องคความรูสนับสนุนการใหบริการประชาชนผานระบบ e Smart Box
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ที่
1

ดาน/เรื่อง

คําถาม
- กรณีลูกจางเดินทางไปทํางานตางประเทศดวยตนเอง
แลวลูกจางมีปญหากับนายจางที่ตางประเทศ (โดย
ลูกจางไมไดกระทําผิด ) มีหลักเกณฑที่จะชวยเหลือได
อยางไรบาง

คําตอบ
- ๑. คนงานไทยที่ประสบปญหาในตางประเทศ ขอรับความชวยเหลือจากสํานักงาน
แรงงานไทย
ในประเทศที่ทํางาน ปจจุบันมีสํานักงานแรงงานไทยในตางประเทศจํานวน ๑๔ แหง
ใน ๑๓ ประเทศ
โดยสํานักงานแรงงานแตละแหงมีหนาที่ดูแลรับผิดชอบคนงานไทยในเขตพื้นที่ ดังนี้
๑) สํานักงานแรงงานในประเทศซาอุดิอาระเบีย (ริยาด) ดูแลพื้นที่ประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย
คูเวต บาหเรน จอรแดน เยเมน อิรัก ซีเรีย เลบานอน
๒) ฝายแรงงานประจําสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส ดูแลพื้นที่ประเทศ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส กาตาร โอมาน อิหราน
๓) สํานักงานแรงงานในประเทศญี่ปุน ดูแลพื้นที่ประเทศญี่ปุน
๔) สํานักงานแรงงาน ณ เมืองฮองกง ดูแลพื้นที่ประเทศ ฮองกง มาเกา หมูเกาะเซาท
แปซิฟค และสาธารณรัฐปาเลา ทิเนียน
๕) สํานักงานแรงงาน ณ กรุงมะนิลา (สวนที่๒) (ไทยเป) ดูแลพื้นที่เมืองไทเป จี้หลง
เถาหยวน อี้หยวน ซินจู เหมียวลี่ ไถจง ฮวาเหลียน หนานโถว เหลียนเจียง และจินห
มิน
๖) สํานักงานแรงงาน ณ กรุงมะนิลา (สวนที่ ๒) สาขาเมืองเกาสง ดูแลพื้นที่เมือง
เกาสงไถหนาน เจียอี้ ผิงตง ไถตง เกาะผิงหู จางฮั่ว หยุนหลิน
๗) สํานักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย ดูแลพื้นที่ประเทศมาเลเซีย
๘) สํานักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร ดูแลพื้นที่ประเทศสิงคโปร
๙)สํานักงานแรงงานในประเทศบรูไน ดูแลพื้นที่ประเทศบรูไน

หมายเหตุ

ที่

2

ดาน/เรื่อง

คําถาม

- การขอคืนเงินภาษีไตหวันจะตองทําอยางไรบาง

คําตอบ
หมายเหตุ
๑๐) ฝายแรงงานประจําเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ดูแลพื้นที่ประเทศอิสราเอล
๑๑) ฝายแรงงานประจําคณะทูตถาวร ประจําสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา ประเทศ
สวิสเซอรแลนด
๑๒) ฝายแรงงานประจําสถานเอกอัคราชทูต ณ กรุงโซล ดูแลพื้นที่ประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลี
๑๓) ฝายแรงงานประจําสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอรลิน ดูแลพื้นที่ประเทศ
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมณี
๑๔) ฝายแรงงานประจําสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงตริโปลีดูแลพื้นที่ประเทศลิเบีย
กรณีคนงานไทยไปทํางานในประเทศที่ไมมีสํานักงานแรงงานไทยในตางประเทศ
ขอใหติดตอขอความชวยเหลือจากสถานทูตไทย/สถานกงสุลไทยที่ดูแลประเทศนั้นๆ
เพื่อไกลเกลี่ยขอขัดแยงใหเหมาะสมที่สุด เนื่องจากกฎหมายแตละประเทศจะไมเอื้อให
แรงงานตางชาติ
๒. การชวยเหลือจะพิจารณาจากขอตกลงตามสัญญาจางงานและเงื่อนไขเปนหลัก
๓. หากมีขอพิพาทกันระหวางนายจางกับคนงานไทยหรือตองเขาชวยเหลือ คนงาน
ไทยจะตอง มอบอํานาจให ส านักงานแรงงานไทยในตางประเทศ หรือสถานทูต/
สถานกงสุล เปนผูดําเนินการแทน เนื่องจากคดีความมีระยะเวลายาวนาน บางครั้ง
คนงานไทยตองเดินทางกลับประเทศ หากจะเดินทาง
- กรณีดังกลาว ทานสามารถไปยื่นคํารองไดที่สํานักงานแรงงานจังหวัด หรือสํานักงาน
จัดหางานจังหวัดที่มีภูมิลําเนาอยู หรือที่สํานักประสานความรวมมือระหวางประเทศ
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กรุงเทพมหานคร เอกสารประกอบการยื่นคํารอง
ไดแก
1.1 หนังสือมอบอํานาจใหยื่นภาษีขอรับเงินแทน หนังสือมอบอํานาจนี้เปนแบบฟอรม

ที่

3

ดาน/เรื่อง

คําถาม

- การขอคืนเงินภาษีประเทศอิสราเอลจะตองทํา
อยางไร

คําตอบ
ภาษาจีน ซึ่งขอไดที่หนวยงานที่ทานยื่นคํารอง โดยตองลงลายมือชื่อ หรือลายเซ็น
ในแบบฟอรมดังกลาวใหเหมือนกับลายมือชื่อ หรือลายเซ็นในหนังสือเดินทาง
1.2 สําเนาหนังสือเดินทางหนาที่มีรูปถาย
1.3 สําเนาเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารที่จะใหโอนเงิน (สําหรับธนาคารที่จะใหโอนเงิน
ตองเปนธนาคารที่สามารถรับโอนเงินจากตางประเทศได หรือมี SWIFT CODE
เชน ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย ธนาคารไทยธนาคาร
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารธนชาต ธนาคารสแตนดารดชาร
เตอร ธนาคารทหารไทย และธนาคารยูโอบี)
1.4 สําเนาใบถิ่นที่อยู หรือใบกามา (ถามี)
1.5 หลักฐานใบรับเงินเดือนแสดงจํานวนรายรับ-รายจาย (ถามี)
- กรณีดังกลาว ปจจุบันประเทศอิสราเอลไมมีการคืนเงินภาษีใหกับแรงงานตางชาติ
แลว
ทั้งนี้ เนื่องจากแรงงานไทยที่มีสิทธิยื่นขอคืนภาษีจากทางการอิสราเอลไดตองเปน
แรงงานที่ทํางานในประเทศอิสราเอลเฉพาะตั้งแตป พ.ศ. 2546 – 2548 โดยตอง
ยื่นคําขอภายใน 6 ป นับแตปที่มีสิทธิขอคืนภาษีจากทางการอิสราเอล เชน
ผูที่ทํางานในป 2546 ตองยื่นขอคืนภาษีภายในป พ.ศ. 2552
ผูที่ทํางานในป 2547 ตองยื่นขอคืนภาษีภายในป พ.ศ. 2553
ผูที่ทํางานในป 2548 ตองยื่นขอคืนภาษีภายในป พ.ศ. 2554
นั้นหมายความวา ถาทานเคยทํางานในอิสราเอลในชวงป 2546 ถึง 2548 และไม
เคยยื่นเรื่องเลย ทานจะไมมีสิทธิไดภาษีคืน เนื่องจากไดสิ้นสุดระยะเวลาการยื่นขอ
แลว
นอกจากนี้ กฎหมายใหมของประเทศอิสราเอลไดกําหนดวาตั้งแตป 2549 เปนตนไป

หมายเหตุ

ที่

ดาน/เรื่อง

คําถาม

คําตอบ
นายจางจะไมมีการหักภาษีแตอยางใด ดังนั้น จึงไมมีการคืนเงินภาษี

4

- การขอคืนเงินภาษีประเทศเกาหลี (สาธารณรัฐ
เกาหลี) จะตองทําอยางไรบาง

5

- นอกจากเงินภาษี ประเทศเกาหลีมีเงินสิทธิประโยชน - นอกเหนือจากเงินภาษี ประเทศเกาหลีหรือสาธารณรัฐเกาหลีมีเงินสิทธิประโยชนที่
อื่นที่พึงไดรับอีกหรือไม และจะตองทําอยางไรบาง
สําคัญอยู 3 สิทธิประโยชน ซึ่งทานสามารถไปยื่นคํารองเพื่อขอรับเงินไดที่สํานักงาน
แรงงานจังหวัด หรือสํานักงานจัดหางานจังหวัดที่มีภูมิลําเนาอยู หรือที่สํานักประสาน
ความรวมมือระหวางประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กรุงเทพมหานคร ดังนี้
1. เงินสะสมเลี้ยงชีพ หรือเงินบํานาญกอนคืน หรือเงินกุกมิน กรณีดังกลาว ผูมีสิทธิ
ยื่นคํารองตองเปนสมาชิกกองทุนบํานาญเพื่อสรางความมั่นคงในการดํารงชีพ โดย
แรงงานตางชาติที่ทํางานในสถานประกอบการที่มีลูกจางตั้งแต 5 คนขึ้นไป จะตองเขา
รวมโครงการเงินบํานาญแหงชาติ โดยจายเงินสมทบเขากองทุนฯ (นายจางและลูกจาง
จะตองรวมจายเงินสมทบเขากองทุนฝายละ 4.5 % ของเงินเดือนมาตรฐาน)
และสามารถจะขอคืนเงินสมทบไดเมื่อสิ้นสุดสัญญาจางและเดินทางกลับประเทศโดย
ไมกลับเขาไปทํางานในประเทศเกาหลี หรือสาธารณรัฐเกาหลีอีก ทั้งนี้ การยื่นคํารอง
ตองยื่นภายในเวลา 5 ป นับจากวันที่เดินทางออกจากสาธารณรัฐเกาหลี หรือเมื่ออายุ
ครบ 60 ปบริบูรณ หนวยงานที่ดําเนินการของสาธารณรัฐเกาหลี คือ สํานักงานเงิน
บํานาญแหงชาติสาธารณรัฐเกาหลี (Nation Pension Service : NPS)
เอกสารประกอบการยื่นคํารอง ไดแก

- กรณีดังกลาว แรงงานตางชาติทุกคนที่ทํางานในประเทศเกาหลีหรือสาธารณรัฐ
เกาหลีมีหนาที่เสียภาษีเงินไดเชนเดียวกับคนทองถิ่น อัตราภาษีเงินไดขึ้นอยูกับรายได
ของแตละบุคคล โดยปกตินาจางเปนผูหักภาษีแลวนําสง แตอยางไรก็ตาม ผูเสียภาษี
ไมมีสิทธิขอเงินคืนภาษี

หมายเหตุ

ที่

ดาน/เรื่อง

คําถาม

คําตอบ
1.1 สําเนาหนังสือเดินทางที่ใชเดินทางไปทํางานสาธารณรัฐเกาหลี โดยถายเอกสาร
ทุกหนาที่มีตราประทับ
1.2 สําเนาบัตรประจําตัวแรงงานตางชาติ หรือใบกามา (ถามี)
1.3 สําเนาเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารที่จะใหโอนเงิน (สําหรับธนาคารที่จะใหโอนเงิน
ตองเปนธนาคารที่สามารถรับโอนเงินจากตางประเทศได หรือมี SWIFT CODE
เชน ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย ธนาคารไทยธนาคาร
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารธนชาต ธนาคารสแตนดารดชาร
เตอร ธนาคารทหารไทย และธนาคารยูโอบี)
1.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
1.5 สําเนาทะเบียนบาน
1.6 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล พรอมเอกสารแปลเปนภาษาอังกฤษ โดยใหบริษัท/
สํานักงานที่รับแปลเอกสารประทับตรารับรอง
2. เงินประกันการทํางานครบสัญญาจาง หรือเงินประกันการออกนอกประเทศ หรือ
เงินแทจึกึม กรณีดังกลาว เปนเงินที่นายจางในสถานประกอบการที่มีลูกจาง 5 คนขึ้น
ไป จายใหกรณีแรงงานตางชาติทํางานกับนายจางไมนอยกวา 1 ป เปนมูลคาเทากับ
30 วัน โดยนายจางจะตองจายภายใน 14 วัน นับตั้งแตวันสุดทายของการทํางาน
หากนาจางฝาฝนจะไดรับโทษจําคุกไมเกิน 3 ป หรือไมเกิน 10 ลานวอน หนวยงานที่
ดําเนินการของสาธารณรัฐเกาหลี คือ สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษยเกาหลี (Human
Resourse Development Service of Korea : HRD Korea)
เอกสารประกอบการยื่นคํารอง ไดแก
2.1 สําเนาหนังสือเดินทางเลมที่ใชเดินทางไปทํางานสาธารณรัฐเกาหลี โดยถาย
เอกสารทุกหนาที่มีตราประทับ
2.2 สําเนาเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารที่จะใหโอนเงิน (สําหรับธนาคารที่จะใหโอนเงิน

หมายเหตุ

ที่

ดาน/เรื่อง

คําถาม

คําตอบ
หมายเหตุ
ตองเปนธนาคารที่สามารถรับโอนเงินจากตางประเทศได หรือมี SWIFT CODE
เชน ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย ธนาคารไทยธนาคาร
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารธนชาต ธนาคารสแตนดารดชาร
เตอร ธนาคารทหารไทย และธนาคารยูโอบี)
2.3 สําเนาบัตรประจําตัวแรงงานตางชาติ หรือใบกามา (ตองใชในกรณีที่ไมปรากฏ
รายชื่อในฐานขอมูลผูมีสิทธิรับเงิน
2.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
2.5 สําเนาทะเบียนบาน
2.6 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล พรอมเอกสารแปลเปนภาษาอังกฤษ โดยใหบริษัท/
สํานักงานที่รับแปลเอกสารประทับตรารับรอง
3. เงินประกันการเดินทางกลับ หรือเงินประกันคาใชจายในการเดินทางกลับ หรือเงิน
คาตั๋วเครื่องบินขากลับ
กรณีดังกลาว เปนการประกันภาคบังคับใหแกแรงงานตางชาติ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
เปนการเตรียมคาใชจายเมื่อแรงงานตางชาติตองการเดินทางกลับประเทศ ในกรณี
สัญญาจางการจางงงานสิ้นสุดลง หรือผูที่หลบหนีนาจางแลวประสงคจะเดินทางกลับ
ประเทศ หรือเดินทางกลับประเทศดวยเหตุจําเปน (ไมรวมถึงการเดินทางกลับประเทศ
ชั่วคราว) หรือถูกเลิกจางงานดวยสาเหตุที่เกิดจากตัวแรงานเอง ทําใหตองสงกลับ
ประเทศโดยไมมีขอยกเวนกรณีใดๆ วอน หนวยงานที่ดําเนินการของสาธารณรัฐเกาหลี
คือ สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษยเกาหลี (Human Resourse Development
Service of Korea : HRD Korea)
3.1 สําเนาหนังสือเดินทางเลมที่ใชเดินทางไปทํางานสาธารณรัฐเกาหลี โดยถาย
เอกสารทุกหนาที่มีตราประทับ
3.2 สําเนาเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารที่จะใหโอนเงิน (สําหรับธนาคารที่จะใหโอนเงิน

ที่

6

ดาน/เรื่อง

คําถาม

- การขอรับเงินประกันสังคม (GOSI – โกซี่) ประเทศ
ซาอุดิอารเบีย จะตองทําอยางไรบาง

คําตอบ
ตองเปนธนาคารที่สามารถรับโอนเงินจากตางประเทศได หรือมี SWIFT CODE
เชน ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย ธนาคารไทยธนาคาร
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารธนชาต ธนาคารสแตนดารดชาร
เตอร ธนาคารทหารไทย และธนาคารยูโอบี)
3.3 สําเนาบัตรประจําตัวแรงงานตางชาติ หรือใบกามา (ตองใชในกรณีที่ไมปรากฏ
รายชื่อในฐานขอมูลผูมีสิทธิรับเงิน
3.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
3.5 สําเนาทะเบียนบาน
3.6 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล พรอมเอกสารแปลเปนภาษาอังกฤษ โดยใหบริษัท/
สํานักงานที่รับแปลเอกสารประทับตรารับรอง
- กรณีดังกลาว ผูมีสิทธิยื่นคํารองขอคืนเงินประกันสังคม (โกซี่) คือ แรงงานไทยที่เคย
ทํางานในประเทศซาอุดิอารเบียกอนวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2530 (ค.ศ. 1987)
เปนสมาชิกโกซี่ที่ถูกหักเงินสมทบประกันสังคมเปนเวลา 12 เดือนขึ้นไป (นับถึงวันที่
13 มีนาคม) และยังไมเคยไดรับเงินโกซี่คืนมากอน
ในการยื่นขอรับเงินประกันสังคม (โกซี่) คนงานตองดําเนินการเองโดยไมจําเปนตอง
ผานนายหนาและไมเสียคาบริการใดๆทั้งสิ้น โดยทานสามารถไปขอเอกสารแบบฟอรม
การขอรับเงินประกันสังคม (โกซี่) ไดที่สํานักงานแรงงานจังหวัด หรือสํานักงานจัดหา
งานจังหวัดที่มีภูมิลําเนาอยู หรือที่สํานักประสานความรวมมือระหวางประเทศ
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กรุงเทพมหานคร และดําเนินการดังนี้
1. กรณีแรงงานไทยยังมีชีวิตอยู และมีเฉพาะหนังสือเดินทาง
1.1 ใหกรอกขอมูลในแบบฟอรมแบบไมมีบัตรประกันสังคม (โกซี่) เปนภาษาอังกฤษ
ดวยตัวพิมพใหญเทานั้น และลงลายมือชื่อ หรือลายเซ็นตในแบฟอรมใหเหมือนกับ

หมายเหตุ

ที่

ดาน/เรื่อง

คําถาม

คําตอบ
หมายเหตุ
ลายมือชื่อในหนังสือเดินทางสําหรับขอมูลที่อยูที่ตองกรอกลงในแบบฟอรมตองเปนที่
อยูของแรงงานไทยผูมีสิทธิยื่นคํารองเทานั้น
1.2 ถายสําเนาหนังสือเดินทางหนาที่มีรูปถาย ลายมือชื่อหรือลายเซ็นของแรงงานไทย
รวมทั้งหนาที่มีตราประทับ (วีซา) ทุกหนา พรอมลงลายมือชื่อรับรองสําเนา
1.3 ถายสําเนาใบผานงาน พรอมลงลายมือชื่อรับรองสําเนา
1.4 สงเอกสารตามขอ 1.1 – 1.3 ไปที่สํานักงานประกันสังคมซาอุดิอารเบีย (โกซี่)
โดยทางไปรษณียลงทะเบียน ดังนี้
GENERAL ORGANIZATION FOR SOCIAL INSURANCE (GOSI)
OVERSEA PENSION DEPARTMENT
P.O.BOX 2952 RIYADH 11461
KINGDOM OF SAUDIARABIA
2. กรณีแรงงานไทยยังมีชีวิตอยู และมีหนังสือเดินทางรวมทั้งบัตรประกันสังคม (โกซี่)
2.1 ใหกรอกขอมูลในแบบฟอรมแบบไมมีบัตรประกันสังคม (โกซี่) เปนภาษาอังกฤษ
ดวยตัวพิมพใหญเทานั้น และลงลายมือชื่อ หรือลายเซ็นตในแบฟอรมใหเหมือนกับ
ลายมือชื่อในหนังสือเดินทางสําหรับขอมูลที่อยูที่ตองกรอกลงในแบบฟอรมตองเปนที่
อยูของแรงงานไทยผูมีสิทธิยื่นคํารองเทานั้น
2.2 ใหกรอกเลขสมาชิกในบัตรประกันสังคมลงในแบบฟอรมแบบมีบัตรฯ โดยแปล
เลขที่เปนภาษาอาหรับใหเปนเลขสากล (ดูการเปรียบเทียบตัวเลขอาหรับเปนเลข
สากลไดที่หนวยงานที่ยื่นคํารอง)
2.3 ถายสําเนาหนังสือเดินทางหนาที่มีรูปถาย ลายมือชื่อหรือลายเซ็นของแรงงานไทย
รวมทั้งหนาที่มีตราประทับ (วีซา) ทุกหนา พรอมลงลายมือชื่อรับรองสําเนา
2.4 ถายสําเนาบัตรประกันสังคม (โกซี่) พรอมลงลายมือชื่อรับรองสําเนา
2.5 สงเอกสารตามขอ 2.1 – 2.4 ไปที่สํานักงานประกันสังคมซาอุดิอารเบีย (โกซี่)

ที่

ดาน/เรื่อง

คําถาม

คําตอบ
โดยทางไปรษณียลงทะเบียน ตามที่อยูตามขอ 1.4
3. กรณีที่แรงงานไทยเสียชีวิตแลว
ทายาทจะตองจัดสงเอกสารตามขอ 1 หรือ 2 แลวแตกรณี พรอมดวยเอกสาร
เพิ่มเติมที่ตองแปลเปนภาษาอังกฤษ และผานการรับรองจากกรมการกงสุล กระทรวง
การตางประเทศ ประกอบดวย
3.1 ใบมรณบัตร
3.2 ใบทะเบียนสมรส (ยกเวนภรรยาของผูตายยังมีชีวิตอยู)
3.3 ใบมรณบัตรของภรรยา (กรณีภรรยาผูตายเสียชีวิตแลว)
3.4 ใบสูติบัตรของบุตร
3.5 เอกสารการรับรองการศึกษาของบุตร
จากนั้นนําเอกสารตามขอ 1 หรือ 2 พรอมเอกสารขอ 3.1 – 3.5 ที่เปนสําเนา
เอกสารภาษาไทยพรอมสําเนาเอกสารที่แปลเปนภาษาอังกฤษ จัดสงไปใหสํานักงาน
ประกันสังคมซาอุดิอารเบีย (โกซี่) ทางไปรษณีย เพื่อพิจารณาในเบื้องตนกอน
หากสํานักงานประกันสังคมซาอุดิอารเบีย (โกซี่) พิจารณาแลว พบวาแรงงานไทยผูสีย
ชีวิตมีสิทธิไดรับเงิน เจาหนาที่ก็จะจัดสงเอกสารแบบฟอรมมาใหทายาทเพื่อกรอก
ขอมูลลงในแบบฟอรมภาษาอังกฤษ โดยหลังจากที่กรอกขอมูลเสร็จเรียบรอยแลว
จะตองนําไปรับรองจากกระทรวงแรงงานกอน พรอมทั้งแนบเอกสารตัวจริงที่
สํานักงานประกันสังคมซาอุดิอารเบีย (โกซี่) ตองการซึ่งไดแปลเปนภาษาอังกฤษและ
ผานการรับรองจากหนวยงานที่เกี่ยวของแลว (กรมการกงสุล กระทรวงการ
ตางประเทศ) และจัดสงเอกสารทั้งหมดไปใหสํานักงานประกันสังคมซาอุดิอารเบีย (โก
ซี่) โดยตรงทางไปรษณีย หลังจากนั้นสํานักงานประกันสังคมซาอุดิอารเบีย (โกซี่) จะ
พิจารณาจากขอมูลในเอกสารและจะดําเนินการแจงใหทายาทผูมีสิทธิใหไปรับเงินจาก
ธนาคารในประเทศไทยตอไป

หมายเหตุ

ที่
๑

ดาน/เรื่อง
จัดหางาน
ภายในประเทศ

คําถาม – คําตอบ
กรมการจัดหางาน

คําถาม
- อยากทราบตําแหนงงานวางตองทํา
อยางไร

คําตอบ
- ทานสามารถคนหาตําแหนงงานวางกับเจาหนาที่ไดโดยตรงที่สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่
๑-๑๐ หรือสํานักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด หรือ Smart Job Center หรือตรวจสอบขอมูล
ตําแหนงงานวาง ไดที่ www.doe.go.th/smartjob สอบถามขอมูล เพิ่มเติมไดที่โทรสายดวน
กรมการจัดหางาน ๑๖๙๔

๒

- ตองการติดตามเงินคาบริการ
กรณีจัดหางานภายในประเทศ
ควรทําอยางไร

- ในกรณีที่ทานตองการใหติดตามเงินคาบริการและคาใชจายจากบริษัทจัดหางาน ทานสามารถ
ยื่นคํารองดวยตนเองไดที่ สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๑-๑๐ หรือสํานักงานจัดหางานจังหวัด
ทุกจังหวัด หรือกองตรวจและคุมครองคนหางานเพื่อใหเจาหนาทีตรวจสอบและช
่
วยเหลือตอไป
สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุมครองคนหางานโทร. ๐-๒๒๔๘-๔๗๙๒
โทรศัพทสายดวนกรมการจัดหางาน ๑๖๙๔

๓

- การคัดรายชื่อผูสมัครงาน
ตองดําเนินการอยางไร

- นายจางไปติดตอขอคัดรายชื่อและทําบัตรนายจาง (กรณียังไมเคยใชบริการ) ที่สํานักงานจัดหางาน
ในพื้นที่ที่นายจางอยู หรือ Smart Job Center แตถามีบัตรนายจางแลวสามารถคัดรายชื่อไดที่
สํานักงานจัดหางานทุกพื้นที่ กรณีที่พื้นที่นั้นๆ มีจํานวนผูสมัครงานนอยหรือไมเพียงพอ เอกสารที่
ใชแนบทําบัตรนายจางมี ดังนี้
กรณีที่ ๑ นิติบุคคล
๑. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ออกโดยกระทรวงพาณิชย
๒. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคล
กรณีมอบอํานาจ ใชเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
๑. หนังสือมอบอํานาจ ติดอากรแสตมป ๓๐ บาท
๒. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ
กรณีที่ ๒ บุคคลธรรมดาที่ประกอบกิจการ
๑. บัตรประจําตัวประชาชน พรอมสําเนา
๒. สําเนาใบทะเบียนพาณิชย ที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย
กรณีมอบอํานาจ ใชเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
๑. หนังสือมอบอํานาจ ติดอากรแสตมป ๓๐ บาท
๒. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ

หมายเหตุ

๒

ที่

๔

๕

ดาน/เรื่อง

การขอรับสิทธิของ
ผูประกันตนกรณี
วางงานและขึ้น
ทะเบียนหางาน

คําถาม

คําตอบ
กรณีที่ ๓ บุคคลธรรมดา (มิไดประกอบกิจการ)
๑. บัตรประจําตัวประชาชน พรอมสําเนา
๒. สําเนาทะเบียนบาน
กรณีมอบอํานาจ ใชเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
๑. หนังสือมอบอํานาจ ติดอากรแสตมป ๓๐ บาท
๒. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ
- กรณียื่นเรื่องขึ้นทะเบียนหางาน และ - ๑. ยื่นขอขึ้นทะเบียนหางานและยื่นขอรับสิทธิของผูประกันตนกรณีวางงาน ภายใน ๓๐ วัน
ตองการขอรับสิทธิของผูประกันตนกรณี นับแตวันที่ลาออกจากกงานหรือถูกเลิกจาง ไดที่สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๑-๑๐ หรือ
วางงาน ติดตอไดที่ไหน และใชเอกสาร สํานักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด หรือ Smart Job Center กรมการจัดหางาน
อะไรบาง
๒. เอกสารที่ใชในการขอรับสิทธิของผูประกันตนกรณีวางงาน ไดแก
๑) รูปถาย ๑ นิ้ว จํานวน ๑ รูป (ถายไมเกิน ๖ เดือน) (สําหรับติดในแบบขึ้นทะเบียน
คนหางาน)
๒) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
๓) สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยหนาแรก
๔) หนังสือรับรองการออกจากงาน (ถามี)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่สายดวน ๑๖๙๔
- สิทธิที่ผูประกันตนจะไดรับ
กรณีลาออกจากงาน หรือถูกเลิกจาง
มีอะไรบาง

- เมื่อผูประกันตนจายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวา ๖ เดือน ภายในระยะเวลา ๑๕ เดือนกอนการ
วางงาน (ถูกเลิกจางหรือลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจางตามกําหนดระยะเวลา) โดยไมมีความผิดตาม
กฎหมาย จะมีสิทธิไดรับเงินทดแทนกรณีวางงาน จากกองทุนประกันสังคม หลังจากที่ผูประกันตน
ยื่นเรื่องขึ้นทะเบียนขอรับประโยชนเงินทดแทนกรณีวางงาน แลว
กรณีลาออก ไดรับเงิน ๓๐% ของเงินเดือนงวดสุดทาย เปนระยะเวลา ๙๐ วัน
กรณีถูกเลิกจาง ไดรับเงิน ๕๐% ของเงินเดือนงวดสุดทาย เปนระยะเวลา ๑๘๐ วัน
สวนประโยชนทดแทนกรณีอื่นๆ สอบถามไดที่สํานักงานประกันสังคม สายดวน ๑๕๐๖

หมายเหตุ

๓

ที่
๖

ดาน/เรื่อง
การสงเสริม
การรับงานไปทํา
ที่บาน

คําถาม
- การจดทะเบียนจัดตั้งกลุมผูรับงาน
ไปทําที่บานเปนอยางไร รับงานไปทํา
ที่บานคนเดียวไมจําเปนตองเปนกลุม
ไดหรือไม และมีงานอะไรบาง

๗

จัดหางานไปทํางาน
ในตางประเทศ

- หากตองการไปทํางานในตางประเทศ
ควรทําอยางไร

คําตอบ
- ๑. ผูรับงานไปทําที่บานประสงคจะกูเงินกองทุนเพื่อผูรับงานไปทําที่บาน ตองจดทะเบียนจัดตั้ง
เปนกลุมผูรับงานไปทําที่บาน โดยใหผูนํากลุมยื่นขอจดทะเบียน ณ สํานักงานจัดหางานจังหวัด
หรือสํานักจัดหางานกรุงเทพในพื้นที่กลุมของตนตั้งอยู ตามแบบ ท.รบ. ๑ ซึ่งกลุมตองมีคุณสมบัติ
ดังนี้
๑) มีสมาชิกไมต่ํากวา ๕ คน
๒) สมาชิกตองมีอายุไมต่ํากวา ๑๕ ป บริบูรณ
๓) มีผูนํากลุม
๔) มีวัตถุประสงคของกลุม
๒. เมื่อไดจดทะเบียนจัดตั้งกลุมแลว ขอกูยืมเงินจากกองทุนเพื่อผูรับงานไปทําที่บาน เพื่อไปซื้อ
วัตถุดิบและอุปกรณในการผลิต หรือขยายการผลิตเพื่อสรางอาชีพและสรางรายไดใหกับผูรับงาน
ไปทําที่บาน กลุมละไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
หากมีขอสงสัยหรือตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนผูรับงานไปทําที่บาน สอบถามเพิ่มเติม
ไดที่ สํานักงานจัดหางานจังหวัด สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๑-๑๐ และกองสงเสริมการมี
งานทํา กรมการจัดหางาน หรือสายดวนกรมการจัดหางาน ๑๖๙๔ ในวันเวลาราชการ
- ๑. ลงทะเบียนกับศูนยทะเบียนคนหางานไปทํางานในตางประเทศ (Labour Bank) ไดที่
ศูนยบริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือสํานักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด หรือ
สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๑-๑๐
๒. สอบถามขอมูลตําแหนงงานวางในตางประเทศ และขั้นตอน วิธีการเดินทางไปทํางานใน
ตางประเทศกับสํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ หรือสํานักงานจัดหางานจังหวัด
ทุกจังหวัด หรือสํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๑-๑๐
๓. กรณีติดตอใชบริการจัดหางานผานบริษัทจัดหางาน ตองเปนบริษัทจัดหางานที่ไดรับอนุญาต
จากกรมการจัดหางาน และหามจายเงินคาบริการจัดหางานกอนจะไดรับการอนุญาตใหไปทํางาน
ตางประเทศจากกรมการจัดหางาน

หมายเหตุ

๔

ที่
๘

ดาน/เรื่อง

คําถาม
- ขอทราบรายชื่อบริษัทจัดหางานที่
สงคนหางานไปทํางานในตางประเทศ
ที่ขึ้นทะเบียนไดรับอนุญาตจัดหางาน
กับกรมการจัดหางาน

คําตอบ
หมายเหตุ
- ตรวจสอบรายชื่อบริษัทจัดหางานใหคนหางานไปทํางานในตางประเทศไดทาง
www.overseas.doe.go.th หรือที่ฝายสํานักงานจัดหางาน สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเท
กรมการจัดหางาน โทรศัพท ๐-๒๒๔๕-๖๔๙๖ , ๐-๒๒๔๕-๐๕๒๖ หรือสํานักงานจัดหางาน
จังหวัดทุกจังหวัด หรือสํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๑-๑๐

๙

- การเตรียมความพรอมกอนไปทํางาน - ๑. ตองเตรียมความพรอมเกี่ยวกับความรูความเขาใจเกี่ยวกับประเทศที่จะเดินทางไปทํางาน
ตางประเทศ ควรทําอยางไร
เชน สภาพสังคม ภูมิประเทศ ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม ลักษณะการทํางาน เปนตน
๒. ตองเตรียมความพรอมเรื่องสุขภาพ
๓. ตองเตรียมความพรอมเรื่องทักษะฝมือ
๔. สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ กรมการจัดหางาน
สํานักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด และสํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๑-๑๐

๑๐

- การไปทํางานในตางประเทศ โดย
- ปจจุบันกรมการจัดหางานมีการจัดสงคนหางานไปทํางานตางประเทศโดยรัฐ ซึ่งคนหางานไมตอง
กรมการจัดหางานจัดสง ไดแกประเทศ จายคาบริการจัดหางาน คงมีเพียงคาใชจายสวนตัวที่จําเปน ดังนี้
ใดบาง เสียคาใชจายเทาไร
๑. อิสราเอล ไปทํางานภาคเกษตร เสียคาใชจายคนละประมาณ ๗๕,๐๐๐ บาท
๒. สาธารณรัฐเกาหลี
เสียคาใชจายคนละประมาณ ๓๕,๐๐๐ บาท
๓. ญี่ปุน
เสียคาใชจายคนละประมาณ ๖,๐๐๐ บาท
๔. ไตหวัน มาเกา มาเลเซีย
เสียคาใชจายคนละประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท
สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ กรมการจัดหางาน
สํานักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด และสํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๑-๑๐

๑๑

- การติดตามเงินคาบริการ
- การติดตามเงินคาบริการและคาใชจายจากบริษัทจัดหางานทานสามารถยื่นคํารองดวยตนเองไดที่
กรณีจัดหางานไปทํางานในตางประเทศ สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๑-๑๐สํานักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดและกองตรวจและ
ควรทําอยางไร
คุมครองคนหางาน กรมการจัดหางานเพื่อใหเจาหนาทีตรวจสอบและช
่
วยเหลือตอไป
สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดทสี่ ํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๑-๑๐สํานักงานจัดหางานจังหวัด
ทุกจังหวัด และกองตรวจและคุมครองคนหางาน โทร.๐-๒๒๔๘-๔๗๙๒โทรสายดวน ๑๖๙๔

๕

ที่
๑๒

ดาน/เรื่อง

๑๓

๑๔

คําถาม
คําตอบ
- หากตองการรองทุกข หรือขอ
- ติดตอรองทุกขหรือ ขอคําปรึกษาเรื่องการถูกหลอกลวงไปทํางานในตางประเทศไดที่ กองตรวจ
คําปรึกษาเกี่ยวกับการถูกหลอกลวง
และคุมครองคนหางาน กรมการจัดหางาน โทรศัพท ๐-๒๒๔๘-๔๗๙๒ หรือสํานักงานจัดหางาน
ไปทํางานในตางประเทศ ควรติดตอที่ใด จังหวัดทุกจังหวัด หรือสํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๑-๑๐
- เอกสารที่ตองใชสําหรับการรายงานตัว
กรณีคนหางานกลับมาจากตางประเทศ
ใชเอกสารอะไรบาง ตองรายงานตัว
กอนวันเดินทางกลับกี่วัน และรายงาน
ตัวไดที่ใด

การขอรับใบอนุญาต
ทํางานของ
คนตางดาวสัญชาติ
เมียนมา ลาว และ
กัมพูชา

- เอกสารที่ใชในการตรวจสัญชาติ
แรงงานตางดาวสัญชาติเมียนมา ลาว
และกัมพูชา มีอะไรบาง

- การแจงการเดินทางกลับไปทํางานตางประเทศ (RE-ENTRY) ใชเอกสารหลักฐาน ดังนี้
๑) สําเนาหนังสือเดินทาง (หนาแรกของ Passport) จํานวน ๑ ฉบับ พรอมตนฉบับ
๒) สําเนาวีซาประเภท RE-ENTRY หรือวีซาอื่นที่มีความหมายเดียวกัน สําเนาสัญญาจางหนังสือ
รับรองจากนายจาง หรือสําเนาใบอนุญาตทํางาน จํานวน ๑ ฉบับ พรอมตนฉบับ
๓) สําเนาตั๋วเครื่องบิน (ถามี) จํานวน ๑ ฉบับ
โดยใหรายงานตัวกอนวันเดินทางกลับ และสามารถแจงการเดินทางกลับไปทํางานตางประเทศ
ไดที่ สํานักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๑-๑๐ และ
สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
โทรศัพท ๐-๒๒๔๕-๖๗๑๕ และดานตรวจคนหางาน
- การตรวจสัญชาติของแรงงานตางดาวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ตองยื่นเอกสาร ไดแก
๑. แบบบัญชีรายชื่อแรงงานตางดาว
๒. แบบบัญชีรายชื่อผูติดตามแรงงานตางดาว (ถามี)
๓. สําเนาบัตรประจําตัวคนซึ่งไมมีสัญชาติไทย (บัตรสีชมพู)
๔. สําเนาหนังสือรับรองบนิติบุคคลของนายจาง (กรณีนายจางเปนนิติบุคคล)
๕. สําเนาบัตรประชาชนของนายจาง
๖. หนังสือมอบอํานาจ (กรณีนายจางไมมาดําเนินการดวยตนเอง) พรอมสําเนาบัตรประชาชน
ของผูรับมอบอํานาจ
เอกสารอื่นๆ
๑. แบบฟอรมประวัติบุคคล (เฉพาะสัญชาติเมียนมา และกัมพูชา)
๒. สัญญาจางแรงงาน (เฉพาะสัญชาติเมียนมา)

หมายเหตุ

๖

ที่
๑๕

๑๖

ดาน/เรื่อง

คําถาม
- คนตางดาวสัญชาติเมียนมา ลาว และ
กัมพูชา ที่ผานการตรวจสัญชาติ และ
ไดรับการตรวจลงตรา (Non-Immigrant
– LA) พรอมไดรับการอนุญาตใหอยูใน
ประเทศไทย จะยื่นขอใบอนุญาตทํางาน
(Work Permit) ตองใชเอกสารอะไรบาง

คําตอบ
- ๑. ขอรับใบอนุญาตทํางานโดยยื่นคําขอเกี่ยวกับการทํางานของคนตางดาวซึ่งไดรับอนุญาตให
เขามาในราชอาณาจักรตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองภายใตบันทึกความเขาใจวาดวยการจาง
แรงงานระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงชาติอื่น (แบบ ตท. ๒)
๒. แบบหนังสือรับรองการจาง
๓. สําเนาใบอนุญาตทํางาน หรือใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียม และใบรับคําขอ (กรณียังไมไดรับ
ใบอนุญาตทํางาน)
๔. สําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) พรอมตนฉบับ
๕. รูปถาย ๒ นิ้ว จํานวน ๓ รูป
๖. ใบรับรองแพทย (อายุไมเกิน ๖๐ วัน)
๗. สําเนาใบโควตานายจางปปจจุบัน
๘. สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคล (กรณีนิติบุคคล)
๙. สําเนาบัตรประชาชนของนายจาง
๑๐. แผนที่แสดงสถานที่ทํางานของคนตางดาว
๑๑. หนังสือมอบอํานาจจากนายจาง (ติดอากรแสตมป ๓๐ บาท) พรอมสําเนาบัตรประชาชน
ของผูรับมอบอํานาจ
๑๒. หนังสือมอบอํานาจของคนตางดาว (ติดอากรแสตมป ๑๐ บาท) กรณีคนตางดาวไมมาดวย
ตนเอง

- การเปลี่ยนนายจางของคนตางดาว
สัญชาติพมา ลาว และกัมพูชา ทําได
หรือไม อยางไร

- คนตางดาวที่ไดรับอนุญาตทํางานแลว ทั้งกรณียังไมได ตรวจสัญชาติ (ถือบัตรสีชมพู) หรือตรวจ
สัญชาติแลว ใหเปลี่ยนนายจางได ๔ กรณี คือ
๑) นายจางเลิกจาง
๒) นายจางเลิกกิจการ
๓) นายจางขมเหงกระทําทารุณ และ
๔) นายจางไมปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองแรงงาน

หมายเหตุ

๗

ที่
๑๗

ดาน/เรื่อง
คําถาม
การขอรับใบอนุญาต - ขั้นตอนการนําเขาแรงงานตางดาว
ตามบันทึกความเขาใจ (MOU) มี
ของคนตางดาว
สัญชาติเมียนมา ลาว อะไรบาง
และกัมพูชา ที่นําเขา
มาตามบันทึกความ
เขาใจ (MOU)

คําตอบ
หมายเหตุ
- การนําเขาแรงงานตางดาวสัญชาติลาว และกัมพูชา
๑. นายจางแจงความตองการจางคนตางดาว ณ สํานักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด หรือสํานัก
จัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๑-๑๐ ที่เปนสถานที่ตั้งของสถานประกอบการ
๒. นายจางยื่นคํารองขอนําเขาคนตางดาวเขามาทํางานในประเทศไทย ณ สํานักงานจัดหางานจังหวัด
ทุกจังหวัด หรือสํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๑-๑๐ ที่ไดรับการจัดสรรความตองการจางคนตางด
แลาวว
๓. นายจางยื่นบัญชีรายชื่อ (Name List) การนําเขาแรงงานตางดาวที่ทางการของประเทศตนทาง
ประทับตราและลงนามรับรองแลว ณ สํานักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด หรือสํานักจัดหางาน
กรุงเทพเขตพื้นที่ ๑-๑๐
๔. นายจางยื่นคําขออนุญาตทํางานแทนคนตางดาว ใหยื่น ณ สํานักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด
หรือสํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๑-๑๐ แลวแจงยืนยันการนําเขา ณ สํานักบริหารแรงงานตางดาว
กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
๕. เมื่อแรงงานตางดาวเขามาในราชอาณาจักรแลว ตองขอรับใบอนุญาตทํางาน ณ สํานักงานจัดหางาน
จังหวัดทุกจังหวัด หรือสํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๑-๑๐
- การนําเขาแรงงานตางดาวเมียนมา
๑. นายจางแจงความตองการจางคนตางดาว ณ สํานักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด หรือสํานัก
จัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๑-๑๐ ที่เปนสถานที่ตั้งของสถานประกอบการ
๒. นายจางยื่นคํารองขอนําเขาคนตางดาวเขามาทํางานในประเทศไทย ณ สํานักงานจัดหางานจังหวัด
ทุกจังหวัด หรือสํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๑-๑๐ ที่ไดรับการจัดสรรความตองการจางคนตางด
แลาวว
๓. นายจางยื่นบัญชีรายชื่อ (Name List) การนําเขาแรงงานตางดาวที่ทางการของประเทศตนทาง
ประทับตราและลงนามรับรองแลว ณ สํานักบริหารแรงงานตางดาว กรมการจัดหางาน
๔. นายจางยื่นบัญชีรายชื่อ (Name List) เพื่อยืนยันการจางงานใหกระทรวงแรงงานของประเทศ
ตนทางรับรองรายชื่ออีกครั้ง ณ สํานักบริหารแรงงานตางดาว กรมการจัดหางาน
๕. เมื่อแรงงานตางดาวเขามาในราชอาณาจักรแลว ตองขอรับใบอนุญาตทํางาน ณ สํานักงานจัดหางาน
จังหวัดทุกจังหวัด หรือสํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๑-๑๐
สอบถามเพิ่มเติมไดที่สํานักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดหรือสํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๑-๑๐
หรือสํานักบริหารแรงงานตางดาว กรมการจัดหางาน โทรศัพท ๐-๒๓๕๔-๑๗๓๖

๘

ที่
๑๘

๑๙

๒๐

ดาน/เรื่อง
คําถาม
การขอรับใบอนุญาต - กรณีที่จะมารับ Work Permit จําเปน
ทํางานของคนตางดาว หรือไม ที่คนตางดาวจะตองมาดวย
ตนเอง
ระดับฝมือ
ผูชํานาญการ
- การขอใบอนุญาตทํางานของ
คนตางดาวระดับฝมือ ไดแก ผูมีฝมือ
ผูชํานาญการ หรือผูบริหาร ทําอยางไร

คําตอบ
- คนตางดาวจะตองมารับดวยตนเอง เนื่องจากคนตางดาวตองลงลายมือชื่อลงใน Work Permit
และใหนําใบรับคําขอ และใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียม มาติดตอขอรับใบอนุญาตทํางาน
- คนตางดาวตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร หรือไดรับอนุญาตใหเขามาในราชอาณาจักรเปนการ
ชั่วคราวตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง (Non – Immigrant Visa) โดยมิใชไดรับอนุญาตให
เขามาในฐานะนักทองเที่ยว (Tourist) หรือผูเดินทางผาน (Transit)
การขอรับใบอนุญาตทํางาน สามารถขอได ๒ วิธี
วิธีที่ ๑ กรณีคนตางดาวอยูในประเทศไทยแลว ซึ่งไดรับการตรวจลงตรา (Visa) ประเภทคนอยู
ชั่วคราว (Non – Immigrant Visa) หรือมีถิ่นที่อยูถาวรในประเทศไทย นั้น ตองยื่นคําขอรับ
ใบอนุญาตทํางานดวยตนเอง ตามแบบคําขอรับใบอนุญาตทํางาน (แบบ ตท.๑) พรอมเอกสาร
และหลักฐานที่เกี่ยวของ
วิธีที่ ๒ กรณีคนตางดาวอยูตางประเทศ แตไดรับการวาจางจาก นายจางในประเทศไทย
นายจางสามารถยื่นคําขอรับใบอนุญาตแทนคนตางดาวได โดยยื่นคําขอรับใบอนุญาตทํางานแทน
คนตางดาว (แบบ ตท.๓) พรอมเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวของ
ทั้งนี้ สามารถ Download แบบคําขอพรอมรายการเอกสารและหลักฐาน หรือสอบถามขอมูล
เพิ่มเติมไดทาง wp.doe.go.th หรือ สํานักงานจัดหางาน จังหวัดทุกจังหวัด หรือสํานักจัดหางาน
กรุงเทพเขตพื้นที่ ๑-๑๐ หรือสํานักบริหารแรงงานตางดาว โทรศัพท ๐-๒๒๔๘-๗๒๐๒

- สถานที่ยื่นขอรับใบอนุญาตทํางานของ - การยื่นคําขอรับใบอนุญาตทํางาน สามารถยื่นได ณ สํานักงานของกรมการจัดหางาน ที่สถานที่
คนตางดาว ติดตอไดที่ใดบาง
ทํางานของคนตางดาวตั้งอยู ดังนี้
๑. กรุงเทพมหานคร ติดตอสํานักบริหารแรงงานตางดาว กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ
๒. ตางจังหวัด ติดตอสํานักงานจัดหางานจังหวัด

หมายเหตุ

๙

ที่
๒๑

ดาน/เรื่อง

คําถาม
- การออกใบอนุญาตทํางานให
คนตางดาว พิจารณาอยางไร

คําตอบ
- ๑. คนตางดาวตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักรหรือไดรับอนุญาตใหเขามาในราชอาณาจักร เปน
การชั่วคราว (Non-Immigrant Visa) ตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง โดยมิใชไดรับอนุญาต
ใหเขามาในฐานะนักทองเที่ยว (Tourist) หรือผูเดินทางผาน (Transit)
๒. ตองไมเปนการทํางานในอาชีพที่หามคนตางดาวทํา ๓๙ อาชีพ ที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
กําหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่หามคนตางดาวทํา พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แกไขเพิ่มเติม
๓. ตองไมมีลักษณะเปนโรคตองหาม
๔. ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง หรือ
กฎหมายวาดวยการทํางานของคนตางดาว ภายในระยะเวลา ๑ ป กอนวันขอรับใบอนุญาต
สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่สํานักบริหารแรงงานตางดาว โทรศัพท ๐-๒๒๔๘-๗๒๐๒

๒๒

- หากตองการรับครูเขาทํางานใน
โรงเรียนตองมีระเบียบ และขั้นตอน
อยางไรบาง

- ๑. ตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสืออนุญาตใหคนตางดาวประกอบวิชาชีพครู
จากคุรุสภา (ตามกฎหมายวาดวยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา)
๒. คนตางดาวตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักรหรือไดรับอนุญาตใหเขามาในราชอาณาจักร เปน
การชั่วคราว (Non-Immigrant Visa) ตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง โดยมิใชไดรับอนุญาต
ใหเขามาในฐานะนักทองเที่ยว (Tourist) หรือผูเดินทางผาน (Transit)
๓. ตองไมมีลักษณะเปนโรคตองหาม
๔. ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง หรือ
กฎหมายวาดวยการทํางานของคนตางดาว ภายในระยะเวลา ๑ ป กอนวันขอรับใบอนุญาต
สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่สํานักบริหารแรงงานตางดาว โทรศัพท ๐-๒๒๔๘-๗๒๐๒

๒๓

- การยื่นแบบคําขอรับใบอนุญาตทํางาน - ไมจําเปน คนตางดาวสามารถมอบอํานาจใหผูอื่นมายื่นคําขอหรือกระทําการแทนได โดยตอง
คนตางดาวตองมาติดตอ หรือดําเนินการ มอบอํานาจใหคนไทยเทานั้น ทั้งนี้ ยกเวน “กรณีการมารับใบอนุญาตทํางานฉบับใหม หรือรับ
ดวยตนเองหรือไม
ใบอนุญาตทํางานครั้งแรก” คนตางดาวจะตองมารับใบอนุญาตทํางานดวยตนเอง เนื่องจากคนตาง
ดาวตองลงลายมือชื่อในใบอนุญาตทํางานตอหนาเจาหนาที่ในวันที่รับใบอนุญาตทํางาน

หมายเหตุ

๑๐

ที่
๒๔
๒๕

๒๖

๒๗

ดาน/เรื่อง

คําถาม
- ระยะเวลาของการอนุญาต
ในใบอนุญาตทํางานจะมีอายุเทาใด

คําตอบ
- ระยะเวลาการอนุญาตทํางานจะกําหนดตามหนังสือรับรองการจาง/สัญญาจาง หรือตามความ
จําเปนและเหมาะสม สูงสุดครั้งละไมเกิน ๒ ป

- การตอใบอนุญาตทํางานทําอยางไร
- คนตางดาว หรือผูรับมอบอํานาจ ตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตทํางานกอนใบอนุญาตทํางาน
และหากใบอนุญาตทํางานหมดอายุแลว หมดอายุ ทั้งนี้ คนตางดาวตองไดรับการตรวจลงตราหรือมีVisa ณ ปจจุบันในประเภทNon-Immigrant
ตออายุไดหรือไม
Visa และยังคงมีระยะเวลาอยูในราชอาณาจักรโดยใหยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตทํางาน (แบบตท.๕)
พรอมเอกสารและหลักฐาน หากใบอนุญาตทํางานหมดอายุแลวมายื่นลาชากวากําหนด ใบอนุญาต
ทํางานนั้นไมสามารถทําการตออายุได คนตางดาวตองยื่นคําขอรับใบอนุญาตทํางานฉบับใหม
- ใบอนุญาตทํางานใกลหมดอายุแลว
แตเอกสารยังไมสามารถเตรียมนําสง
ไดทันกําหนดเวลาการตออายุหรือ
คนตางดาวทางไปตางประเทศ ไมอยู
ในประเทศไทยตองทําอยางไร

- คนตางดาว หรือผูรับมอบอํานาจ ควรใหความสําคัญและตระหนักถึงการดําเนินการยื่นคําขอตอ
อายุใบอนุญาตทํางาน โดยจะจัดทําเปนบันทึกการเตือนความทรงจําเพื่อจะไดเตรียมการไดทัน แต
เนิ่นๆ ซึ่งใบอนุญาตทํางานสามารถตออายุไดภายใน ๓๐ วันกอนที่จะหมดอายุ และกรณีคนตางดาไป
ว
ตางประเทศ คนตางดาวหรือผูรับมอบอํานาจก็สามารถดําเนินการตออายุใบอนุญาตทํางานกอนที่
จะไปตางประเทศไดเชนกัน

- หากใบอนุญาตทํางานชํารุด หรือ
สูญหายตองดําเนินการอยางไร

- คนตางดาวตองยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตทํางาน (แบบ ตท.๔) ภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่
ทราบการชํารุดหรือสูญหาย และตองดําเนินการยื่นคําขอกอนใบอนุญาตทํางานหมดอายุ เนื่องจาก
ใบอนุญาตทํางานที่หมดอายุไปแลวไมสามารถตออายุได โดยคนตางดาวสามารถมอบอํานาจใหผูอื่น
มายื่นแทนได หลังจากยื่นเอกสารครบถวนแลวจะไดรับใบแทนใบอนุญาตทํางานภายใน ๒ วันทําการ
และในวันที่รับใบแทนใบอนุญาตทํางานคนตางดาวตองมารับดวยตนเอง

หมายเหตุ

๑๑

ที่
๒๘

๒๙

ดาน/เรื่อง

คําถาม
- การขอเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมใด ๆ
ที่นอกเหนือจากการอนุญาตตองทํา
อยางไร

คําตอบ
- ๑. กรณีที่กฎหมายกําหนดใหตองไดรับอนุญาตกอน ไดแก การเปลี่ยนหรือเพิ่มประเภทหรือ
ลักษณะงาน นายจาง ทองที่ หรือสถานที่ทํางาน และเงื่อนไข ตองยื่นคําขออนุญาตเปลี่ยนหรือ
เพิ่มประเภทหรือลักษณะงาน นายจาง ทองที่ หรือสถานที่ทํางาน และเงื่อนไข (แบบ ตท.๖) โดยมี
คาธรรมเนียมการอนุญาต ดังนี้
๑) ประเภทหรือลักษณะงาน มีคาธรรมเนียม ครั้งละ ๑,๐๐๐ บาท
๒) นายจาง มีคาธรรมเนียม ครั้งละ ๓,๐๐๐ บาท
๓) ทองที่การทํางาน หรือสถานที่ทํางาน มีคาธรรมเนียม ครั้งละ ๑,๐๐๐ บาท
๔) เงื่อนไขการทํางาน มีคาธรรมเนียม ครั้งละ ๑๕๐ บาท
๒. กรณีแกไขรายการที่กฎหมายไมไดกําหนดใหตองขอนุญาต เชน คําสะกด ชื่อ-สกุล สัญชาติ
ที่อยู เปนตน ใหยื่นเปนคํารองขอแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต ไมมีคาธรรมเนียม

- คนตางดาวที่มีใบอนุญาตทํางานแลว
ขอเพิ่มนายจาง หรือสถานประกอบการ
ไดหรือไม

- ยื่นคําขออนุญาตเพิ่ม ได โดยใหยื่น คําขออนุญาตเปลี่ยนหรือเพิ่มประเภทหรือลักษณะงาน
นายจาง ทองที่ หรือสถานที่ทํางาน และเงื่อนไข (แบบ ตท.๖)
สวนคนตางดาวที่ไดรับใบอนุญาตทํางานภายใตสิทพิธิเศษตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน
กฎหมายวาดวยการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือกฎหมายวาดวยการปโตรเลียม แลว
นายจาง หรือสถานประกอบการใหมที่จะขอเพิ่มนั้น ตองไดรับสิทธิ พิเศษและไปตามการอนุมัติ
ของคณะกรรมการตามกฎหมายดังกลาว
หากนายจาง หรือสถานประกอบการใหมไมไดรับสิทธิพิเศษตามกฎหมายดังกลาวก็จะตองไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตามกฎหมายดังกลาวกอนจึงจะขอเพิ่มนายจางนั้นได
กรณีคนตางดาวที่ไดรับใบอนุญาตทํางานกับนิติบุคลที่ไมรับสิทธิพิเศษตามกฎหมายขางตน
นายจาง หรือสถานประกอบการใหมที่จะขอเพิ่มนั้นก็ตองเปนนิติบุคคลที่ไมรับสิทธิ พิเศษตาม
กฎหมายนั้นเชนเดียวกัน

หมายเหตุ

๑๒

ที่
๓๐

๓๑

ดาน/เรื่อง

คําถาม
- คาใชจาย หรือคาธรรมเนียมในการ
ขอรับใบอนุญาตทํางานของคนตางดาว
ระดับฝมือ ชํานาญการ มีอัตราเทาใด

- กระบวนการพิจารณาหลังจากยื่นคํา
ขอ และพนักงานเจาหนาที่รับคําขอ
อนุญาตทํางานไวแลว ใชเวลาเทาใด

คําตอบ
- ๑. คาธรรมเนียมยื่นคําขอ ๑๐๐ บาท (ชําระวันยื่นคําขอ)
๒. คาธรรมเนียมอนุญาตใหทํางาน
(ก) อายุไมเกิน ๓ เดือน ๗๕๐ บาท
(ข) อายุ ๓ เดือน แตไมเกิน ๖ เดือน ๑,๕๐๐ บาท
(ค) อายุ ๖ เดือน แตไมเกิน ๑ ป ๓,๐๐๐ บาท
(ง) อายุเกิน ๑ ป เก็บเพิ่มขึ้น ตามระยะเวลาและอัตราขางตน
๓. คาธรรมเนียมการตออายุใบอนุญาตหรือการขยายระยะเวลาทํางาน
(ก) อายุไมเกิน ๓ เดือน ๗๕๐ บาท
(ข) อายุ ๓ เดือน แตไมเกิน ๖ เดือน ๑,๕๐๐ บาท
(ค) อายุ ๖ เดือน แตไมเกิน ๑ ป ๓,๐๐๐ บาท
(ง) อายุเกิน ๑ ป เก็บเพิ่มขึ้น ตามระยะเวลาและอัตราขางตน
๔. คาธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ ๕๐๐ บาท
๕. คาธรรมเนียมอนุญาตใหเปลี่ยนหรือเพิ่มลักษณะงาน ครั้งละ ๑,๐๐๐ บาท
๖. คาธรรมเนียมอนุญาตใหเปลี่ยนหรือเพิ่มนายจาง ครั้งละ ๓,๐๐๐ บาท
๗. คาธรรมเนียมอนุญาตใหเปลี่ยนหรือเพิ่มทองที่หรือสถานที่ทํางาน ครั้งละ ๑,๐๐๐ บาท
๘. คาธรรมเนียมอนุญาตใหเปลี่ยนหรือเพิ่มเงื่อนไขในการอนุญาต ครั้งละ ๑๕๐ บาท
- การยื่นคําขอรับใบอนุญาตทํางานครั้งแรก ตามแบบ ตท.๑ ใชเวลา ๓ วันทําการ
- การยื่นคําขอรับใบอนุญาตทํางานแทนคนตางดาว ตท.๓ ใชเวลา ๓ วันทําการ
- การยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตทํางาน ตามแบบ ตท.๕ ใชเวลา ๓ วันทําการ
- การยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตทํางาน ตามแบบ ตท.๔ ใชเวลา ๒ วันทําการ
- การยื่นคําขอเปลี่ยน/เพิ่ม ลักษณะงาน นายจาง ทองที/่ สถานที่ ตามแบบ ตท.๖ ใชเวลา ๓ วันทําการ
- การการยื่นคําขอแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตทํางานใชเวลา ๓ วันทําการ
- การแจงงานอันจําเปนแตละเรงดวน ตท.๑๐ ใชเวลา ๑ ชั่วโมง/ราย

หมายเหตุ

ชําระวันที่
ติดตอรับ
ใบอนุญาต

๑๓

ที่
๓๒

ดาน/เรื่อง

คําถาม
- คนตางดาวมีใบอนุญาตทํางานแลว
ตองการเปลี่ยนนายจางจะตองทํา
อยางไรบาง

คําตอบ
- ๑. คนตางดาวตองติดตอขอเปลี่ยนเงื่อนไขการใหอยู ณ สํานักงานตรวจคนเขาเมืองเพื่อให
สอดคลองกับการตรวจอนุญาตตรวจลงตรา (Visa) ซึ่งไดรับอนุญาตใหอยูภายใตสถาน
ประกอบการเดิม (ยกเวนการไดรับวีซาภายใตคูสมรส หรืออุปการะครอบครัวคนไทย ไมตอง
ดําเนินการยกเลิก Visa) และขอระยะเวลาอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักร
๒. ยื่นคําขออนุญาตเปลี่ยนหรือเพิ่มประเภทหรือลักษณะงาน นายจาง ทองที่ หรือสถานที่
ทํางาน และเงื่อนไข (แบบ ตท.๖)
สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่สํานักบริหารแรงงานตางดาว โทรศัพท ๐-๒๒๔๘-๗๒๐๒

๓๓

- คนตางดาวไดรับการตรวจลงตรา
- การตรวจลงตราประเภทอยูชั่วคราว (Non-Immigrant) รหัส O (Other) ที่นํามาใชยื่นขอ
ประเภทอยูชั่วคราว (Non-Immigrant) ใบอนุญาตทํางาน ไดแกกรณีตอไปนี้
รหัส O (Other) ใชขอใบอนุญาตทํางาน ๑. การใหความอุปการะหรือรับความอุปการะแกครอบครัวของผูมีสัญชาติไทย (บิดา มารดา
ไดหรือไม
คูสมรส บุตร บุตรบุญธรรม หรือบุตรของคูสมรส) โดยตองแสดงหลักฐานประกอบ เชน ทะเบียน
สมรส บัตรประชาชน สูติบัตร เอกสารการรับรองบุตร เปนตน
๒. การปฏิบัติหนาที่ หรือภารกิจในครอบครัวของคนตางดาว ซึ่งเขามาในราชอาณาจักรเปนการ
ชั่วคราว ตามมาตรา ๓๔ แหงพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ เฉพาะเพื่อการตามที่
ระบุใน *หมายเหตุ* โดยเปนบิดา มารดา คูสมรส หรือบุตรซึ่งอยูในความอุปการะและเปนสวน
แหงครัวเรือนของบุคคลดังกลาวไมสามารถขอรับใบอนุญาตทํางานได เวนแตการทํางานเปน
อาสาสมัคร ไมมีคาตอบแทนในองคกรที่เปนสาธารณกุศล
สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่สํานักบริหารแรงงานตางดาว โทรศัพท ๐-๒๒๔๘-๗๒๐๒

๓๔

- การขอใบอนุญาตทํางานของ
- กรมการจัดหางานไมมีการกําหนดหลักเกณฑพิจารณาการแบงฐานเงินเดือนของคนตางดาว
คนตางดาว (Work Permit) ใช
แตคนตางดาวตองผานหลักเกณฑการพิจารณาจากสํานักงานตรวจคนเขาเมืองเพื่ออนุญาตใหอยู
หลักเกณฑอะไรในการแบงฐานเงินเดือน ในราชอาณาจักร ซึ่งเปนผูกําหนดหลักเกณฑการแบงฐานเงินเดือนของแตละประเทศ
ของแตละประเทศ
สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.immigration.go.th หรือสํานักงานตรวจคนเขาเมือง
โทรศัพท ๐-๒๑๔๑-๙๘๘๙

หมายเหตุ

๑๔

ที่
๓๕

๓๖

ดาน/เรื่อง

คําถาม
- เมื่อใบอนุญาตทํางานเดิมหมดอายุ
จะตองดําเนินการอยางไร

คําตอบ
- ใบอนุญาตทํางานนั้นหมดอายุแลวไมสามารถตออายุได หากคนตางดาวไมประสงคทํางานตอไป
ใหดําเนินการตอไปนี้
๑. สงใบอนุญาตทํางานคืนกรมการจัดหางาน
๒. นายจางแจงยกเลิกการทํางานของคนตางดาว
กรณีใบอนุญาตทํางานเดิม หมดอายุ และประสงคจะทํางานตอไป ตองยื่นคําขอรับใบอนุญาต
ทํางานใหม (แบบ ตท. ๑) พรอมเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวของ
ทั้งนี้ Download แบบคําขอพรอมรายการเอกสารไดทาง wp.doe.go.th หรือสอบถามขอมูล
เพิ่มเติมไดที่สํานักบริหารแรงงานตางดาว โทรศัพท ๐-๒๒๔๘-๗๒๐๒

- การขอรับใบอนุญาตทํางาน กรณี
คนตางดาวอยูนอกราชอาณาจักร และ
นายจางจะจางคนตางดาวซึ่งอยูนอก
ราชอาณาจักรเขามาทํางานในกิจการ
ของตนในราชอาณาจักร จะยื่นคําขอรับ
ใบอนุญาตทํางานแทน ตองทําอยางไร

- นายจางยื่นขอรับใบอนุญาตทํางานแทนคนตางดาวซึ่งอยูนอกราชอาณาจักร ได
๑. นายจางยื่นคําขอรับใบอนุญาตทํางานแทนคนตางดาว (แบบ ตท.๓) พรอมเอกสารและ
หลักฐานที่เกี่ยวของ ไดที่สํานักบริหารแรงงานตางดาว กรมการจัดหางาน หรือสํานักงานจัดหางาน
จังหวัดทุกจังหวัด ตามสถานที่ตั้งสถานประกอบการของนายจางนั้นตั้งอยู
๒. งานที่ขออนุญาตตองไมเปนการทํางานในอาชีพที่หามคนตางดาวทํา ๓๙ อาชีพ ที่กําหนด
ในพระราชกฤษฎีกากําหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่หามคนตางดาวทําพ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แกไข
เพิ่มเติม
๓. นายจางสงหนังสือแจงรับคําขออนุญาตทํางาน ใหคนตางดาวเพื่อประกอบการขอรับการตรวจ
ลงตรา (Visa) กับสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในตางประเทศ
๔. เมื่อคนตางดาวเดินทางเขามาในราชอาณาจักรและไดรับอนุญาตใหพํานักในประเทศแลว
ตองยื่นเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวของเพิ่มเติม พรอมใบรับรองแพทย เพื่อขอรับใบอนุญาต
ทํางานภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่นายจางรับหนังสือแจงคําขออนุญาตทํางาน
๕. คนตางดาวตองไปติดตอรับใบอนุญาตทํางานดวยตนเอง
สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่สํานักบริหารแรงงานตางดาว โทรศัพท ๐-๒๒๔๘-๗๒๐๒

หมายเหตุ

๑๕

ที่
๓๗

ดาน/เรื่อง
การสงเงินเขากองทุน
เพื่อการสงคนตางดาว
กลับออกไปนอก
ราชอาณาจักร

คําถาม
- การสงเงินเขากองทุนเพื่อการสง
คนตางดาวกลับออกไปนอก
ราชอาณาจักรของลูกจางสัญชาติเมียนมา
ลาว กัมพูชา ที่ไดรับอนุญาตทํางาน
อาชีพงานรับใชในบาน และงานกรรมกร
ตองทําอยางไร

๓๘

เสนอแนะ
ความคิดเห็น

- ถาไมไดรับความสะดวก หรือไมไดรับ
การบริการที่ดี จะดําเนินการอยางไร

คําตอบ
- วิธกี ารสงเงินประกันคาใชจายในการสงคนตางดาวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ใหนายจาง
หักเงินคาจางของลูกจาง จํานวน ๑,๐๐๐ บาท เมื่อมีการจายคาจาง มี ๒ วิธี
วิธีที่ ๑ นายจางหักเงินคาจางเฉลี่ยเปนจํานวนเทากันทุกเดือนติดตอกัน ๔ เดือน (เดือนละ ๒๕๐
บาท)
วิธีที่ ๒ นายจางและลูกจาง มีความประสงคจะสงเงินเขากองทุนฯ นอยกวา ๔ เดือน ใหทํา
หนังสือตามแบบหนังสือแสดงความตกลงใหนายจางหักเงินคาจางของลูกจางเพื่อนําสงเขากองทุนฯ
หากมีการเปลี่ยนนายจางกอนที่ลูกจางจะสงเงินเขากองทุนฯ ครบอัตราที่กําหนด ใหนายจางใหม
มีหนาที่หักเงินคาจางของลูกจางสวนที่ยังขาดและนําสงกองทุนฯ ใหครบถวน โดยดําเนินการตาม
วิธีที่ ๑ หรือ ๒
ระยะเวลาของการจางที่นายจางตองหักเงินลูกจาง มี ๒ กรณี
กรณีที่ ๑ การจายคาจางครั้งแรก ระหวางวันที่ ๑ มี.ค. ๒๕๕๗ – ๒๔ มิ.ย. ๒๕๕๗ ใหหักเงิน
และนําสงเขากองทุน ฯ ทุกวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ใหครบจํานวน ๔ งวด หรือตามที่นายจาง
และลูกจางแสดงความตกลง
กรณีที่ ๒ การจายคาจางครั้งแรกหลังวันที่ ๒๕ มิ.ย. ๒๕๕๗ – ๒๔ มิ.ย. ๒๕๕๙ ใหงดการหักเงิน
ลูกจางเพื่อนําสงเขากองทุนฯ (ตามกฎกระทรวงกําหนดระยะเวลาการหักเงินคาจางเพื่อนําสงเขา
กองทุนเพื่อการสงคนตางกลับออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๘)
ทั้งนี้ ลูกจางขอคืนเงินประกันดังกลาวไดเมื่อเดินทางกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ สํานักงานกองทุนเพื่อการสงคนตางกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
โทรศัพท ๐-๒๒๗๓-๘๒๑๕
- สามารถใหขอมูล คําแนะนํา และติชมการใหบริการ เพื่อใหปรับปรุงแกไขการใหบริการตอไป
ไดที่ www.doe.go.th โทรศัพท ๐-๒๒๔๗-๙๔๒๓ , ๐-๒๒๔๘-๔๗๔๓ สายดวน ๑๖๙๔ หรือ
ศูนยดํารงธรรม ๑๕๖๗

หมายเหตุ

คําถาม - คําตอบ
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน
ที่
1

ดาน/เรื่อง
คําถาม
ฝกอาชีพ/มาตรฐานฝมือ - ตองการฝกอบรมเกี่ยวกับดาน...........ที่กรม
แรงงาน
พัฒนาฝมือแรงงานจะสามารถฝกไดที่ไหนและ
ตองใชหลักฐานอะไรบาง?

คําตอบ
- โดยปกติการสมัครเขารับการฝกของกรมพัฒนาฝมือแรงงานจะแบง
ออกเปน ๓ รูปแบบ คือ
๑. การฝกเตรียมเขาทํางาน ซึ่งเปนการฝกที่มีระยะเวลาการฝกคอนขาง
ยาวคือตั้งแต ๓ เดือนขึ้นไป โดยจะมีการฝกอบรมตั้งแตระดับความรู
พื้นฐานทั่วๆไปของแตละสาขาชาง จนถึงขั้นที่สามารถทํางานได เหมาะ
สําหรับผูเริ่มตนที่ยังไมมีความรูใดๆเกี่ยวกับเรื่องที่ตองการฝกมากอน
๒. การฝกยกระดับฝมือ เปนการฝกอบรมเพื่อยกระดับฝมือแรงงานของผู
ที่มีความรูมากอนแลวใหมีความชํานาญหรือเชี่ยวชาญ หรือมีความรู
เพิ่มเติมในเทคโนโลยีใหมๆที่เกิดขึ้นในสาขาชางที่ตองการฝก จะมี
ระยะเวลาการฝกไมยาวนานมากนัก เหมาะสําหรับผูที่ตองการฝกเสริม
ทักษะของตนใหสูงขึ้น หรือสถานประกอบการที่ตองการเพิ่มความรู
ความสามารถของเจาหนาที่ และพนักงานของตน
๓. การฝกเสริมทักษะ เปนการฝกเสริมทักษะเพื่อการประกอบอาชีพที่ใช
ระยะเวลาสั้น อาทิเชน การทําซาลาเปา การจัดดอกไม การทําการะบูน
หอม ฯลฯ เหมาะสําหรับผูที่ตองการประกอบอาชีพเล็กๆเพื่อหารายได
เสริมของตนเอง
การสมัครเขารับการฝกสามารถสมัครไดตามสถาบันฯ และศูนยพัฒนา
ฝมือแรงงานที่มีอยูทั่วประเทศ ดังนั้นผูที่มีภูมิลําเนาอยูที่ใดก็สามารถจะ
สมัครและเขารับการฝกไดที่นั่นเลย โดยสามารถติดตอสอบถามไดที่เบอร
โทร...... (เบอรของสถาบันและศูนยในจังหวัดที่ผูสอบถามอาศัยอยู )......
และสามารถเขาไปดูรายละเอียดไดที่เว็บไซด www.dsd.go.th โดยให

หมายเหตุ

ที่

2

ดาน/เรื่อง

คําถาม

- การทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานสามารถ
ทดสอบไดที่ใด เสียคาใชจายเทาไรบาง

คําตอบ
คลิ๊กเขาไปดูในสวนของ “หนวยงานภายใน” ซึ่งจะอยูในเมนูบารดานบน
ของตัวเว็บไซด จากนั้นจึงคอยคลิ๊กเลือกดูรายละเอียดจากรายชื่อของ
สถาบันฯและศูนยพัฒนาฝมือแรงงานที่ตองการสมัคร
สําหรับหลักฐานที่ใชในการสมัครมี
๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาทะเบียนบาน
๒. ภาพถายหนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตา ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๒
รูป
และตองเดินทางไปกรอกใบสมัครที่สถาบันฯ และศูนยพัฒนาฝมือแรงงาน
จังหวัดที่ใกลบานของผูสอบถาม
สําหรับคาใชจายจะมีการเก็บคาสมัครฝกอบรมเฉพาะในบางสาขาที่มี
ความจําเปนตองใชวิทยากรจากภายนอกเทานั้น ซึ่งสวนใหญจะไมแพง
มากนัก เนื่องจากเปนบริการของรัฐ
- การฝกอบรมของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน สามารถติดตอสอบถามไดโดย
ตรงที่สถาบันฯ และศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดทั่วประเทศโดยการ
ทดสอบฝมือแรงงานจะแบงเปน ๓ ระดับ ไดแก ระดับ๑ ระดับ๒ และ
ระดับ๓ โดยผูที่ยังไมเคยไดรับการทดสอบมากอนจะตองเขารับการ
ทดสอบในระดับ ๑ ใหผานเสียกอน แลวจึงจะสามารถเขารับการทดสอบ
ในระดับตอๆไปได
สําหรับหลักฐานที่ใชในการสมัคร มี
๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาทะเบียนบาน
๒. ภาพถายหนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตา ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๒
รูป

หมายเหตุ

ที่

ดาน/เรื่อง

คําถาม

คําตอบ
๓. หนังสือรับรองประสบการณการทํางานหรือการประกอบอาชีพ หรือ
สําเนาวุฒิการศึกษา
๔.สําเนาหนังสือรับรองมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ (กรณีทดสอบ
ระดับสูงขึ้น)
และตองเดินทางไปกรอกใบสมัครที่สถาบันฯ และศูนยพัฒนาฝมือแรงงาน
จังหวัดที่ใกลบานของผูสอบถาม
คาใชจายในการสมัครถาสมัครทดสอบที่สถาบันฯหรือศูนยพัฒนาฝมือ
แรงงานของรัฐ ระดับ ๑ จํานวน ๑๐๐ บาท ระดับ ๒ จํานวน ๑๕๐ บาท
ระดับ ๓ จํานวน ๒๐๐ บาท กรณีทดสอบกับศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือ
แรงงาน ที่ไดรับอนุญาตจากกรมพัฒนาฝมือแรงงาน อัตรา ๕๐๐-๒๐๐๐
บาท ในแตละสาขาอาชีพและแตละระดับ ตามประกาศของคณะกรรมการ
สงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน

3

- การฝกยกระดับฝมือแรงงาน เพื่อสงเสริมการ - ตามประกาศคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน เรื่อง
พัฒนาฝมือแรงงานจะสามารถยื่นหลักสูตรตอนาย หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการใหความเห็นชอบหลักสูตร
ทะเบียนหลังเสร็จสิ้นการฝกไดหรือไม
รายละเอียดที่เกี่ยวของ และรายการคาใชจายที่ใชในการฝกยกระดับฝมือ
แรงงานและการฝกเปลี่ยนสาขาอาชีพ ลงวันที่ 3 ต.ค. 2551 ขอ 6
กําหนดให “ผูประกอบกิจการซึ่งเปนนายจางอาจดําเนินการฝกอบรมกอน
ก็ได” (หลังจากเสร็จสิ้นการฝกอบรมแลวตองยื่นภายใน 60 วันนับแตวัน
เสร็จสิ้นการฝกอบรมแตตองไมเกิน 15 มกราคม ของปถัดไป)

4

- ในการอบรมแตละหลักสูตรตองเสียคาใชจาย
หรือไม

- ความเปนจริงในการอบรมแตละหลักสูตรฟรีทั้งหมด แตที่ตองเสีย
คาใชจายก็เพราะวาบางหลักสูตรทาง สพภ./ศพจ. ไมมีวิทยากรเลยตอง

หมายเหตุ

ที่

5

ดาน/เรื่อง

คําถาม

คําตอบ
จางวิทยากรนอก/หรือเอกชนซึ่งราคาวิทยากรนอก/เอกชนจะแพงกวาสวน
ราชการหรือบางหลักสูตรคาวัสดุสูงจึงมีบางหลักสูตรจําเปนตองเก็บ
คาใชจาย/คาบํารุง/หรืออาจจะมีเงื่อนไขอื่น อยางไรก็ดีอยากใหทาง
ศูนยบริการรวมแนะนําใหผูสนใจการอบรมในสวนจังหวัดนั้นๆติดตอ
สอบถามตรงกับ สพภ./ศพจ.

- ในแตละป มีการเปดการอบรมหลักสูตร
อะไรบาง หากตองการขอมูลเพิ่มเติม ติดตอไดที่
ไหนบาง

- ในแตละป สพภ./ศพจ. มีการเปดอบรม ๗ กลุมอาชีพ เชน 1. ชาง
กอสราง เชน หลักสูตรการกออิฐฉาบปูน การปูกระเบื้อง การทาสีอาคาร
การทาสีตกแตง ฯลฯ 2. ชางเคริ่งกล เชน หลักสูตรการใชและบํารุงรักษา
รถยนต การซอมเครื่องยนตขนาดเล็กเพื่อการเกษตร ชางยนต ระบบไฟฟา
รถจักรยานยนต ฯลฯ 3. ชางไฟฟา อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร เชน
Macratronic การใช Internet เบื้องตน การใชคอมพิวเตอรเบื้องตน การ
ซอมอุปกรณไฟฟา การสรางเว็บไซต ชางเครื่องปรับอากาศ ชางซอม
เครื่องใชไฟฟา ชางเดินสายไฟฟา ฯลฯ 4. ชางอุตสาหการ เชนหลักสูตร
การกลึงรูปพรรณ การเชื่อม TIG ชางเชื่อมแก็ส ชางเชื่อมไฟฟา ชางเชื่อม
อารกโลหะดวยมือ ฯลฯ 5. ชางอุตสาหกรรมศิลป เชน หลักสูตรการ
แกะสลัก การจักรสาน การจัดดอกไมสด การตัดเย็บเสื้อผา การทอผา
การกัดลายกระจก ฯลฯ 6. ชางเกษตรอุตสาหกรรม เชน หลักสูตรการ
กรีดยาง การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเห็ด
การเพาะเห็ด ฯลฯ 7. ภาคบริการ เชน หลักสูตร 10 อันดับเมนูอาหาร
ไทยยอดนิยมในตางประเทศ การดูแลผูสูงอายุ การตัดผม การนวด การ
ประกอบอาหารไทย ชางทําเครื่องหนัง ฯลฯ สามารถสอบถามรายระเอียด
ไดที่ สพภ./ศพจ. ตามที่ผูเขารับการอบรมในจังหวัดนั้นๆ

หมายเหตุ

ที่
6

7

ดาน/เรื่อง
เรื่องอื่นๆ

คําถาม
คําตอบ
- ผูประกอบกิจการธุรกิจพาณิชยกรรมที่ตอง
- ตามประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กําหนดประเภท ชนิด ขนาด
จายเงินสมทบเขากองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน ตอง จํานวนลูกจางสัดสวนของผูรับการฝกกับจํานวนลูกจางทั้งหมด และทองที่
มีลูกจางจํานวนเทาไรขึ้นไป
ที่ผปู ระกอบกิจการตองสงเงินสมทบเขากองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน (ฉบับ
ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2552) ไดปรับปรุงจากกฎหมายฉบับเกาโดยตัด
ขอความวา “ผูประกอบกิจการใดมีหนาที่จายเงินสมทบอยูแลวใหจายเงิน
สมทบตอไปแมภายหลังจะมีลูกจางไมถึง 100 คนก็ตาม” ดังนั้น ผู
ประกอบกิจการธุรกิจพาณิชยกรรมที่มีลูกจางถึง 100 คน ขึ้นไป มีหนาที่
สงเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน แตตอมาภายหลังมีลูกจางเฉลี่ยไม
ถึง 100 คนในปนั้น ไมตองสงเงินสมทบฯ แมไมไดฝกอบรมฝมือแรงงาน
ในปนั้น
- คําวา “ลูกจาง” ที่นายจางสามารถยื่นขอรับรอง
หลักสูตรและคาใชจายไดตามพ.ร.บ.สงเสริมการ
พัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545 คือลูกจางแบบ
ไหน?

- คําจํากัดความของลูกจางตามพ.ร.บ.สงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ.
2545 มาตรา 5 คือ “ลูกจาง หมายความวา ลูกจางตามกฎหมายวาดวย
การคุมครองแรงงาน” และประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงิน
ได (ฉบับที่ 148) ลงวันที่ 23 พ.ย. 2548 กําหนดใหการยกเวนภาษีเงิน
ไดของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่มีคาใชจายจากการฝกอบรม
ยกระดับฝมือแรงงาน กรณีดําเนินการฝกเอง ขอ 4 กําหนดวา “ลูกจางที่
เขารับการฝกอบรม ตองเปนลูกจางของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล
นั้น โดยบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลนั้นตองจัดทําทะเบียนลูกจางตาม
กฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานเพื่อเปนหลักฐานในการทํางานของ
ลูกจาง”
ดังนั้น ลูกจางไมวาจะเปนแรงงานไทย หรือแรงงานตางดาว หากมีชื่ออยู
ทะเบียนลูกจางตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานยอมสามารถใช

หมายเหตุ

ที่

ดาน/เรื่อง

คําถาม

คําตอบ
ยื่นขอรับรองหลักสูตรเพื่อขอยกเวนภาษีได ทั้งนี้ ลูกจางที่ไดรับการ
ฝกอบรมจากนายจาง แมภายหลังจะลาออกจากสถานประกอบกิจการ
แลว นายจางก็ยังสามารถใชสิทธิประโยชนทางภาษีและนํารายชื่อของ
ลูกจางผูนั้นมาคํานวณสัดสวนเงินสมทบได

8

- บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่มีลูกจางไม
เคยถึง 100 คน แตฝกอบรมใหลูกจางของตน
ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือ
แรงงาน พ.ศ. 2545 จะขอยกเวนภาษีไดหรือไม

- ได......บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล สามารถขอยกเวนภาษีได เพิ่มอีก
รอยละ 100 กรณีฝกอบรมใหลูกจางของตนตามพระราชบัญญัติสงเสริม
การพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545 แมจะมีลูกจางไมเคยถึง 100 คนก็
ตาม

9

- ผูประกอบกิจการจะตองยื่นแบบแสดงการสง
เงินสมทบกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน (สท 2)
ภายในเดือนใด

- ผูประกอบกิจการตองยื่นแบบแสดงการสงเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝมือ
แรงงาน (สท 2) และสงเงินสมทบฯ กรณีไมไดจัดฝกอบรม ฝมือแรงงาน
หรือฝกอบรมแตไมครบรอยละ 50 ของลูกจางทั้งหมดในปนั้น ภายใน
มีนาคมของปถัดไป หากกรณีผูประกอบกิจการไมสงเงินสมทบภายในเวลา
ที่กําหนดหรือจายไมครบตามสัดสวนจํานวนผูรับการฝกอบรมกับจํานวน
ลูกจาง ตองจายเงินเพิ่มในอัตรารอยละหนึ่งจุดหาตอเดือนของเงินสมทบ
ที่ยังไมไดนําสงหรือเงินสมทบที่ยังขาดอยูนับแตวันถัดจากวันที่ตองนําสง
เงินสมทบสําหรับเศษของเดือนถาถึงสิบหาวันหรือกวานั้นใหนับเปนหนึ่ง
เดือน ถานอยกวานั้นใหปดทิ้ง

หมายเหตุ

คําถาม – คําตอบ
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน

๑

๒

ดาน/เรื่อง

คําถาม

คําตอบ

คาจาง

- หากสอบผานการทดสอบมาตรฐานฝมือ
แรงงานสาขาชางเคาะตัวถังรถยนต ระดับ ๒
แลว นายจางยังจายคาจางตามคาจางขั้นต่ํา
นายจางมีความผิดหรือไม สามารถรองเรียนได
หรือไม

- เมื่อประกาศกําหนดอัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือมีผลใชบังคับแลว นายจางจะตองจายคาจาง
อยางนอยตามที่อัตราคาจางดังกลาวกําหนดไว ตามที่ไดตกลงกันในสัญญาจางหรือมีการปฏิบัติตอ
กันระหวางนายจางกับลูกจาง โดยหากนายจางจายต่ํากวาอัตราที่กําหนดลูกจางมีสิทธิที่จะยื่น
คํารองตอพนักงานตรวจแรงงานแหงทองที่ที่ลูกจางทํางานอยูหรือทองที่ที่นายจางมีภูมิลําเนาอยู
หรือใชสิทธิทางศาลโดยการยื่นฟองคดีตอศาลแรงงาน ในการที่จะเรียกเอาคาจางสวนที่นายจาง
จายต่ํากวาอัตราคาจางดังกลาวได อยางไรก็ตามการใชสิทธิตองเลือกใชสิทธิทางใดทางหนึ่งเทานั้น
ไมสามารถใชสิทธิสองทางพรอมกันได ทั้งนี้ ทานสามารถยื่นคํารองดวยตนเองไดที่สํานักงาน
สวัสดิการและคุมครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่หรือสํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
จังหวัดที่สถานประกอบการตั้งอยูเพื่อใหเจาหนาที่ตรวจสอบและใหความชวยเหลือตอไป หากมีขอ
สงสัยหรือตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดติดตอ สํานักคุมครองแรงงาน กลุมงานปองกันและแกไข
ปญหาการคุมครองแรงงาน โทรศัพท ๐๒-๒๔๕-๗๐๒๐ หรือสายดวนผูใชแรงงาน ๑๕๔๖ ในวัน
เวลาราชการ

- การจายคาจางตามอัตราคาจางขั้นต่ํา (๓๑๐ - อัตราคาจางขั้นต่ําเปนอัตราคาจางที่คณะกรรมการคาจางกําหนดตามพระราชบัญญัติคุมครอง
บาท) นั้นลูกจางตองนําหลักฐานตามมาตรฐาน แรงงาน ตามนิยาม มาตรา ๕ มิใช อัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือที่คณะกรรมการคาจางกําหนด
ฝมือแรงงานมาแสดงกอนหรือไม
ขึน้ ในแตละสาขาอาชีพตามมาร ตฐานฝมือ
ดังนั้นนายจางจึงตองปรับอัตราคาจาง
ตามประกาศอัตราคาจางขั้นต่ํา (๓๑๐ บาท) ไดทันที โดยไมตองใหลูกจางนําหลักฐานใบรับรอง
ตามมาตรฐานฝมือแรงงานมาแสดง

หมาย
เหตุ

ดาน/เรื่อง

คําถาม

คําตอบ

๓

- นายจางจะขอยกเลิกคากะ
คาเบี้ยเลี้ย ง - เปนการเปลี่ยนแปลงสภาพการจางใหใชหลักแรงงานสัมพันธ คือ ใหนายจางลูกจางไปตกลงกัน
คาอาหาร /จะยกเลิกสวัสดิการ /ยกเลิกการใหที หากฝายลูกจางไมยินยอม การเปลี่ยนแปลงสภาพการจางในลักษณะที่ไมเปนคุณตอลูกจางยอมไม
พักฟรี/โดยนําเงินดังกลาวมาเปลี่ยนเปนคาจางใน ผูกพันลูกจาง
อัตรา คาจางขั้นต่ําไดหรือไม (เปลี่ยนแปลงสภาพ
การจาง)

๔

- ๓๑๐ บาท ถือเปนคาจางสาหรับตามวุฒิ
การศึกษาหรือไม

๕

- คาจางขั้นต่ํา ๓๑๐ บาท ใชบังคับกับลูกจางใน - ไมใชบังคับกับลูกจางกลุมดังกลาว ทั้งนี้ตามคําชี้แจง ประกาศคณะกรรมการคาจาง เรื่อง อัตรา
งานเกษตรกรรมหรือไมอยางไร
คาจางขั้นต่ํา (ฉบับที่ ๘) ขอ ๗ ความวา “อัตราคาจางขั้นต่ําตามประกาศนี้ไมมีผลบังคับใชกับ
ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวย
แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ นายจางที่จางลูกจางทํางานเกี่ยวกับงานบานอันมิไดมีการประกอบ
ธุรกิจรวมอยูดวย นายจางซึ่งจางลูกจางทํางานที่มิไดแสวงหากําไรในทางเศรษฐกิจ นายจางที่จาง
ลูกจางในงานบรรทุกหรือขนถายสินคาเรือเดินทะเล นายจางที่ตกลงจางผูรับงานไปทําที่บาน
นายจางที่จางลูกจางในงานเกษตรกรรมซึ่งมิไดจางลูกจางทํางานตลอดป หรือมิไดใหลูกจางทํางาน
ในลักษณะที่เปนงานอุตสาหกรรมตอเนื่องจากงานเกษตรกรรม ดังกลาว”

๖

- ลูกจางซึ่งทํางานเกี่ยวกับงานบาน ตองจายตาม - ไมใชบังคับกับลูกจางกลุมดังกลาว ทั้งนี้ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๕๕) ลงวันที่ ๓๐
อัตราคาจางขั้นต่ํา (๓๑๐ บาท) หรือไม /มิได ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ วรรคสอง (๒) ความวา “มิใหใชบทบัญญัติ ...หมวด ๖ คณะกรรมการคาจาง
ประกอบธุรกิจดวยหรือไม
ตั้งแตมาตรา ๗๘ ถึง มาตรา ๙๑...บังคับแกนายจางซึ่งจางลูกจางทํางานเกี่ยวกับงานบานอันมิไดมี

- ถือเปนคาจางขั้นต่ําพื้นฐาน
วุฒิการศึกษา

ปจจุบันกฎหมายคุมครองแรงงาน

ยังไมมีการกําหนดตาม

หมาย
เหตุ

ดาน/เรื่อง

คําถาม

คําตอบ
การประกอบธุรกิจรวมอยูดวย ” อนึ่ง มาตรา ๙๐ วรรคหนึ่ง พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๑ กําหนดวา “เมื่อประกาศกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ํา ...หามมิใหนายจางจายคาจางให
ลูกจางนอยกวาอัตราคาจางขั้นต่ํา”

๗

- อัตราคาจางขั้นต่ํา (๓๑๐ บาท) ใหจายตอวัน - จายในเวลาทํางานปกติไมรวมเวลาพัก เนื่องจากคาจางตามนิยามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติ
ทํางานนั้นใหรวมเวลาพักดวยหรือไม
คุม ครองแรงงานฯ หมายถึง เงินที่นายจางจายเปนคาตอบแทนในการทํางานตามสัญญาจาง
สําหรับระยะเวลาการทํางานปกติ หรือในเวลาทํางานปกติของวันทํางาน อนึ่ง ตามมาตรา ๒๗
แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฯ กําหนด“ใหนายจางจัดใหลูกจางมีเวลาพักระ หวางการ
ทํางานไมนอยกวาหนึ่งชั่วโมง ...” ดังนั้นเวลาพัก คือชวงเวลาที่ลูกจางไมมีการทํางานจึงไมนับ
ชวงเวลาพักนั้นเปนเวลาทํางานปกติดวย

๘

- ถาไมไดรับคาจางตามคาจางขั้นต่ําควรทํา
อยางไร

- กรณีที่ทานไมได รับ คาจาง ตามคาจางขั้นต่ํา หรือนายจางคางจายคาจางนั้น ทานจะตองยื่น
คํารองดวยตนเองที่สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่
หรือ สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดที่สถานประกอบการตั้งอยูเพื่อใหเจาหนาที่
ตรวจสอบและใหความชวยเหลือตอไป สอบถามหรือปรึกษาเพิ่มเติม โทร ๐๒-๒๔๕๗๐๒๐
สายดวน ๑๕๔๖ ในวันและเวลาราชการ
- กรณีที่ทานไดคาจางนอยกวาอัตราคาจางขั้นต่ําที่ประกาศไวใน ประกาศคณะกรรมการคาจาง
เรื่อง อัตราคาจางขั้นต่ํา (ฉบับที่ ๘) ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยมีผลบังคับใช ตั้งแตวันที่
๑ มกราคม ๒๕๖๐ เปนตนไป เปนตนไป ทานสามารถยื่นคํารองดวยตนเองที่สํานักงานสวัสดิการ
และคุมครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่หรือ สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดที่
สถานประกอบการตั้งอยูเพื่อใหเจาหนาที่ตรวจสอบและใหความชวยเหลือตอไปสอบถามหรือ
ปรึกษาเพิ่มเติม โทร ๐๒-๒๔๕๗๐๒๐ สายดวน ๑๕๔๖ ในวันและเวลาราชการ

หมาย
เหตุ

ดาน/เรื่อง

คําถาม

คําตอบ

๙

- ถาถูกหักคาจางควรทําอยางไร

- พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ไดกําหนดวา กรณีหักคาจาง นายจางไมสามารถ
หักเงินคาจางของลูกจางได หากมิไดรับความยินยอมจากลูกจาง เวนแตหักเพื่อ
๑.ชําระภาษีเงินไดตามจํานวนที่ลูกจางตองจายหรือชําระอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติไว
๒.ชําระคาบํารุงสหภาพแรงงานตามขอบังคับของสหภาพแรงงาน
๓.ชําระหนี้สหกรณออมทรัพย หรือสหกรณอื่นที่มีลักษณะเดียวกันกับสหกรณออมทรัพยหรือ
หนี้ที่เปนไปเพื่อสวัสดิการที่เปนประโยชนแกลูกจางฝายเดียว โดยไดรับความยินยอมลวงหนาจาก
ลูกจาง
๔.เปนเงินประกันตามมาตรา๑๐ หรือชดใชคาเสียหายใหแกนายจาง ซึ่งลูกจางไดกระทําโดย
จงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง โดยไดรับความยินยอมจากลูกจาง
๕.เปนเงินสะสมตามขอตกลงเกี่ยวกับกองทุนเงินสะสม
- กรณีที่ทานถูกหักคาจางอยางไมเปนธรรมนั้น ทานจะตองยื่นคํารองดวยตนเองที่สํานักงาน
สวัสดิการและคุมครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่หรือสํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
จังหวัดที่สถานประกอบ กิจ การตั้งอยูเพื่อใหเจาหนาที่ตรวจสอบและใหความชวยเหลือตอไป
สอบถามหรือปรึกษาเพิ่มเติม โทร. ๐๒-๒๔๕๗๐๒๐ สายดวน ๑๕๔๖ ในวันและเวลาราชการ

๑๐

- ถาไมไดรับความเปนธรรมในการปรับคาจาง
ควรทําอยางไร

- กรณีการปรับเงินเดือนนั้น ตองดูที่กฎระเบียบขอบังคับ เกี่ยวกับ การทํางานของบริษัทดวยวา
สามารถทําไดหรือไม หากระเบียบขอบังคับ เกี่ยวกับ การทํางานระบุไวชัดแจงวา บริษัทสามารถ
ปรับเงินเดือนขึ้นได ซึ่งเปนขอตกลงระหวางนายจางและลูกจางตกลงกันแตหามมิใหนายจางจาย
คาจางเปนเงินแกลูกจางนอยกวาอัตราคาจางขั้นต่ํา
- หากทานไมไดรับความเปนธรรมจากนายจางเรื่องคาจาง ทานสามารถยื่นคํารองดวยตนเองไดที่
สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่หรือ สํานักงาน สวัสดิการและ
คุมครองแรงงานจังหวัดที่สถานประกอบการตั้งอยูเพื่อใหเจาหนาที่ตรวจสอบและให

หมาย
เหตุ

ดาน/เรื่อง

คําถาม

คําตอบ
ความชวยเหลือตอไปสอบถามหรือปรึกษาเพิ่มเติม โทร. ๐๒-๒๔๕๗๐๒๐ สายดวน ๑๕๔๖ ในวัน
และเวลาราชการ

๑๑

- หากถูกปรับลดเงินเดือนควรทําอยางไร

๑๒

- หากบริษัทไมมอบสลิปเงินเดือนให
อยางไร

๑๓

- อัตราคาจางขั้นต่ํานี้มีผลบังคับใชกับครูโรงเรียน - ไมบังคับใชกับครูโรงเรียนเอกชน ทั้งนี้ตามมาตรา ๘๖ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติโรงเรียน
เอกชนหรือไม
เอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ ความวา “กิจการของโรงเรียนในระบบเฉพาะในสวนของผูอํานวยการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาไมอยูภายใตบังคับกฎหมายวาดวยคุมครองแรงงาน
แตผูอํานวยการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนตองไดรับประโยชนตอบแทน
ไมนอยกวาที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน”

- การปรับลดเงินเดือนนั้นตองไดรับความยินยอมจากลูกจาง หากลูกจางไมยินยอมไมสามารถ
ทําไดหากทานไมไดรับความเปนธรรมจากนายจางเรื่องคาจาง ทานสามารถยื่นคํารองดวยตนเอง
ไดที่สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่หรือ สํานักงาน สวัสดิการ
และคุมครองแรงงานจังหวัดที่สถานประกอบการตั้งอยูเพื่อใหเจาหนาที่ตรวจสอบและ
ใหความชวยเหลือตอไปสอบถามหรือปรึกษาเพิ่มเติม โทร. ๐๒-๒๔๕๗๐๒๐ สายดวน ๑๕๔๖
ในวันและเวลาราชการ
ควรทํา - หากบริษัทไมมอบสลิปเงินเดือนให ทานสามารถแจงเจาหนาที่สํานักงานสวัสดิการและคุมครอง
แรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่หรือ สํานักงาน สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดที่สถาน
ประกอบการตั้งอยูเพื่อใหเจาหนาที่ตรวจสอบและใหความชวยเหลือตอไปสอบถามหรือปรึกษา
เพิ่มเติม โทร. ๐๒-๒๔๕๗๐๒๐ สายดวน ๑๕๐๖ หรือ๑๕๔๖

หมาย
เหตุ

ดาน/เรื่อง

คําถาม

คําตอบ

๑๔

- คาจางขั้นต่ํา ๓๑๐ บาท ใชบังคับเฉพาะลูกจาง - ใชบังคับทั้งลูกจางรายวันและรายเดือน
รายวันหรือไม
๙,๓๐๐ บาท

๑๕

- อัตราคาจางขั้นต่ํานี้ใหใชกับลูกจางเหมาบริการ - ไมบังคับใชลูกจางในสวนของภาคราชการ ทั้งนี้ตามมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติคุมครอง
ในภาคราชการหรือไม
แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ความวา “พระราชบัญญัตินี้มิใหใชบังคับแก ราชการสวนกลาง ราชการสวน
ภูมิภาคและราชการทองถิ่น”

๑๖

- คาจางขั้นต่ําบังคับใชกับผูใชแรงงานกลุมใดบาง - บังคับใชลูกจางทุกประเภทในภาคธุรกิจเอกชน เชน ลูกจางรายวัน ลูกจางรายเดือน ลูกจาง
ตางดาว ฯลฯ ทั้งนี้พิจารณาจากนิยาม “ลูกจาง” ตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ ความวา “ลูกจาง หมายความวา ผูซึ่งตกลงทํางานใหนายจางโดยไดรับคาจาง
ไมวาจะเรียกชื่ออยางไร ” ประกอบ ประกาศคณะกรรมการคาจางฯ ขอ ๘ นายจางจะตองจาย
คาจางเปนเงินใหแกลูกจางทุกคนไมนอยกวาอัตราคาจางขั้นต่ําที่กฎหมายกําหนด
ไมวาลูกจางนั้นจะมีเชื้อชาติ สัญชาติ วัย หรือเพศใด

๑๗

- คาจางขั้นต่ําบังคับใชกับลูกจางในสังกัดองคการ - ไมบังคับใชลูกจางกลุมดังกลาว ทั้งนี้ตามมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงงาน
บริหารสวนตําบลหรือไม
พ.ศ. ๒๕๔๑ ความวา “พระราชบัญญัตินี้มิใหใชบังคับแก ราชการสวนกลาง ราชการ
สวนภูมิภาคและราชการทองถิ่น”

๑๘

- คํานวณอัตราคาจางขั้นต่ําสําหรับรายเดือน

ทั้งนี้รายเดือนตองจาย คาจางไมนอยกวา เดือนละ

- ใหใช คูณดวย ๓๐ วัน ทั้งนี้เทียบเคียงจากมาตรา ๖๘ ขางทาย แหงพระราชบัญญัติคุมครอง

หมาย
เหตุ

ดาน/เรื่อง

คําถาม
อยางไร

คําตอบ
แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ความวา “ในกรณีลูกจางไดรับคาจางเปนรายเดือน หมายถึงคาจาง
รายเดือนหารดวยผลคูณของสามสิบ ” ประกอบมาตรา ๑๙๓/๖ วรรคสามแหงประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย ความวา “การคํานวณสวนเดือน...ใหถือวาหนึ่งเดือนหนึ่งมีสามสิบวัน”

๑๙

- คาจางขั้นต่ําบังคับใชกับแรงงานตางดาวหรือไม - บังคับใชกับลูกจางตางดาวดวย ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการคาจางฯ ขอ ๘ นายจางจะตอง
จายคาจางเปนเงินใหแกลูกจางทุกคนไมนอยอัตราคาจางขั้นต่ําที่กฎหมายกําหนดไมวาลูกจางนั้น
จะมีเชื้อชาติ สัญชาติ วัย หรือเพศใด

๒๐

- นายจางขอยกเลิกการใหที่พักฟรีสําหรับลูกจาง - เปนการเปลี่ยนแปลงสภาพการจาง ที่ไมเปนคุณแกลูกจางนายจางไมอาจกระทําไดแตเพียง
เพื่อปรับเปนคาจางในอัตราคาจางขั้นต่ํา
ฝายเดียว หากประสงคจะเปลี่ยนแปลงสภาพการจางดังกลาว ใหใชหลักแรงงานสัมพันธ คือ
(๓๑๐ บาท) ไดหรือไม
ใหนายจางลูกจางไปตกลงกัน

๒๑

- เงินใดถือเปนคาจางบาง ที่สามารถนํามารวม - พิจารณาจากนิยาม “คาจาง”ตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
เพื่อคํานวณเปนอัตราคาจางขั้นต่ํา
เชน โดยตองพิจารณาเปนกรณีไป วาเงินที่จายนั้นมีลักษณะเขาขายตามนิยาม “คาจาง” หรือไม โดยมิ
คํานึงวาเงินนั้นเรียกชื่ออยางไร
คาน้ํามันรถ คาครองชีพ คาอาหาร ฯลฯ

๒๒

- จะนําเงินที่ไมใชคาจางมาเปนคาจางไดหรือไม

- ถาไมใชคาจางไมสามารถนํามารวมเปนคาจางขั้นต่ําได

๒๓

- จะยกเลิกสวัสดิการแลวนําสวัสดิการนั้นมา

- เปนการเปลี่ยนแปลงสภาพการจางใหใชหลักแรงงานสัมพันธ คือ ใหนายจางลูกจางไปตกลงกัน

หมาย
เหตุ

ดาน/เรื่อง

คําถาม
เปลี่ยนเปนคาจางไดหรือไม

คําตอบ
นายจางจึงไมสามารถกระทําเพียงฝายเดียวได

๒๔

- ถานายจางไมสามารถปรับคาจางเทากับอัตรา - ถือเปนกรณีนายจางฝาฝนโดยจายคาจางใหแกลูกจางนอยกวาอัตราคาจางขั้นต่ํา ลูกจางมีสิทธิ
คาจางขั้นต่ําไดผลในทางกฎหมายจะเปนอยางไร เรียกรองเงินสวนตางจากนายจางได และการฝาฝนดังกลาวมีบทกําหนดโทษทางอาญา

๒๕

- การปรับอัตราคาจางขั้นต่ําบังคับใชกับลูกจาง
เด็กหรือไม

- บังคับใชกับลูกจางเด็กดวย ทั้งนี้ พิจารณาจากนิยาม “ลูกจาง” ตามมาตรา ๕ แหง
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ความวา “ลูกจาง หมายความวา ผูซึ่งตกลงทํางาน
ใหนายจางโดยไดรับคาจางไมวาจะเรียกชื่ออยางไร ” ประกอบ คําชี้แจง ประกาศคณะกรรมการ
คาจางฯ ขอ ๘ นายจางจะตองจายคาจางเปนเงินใหแกลูกจางทุกคนไมนอยกวาอัตราคาจางขั้นต่ํา
ที่กฎหมายกําหนดไมวาลูกจางนั้นจะมีเชื้อชาติ สัญชาติ วัย หรือเพศใด...”

๒๖

- กรณีอัตราคาจางขั้นต่ําบังคับใชกับลูกจางซึ่ง
ทํางานในองคกรที่ไมแสวงหากําไรดวยหรือไม

- ไมใชบังคับกับลูกจางกลุมดังกลาว ทั้งนี้ ตามกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๑) วันที่ ๑๙ สิงหาคม
๒๕๔๑ วรรคสอง (๓) ความวา “มิใหใชบทบัญญัติ ...หมวด ๖ คณะกรรมการคาจาง ตั้งแต
มาตรา ๗๘ ถึง มาตรา ๙๑...บังคับแกนายจางซึ่งลูกจางทํางานที่มิไดแสวงหากําไรในทาง
เศรษฐกิจ ” ซึ่งองคกรที่มิไดแสวงหาผลกําไรทางเศรษฐกิจ เชน มูลนิธิ ซึ่ง มีจุดมุงหมาย ในการ
สนับสนุนกลุมที่มีความคิดเห็นพองกันโดยการทํางานทั้งหมดจะไมมีจุดประสงคในเชิงพาณิชย
ทั้งสิ้น โดยจะไมหาประโยชนเขาสูมูลนิธิ แตจะมีรายไดเนื่องจากคาลงทะเบียน คาบํารุงที่ไดรับ
จากสมาชิก หรือเงินหรือทรัพยสินอื่นใดที่ไดมาจากการบริจาค หรือจากการใหโดยเสนหา

๒๗

- การปรับอัตราคาจางขั้นต่ําใชบังคับกับลูกจาง

- ใชบังคับกับลูกจางทดลองงานดวย

ซึ่งลูกจางทดลองงานถือเปนลูกจางตามความหมายของ

หมาย
เหตุ

ดาน/เรื่อง

คําถาม
ซึ่งเปนลูกจางในสัญญาทดลองงานดวยหรือไม

คําตอบ
มาตรา ๕ แหง พ.ร.บ. คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ความวา “ลูกจาง หมายความวา ผูซึ่ง
ตกลงทํางานใหนายจางโดยไดรับคาจางไมวาจะเรียกชื่ออยางไร”

๒๘

- การปรับอัตราคาจางขั้นต่ําใชบังคับกับนักศึกษา - ไมบังคับใชกับนักศึกษาฝกงานดังกลาว ทั้งนี้ เพราะนักศึกษาฝกงานโดยโครงสรางหลักสูตรของ
ฝกงานที่ทางสถาบันการศึกษาสงมาฝก
สถาบันการศึกษาไมใชลูกจางตามนิยามมาตรา ๕ แหง พ.ร.บ. คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
ประสบการณการทํางานหรือไม

๒๙

- ในกรณีนายจางไมสามารถปรับอัตราคาจางขั้น
ต่ําไดจะมีโทษอยางไร และลูกจางสามารถทํา
อยางไรไดบาง (ถึงรอบการจายคาจาง และ
นายจางไมปรับอัตราคาจางขั้นต่ํา ) (ประเด็นถาม
มากเปนอันดับ ๑)

- ถือเปนกรณี นายจางจายคาจางนอยกวาอัตราคาจางขั้นต่ํา และมีโทษตามมาตรา ๑๔๔
ความวา “นายจางผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม ...มาตรา ๙๐ วรรคหนึ่ง ...ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ”ทั้งนี้ ตามมาตรา ๙๐
วรรคหนึ่ง พ.ร.บ. คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ กําหนดวา “เมื่อประกาศกําหนดอัตราคาจาง
ขั้นต่ํา... หามมิใหนายจางจายคาจางใหลูกจางนอยกวาอัตราคาจางขั้นต่ํา ...” และลูกจางสามารถ
รองเรียน / รองทุกข ไดที่สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่
(๑-๑๐) ในเขตกรุงเทพฯ และสํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดทั้ง ๗๖ จังหวัด หรือ
รองเรียนทางสายดวน Call Center (๑๕๔๖) กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน

๓๐

- เงินประจําตําแหนงถือเปนคาจางหรือไมรวม
เปนอัตราคาจางขั้นต่ําไดหรือไม

- เงินประจําตําแหนง ในลักษณะเหมาจายเปนรายเดือนรวมกับเงินเดือนเทา ๆ กันทุกเดือน
โดยไมไดความเพิ่มวาเงินดังกลาวเปนสวัสดิการหรือเงินชวยเหลืออื่นใด
เงินประจําตําแหนง
จึงเปนเงินที่ จายเปน จํานวนแนนอน จึง เปนคาตอบแทนในการทํางาน ถือไดวาเปนคาจางตาม
พ.ร.บ. คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕ จึงสามารถนํามารวมเปนอัตราคาจางขั้นต่ําได

หมาย
เหตุ

ดาน/เรื่อง

คําถาม

คําตอบ

๓๑

- การปรับอัตราคาจางขั้นต่ํา ๓๑๐ บาท ตอวัน - ตามประกาศ อัตราคาจางฯ ขอ ๓๓ ความวา “เพื่อประโยชน ...คําวา “วัน” หมายถึง เวลา
หมายถึงกี่ชั่วโมง
ทํางานปกติของลูกจางซึ่งไมเกินเวลาทํางานดังตอไปนี้ ...(๑) เจ็ดชั่วโมง สําหรับงานที่อาจเกิด
อันตราย...และ (๒) แปดชั่วโมง สําหรับงานอื่นซึ่งไมใชงานตาม (๑)”

๓๒

- นายจางไมจัดใหหยุดวันแรงงานไดหรือไม

๓๓

- นายจางใหมาทํางานในวันแรงงา นนายจางตอง - ใหจายเพิ่มขึ้นจากคาจางอีกไมนอยกวาหนึ่งเทาของอัตราคาจางตอชั่วโมงในวันทํางานตาม
จายคาจางอยางไร
จํานวนชั่วโมงที่ทําหรือไมนอยกวาหนึ่งเทาของอัตราคาจางตอหนวยในวันทํางาน เพราะถือวา
เปนการทํางานในวันหยุด ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๒
เวนแตนายจางจะตกลงจายในอัตราที่สูงกวา ทั้งนี้ ตามมาตรา ๗๔

๓๔

- เนื่องจากการปรับอัตราคาจางขั้นต่ํา นายจาง - เปนการเปลี่ยนแปลงสภาพการจาง ที่ไมเปนคุณแกลูกจางนายจางไมอาจกระทําไดแตเพียง
ขอเปลี่ยนจากรายเดือนเปนรายวันไดหรือไม
ฝายเดียวหากประสงคจะเปลี่ยนแปลงสภาพการจางดังกลาว
ใหใชหลักแรงงานสัมพันธ
คือ นายจางใหลูกจางไปตกลงกัน

- นายจางตองจัดวันแรงงานเปนวันหยุดตามประเพณีใหกับลูกจาง ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๙
วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ความวา “ใหนายจางจัดวันหยุด
ตามประเพณีใหลูกจางทราบเปนการลวงหนาปหนึ่งไมนอยกวาสิบสามวัน โดยรวมวันแรงงาน
แหงชาติตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด”

หมาย
เหตุ

ดาน/เรื่อง

คําถาม

คําตอบ

๓๕

- กรณีอัตราคาจางขั้นต่ํา เงินคาคอมมิชชั่นถือ - เงินคาคอมมิชชั่นโดยกําหนดอัตราไวแนนอน สามารถคํานวณไดตามจํานวนที่ทําไดในเวลา
เปนคาจางหรือไม แลวจะนํามารวมเปนคาจางขั้น ทํางานปกติของวันทํางาน มีลักษณะเพื่อตอบแทนการทํางาน มิใชจงใจจายเพื่อจูงใจการทํางาน
จึงเปนคาจาง ตามความหมายของพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕
ต่ําไดหรือไม
จึงสามารถนํามาคิดรวมเปนอัตราคาจางขั้นต่ําได แตการนําเงินดังกลาวรวมเปนคาจางขั้นต่ําตองมี
การนํามารวมเปนคาจางมากอน (กอน ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕) หากแตเดิมมิไดนํามารวมเปน
คาจาง นายจางและลูกจางตองทําความตกลงใหนําคาคอมมิชชั่นเปนคาจาง โดยลูกจางตอง
ใหความยินยอมจึงจะนําเงินดังกลาวมารวมได และตองนําไปเปนฐานในการคํานวณคาลวงเวลา
คาทํางานในวันหยุด และคาลวงเวลาในวันหยุดหรือคาชดเชย กรณีเลิกจางโดยลูกจางไมมีความผิด

๓๖

- การปรับอัตราคาจางขั้นต่ําใชบังคับกับลูกจาง
ซึ่งเปนลูกจางบรรจุใหมดวยหรือไม

๓๗

- กรณีปรับอัตราคาจาง เงินคาเที่ยวเปนคาจาง - เงินคาเที่ยวซึ่งคํานวณไดตามระยะทางและจํานวนเที่ยวโดยไมไดคํานึงระยะเวลาในการขับรถ
หรือไม แลวจะนํามารวมเปนคาจางขั้นต่ําได คาเที่ยวนั้นจึงเปนเงินที่นายจางจายเปนคาตอบแทนการทํางาน โดยคํานวณตามผลงานที่ลูกจาง
หรือไม
ทําไดในเวลาทํางานปกติของวันทํางาน จึงเปนคาจาง ตามความหมายของพระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕ จึงสามารถนํามาคิดรวมเปนอัตราคาจางขั้นต่ําได

๓๘

- อัตราคาจางขั้นต่ํา (๓๑๐ บาท) รวมกับคา - คาจางเปนการจายเพื่อตอบแทนการทํางานในเวลาทํางานปกติไมรวมคาทํางานลวงเวลา

- บังคับใชกับลูกจางบรรจุใหมดวย เพราะเมื่อรับลูกจางเขามาทํางานนิติสัมพันธความเปนนายจาง
ลูกจางเกิด ขึ้นทันที ดังนั้น “ลูกจางใหม ” ถือเปนลูกจางตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ หมายความวา ผูซึ่งตกลงทํางานใหนายจางโดยไดรับคาจางไมวาจะ
เรียกชื่ออยางไร”

หมาย
เหตุ

ดาน/เรื่อง

คําถาม
ทํางานลวงเวลาหรือไม

๓๙

๔๐

คําตอบ
ตามนิยาม คาจาง มาตรา ๕ พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ หมายถึง เงินที่
นายจางจายเปนคาตอบแทนในการทํางานตามสัญญาจางสําหรับระยะเวลาการทํางานปกติ
หรือในเวลาทํางานปกติของวันทํางานและยังรวมถึงเงินที่นายจางจายใหแกลูกจางในวันหยุดและ
วันลาที่ลูกจางมิไดทํางาน แตลูกจางมีสิทธิไดตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน สวนคาทํางาน
ลวงเวลา หมายถึง เงินที่นายจางจายเปนคาตอบแทนการทํางานลวงเวลา ซึ่งการทํางานลวงเวลา
คือการทํางานเกินเวลาทํางานปกติ ดังนั้น เงินคาจางขั้นต่ํา ๓๑๐ บาท ยังไมรวมคาลวงเวลา
แตคาจางดังกลาวนั้นนํามาเปนฐานในการคํานวณคาลวงเวลา

- นายจางไมจายคาจางตรงตามกําหนดเวลา
- นายจางตองจายคาจางใหถูกตองและตรงตามกําหนดเวลา กรณีนายจางจายคาจางไมตรงตาม
มีความผิดหรือไม และลูกจางสามารถ ทําอะไร กําหนด
ลูกจางสามารถไปเขียนคํารองไดที่สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
ไดบาง
กรุงเทพมหานครพื้นที่หรือ สํานักงาน สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดที่สถานประกอบการ
ตั้งอยู
- คาจางขั้นต่ํา ๓๑๐ บาท ใชบังคับเฉพาะลูกจาง - ใชบังคับทั้งลูกจางรายวันและรายเดือน ทั้งนี้รายเดือนตองจายเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท โดยการ
รายวันหรือไม/คํานวณอัตราคาจางสําหรับลูกจาง จายคาจางสาหรับรายเดือน ใหใช คูณดวย ๓๐ วัน ทั้งนี้เทียบเคียงประมวลกฎหมายแพงและ
รายเดือนอยางไร
พาณิชย มาตรา ๑๙๓/๖ วรรคสาม ความวา “การคํานวณสวนเดือน...ใหถือวาหนึ่งเดือน
มีสามสิบวัน” และมาตรา ๖๘ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ความวา
“เพื่อประโยชนแกการคํานวณคาลวงเวลา คาทางานในวันหยุด และคาลวงเวลาในวันหยุด
ในกรณีที่ลูกจางไดรับคาจางเปนรายเดือน อัตราคาจางตอชั่วโมงในการทํางานหมายถึงคาจางราย
เดือนหารดวยผลคูณของสามสิบและจํานวนชั่วโมงทํางานในวันทํางานตอวันโดยเฉลี่ย ”

หมาย
เหตุ

ดาน/เรื่อง

คําถาม

คําตอบ

๔๑

- นายจางไมปรับอัตราคาจางขั้นต่ํานายจาง
มีความผิดหรือไม /มีโทษอยางไร และหากลูกจาง
ไมรองเรียนตอพนักงานตรวจแรงงาน นายจาง
จะยังมีโทษอยูหรือไม

- เมื่อมีการประกาศอัตราคาจางขั้นต่ําฯ ใหมีผลบังคับใช ตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐
แลวตองปฏิบัติตาม กรณีดังกลาวถือเปนการคางชําระคาจางและมีโทษตามมาตรา
๑๔๔
ความวา “นายจางผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม ...มาตรา ๙๐ วรรคหนึ่ง ...ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ ” และแมลูกจางไมรองเรียน
ตอพนักงานตรวจแรงงาน นายจางก็ยังมีความผิดตั้งแตเมื่อ นายจาง ไมปฏิบัติตามกฎหมาย
ดังกลาว

๔๒

- โทษที่ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ เปนอยางไร

- กรณีนายจางฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มีโทษ
ตามความหนักเบาของความผิด ตั้งแตปรับไมเกิน ๕,๐๐๐ บาท ถึงจําคุกไมเกิน ๑ ป หรือปรับ
ไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

๔๓

- การปรับอัตราคาจางขั้นต่ําใชบังคับกับลูกจาง
ประเภทใดบาง /ลูกจางในสัญญาทดลองงานดวย
หรือไม /ตางดาวหรือไม /ลูกจางซึ่งเปนลูกจาง
บรรจุใหมดวยหรือไม

- บังคับใชกับลูกจางทุกประเภทในภาคธุรกิจเอกชน เชน ลูกจางรายวัน ลูกจางรายเดือน ลูกจาง
ตางดาว ลูกจางเด็ก ลูกจางในสัญญาทดลองงาน ฯลฯ ทั้งนี้ พิจารณาจากนิยาม “ลูกจาง”
ตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ความวา “ลูกจาง
หมายความวา ผูซึ่งตกลงทํางานใหนายจางโดยไดรับคาจางไมวาจะเรียกชื่ออยางไร ” ประกอบ
คําชี้แจง ประกาศคณะกรรมการคาจางฯ ขอ ๘ นายจางจะตองจายคาจางเปนเงินใหแกลูกจางทุก
คนนอยกวาอัตราคาจางขั้นต่ําที่กฎหมายกําหนดไมวาลูกจางนั้นจะมีเชื้อชาติ
สัญชาติ
วัย หรือเพศใด ...”และบังคับใชกับลูกจางบรรจุใหมดวย
เพราะเมื่อรับลูกจางเขาทํางาน
นิติสัมพันธความเปนนายจางลูกจางเกิดทันที

หมาย
เหตุ

ดาน/เรื่อง
๔๔

๔๕

คําถาม

คําตอบ

- เงินใดถือเปนคาจางบาง ที่สามารถนํามารวม
เพื่อคํานวณเปนอัตราคาจางขั้นต่ํา
เชน
คาน้ํามันรถ คาครองชีพ คาอาหาร คาเที่ยว
คาคอมมิชชั่น ฯลฯ

- พิจารณาจากนิยาม คาจาง ตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
โดยตองพิจารณาเปนกรณีไป เชน เงินคาเที่ยวซึ่งคํานวณไดตามระยะทางและจํานวนเที่ยว
โดยไมไดคํานึงถึงระยะเวลาในการขับรถ คาเที่ยวนั้นจึงเปนเงินที นายจางจายเปนคาตอบแทน
การทํางาน โดยคํานวณตามผลงานที่ลูกจางทาไดในเวลาทางานปกติของวันทํางาน จึงเปนคาจาง
ตามความหมายของพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕ (เทียบนัยฎีกา
ที่ ๓๖๓๑-๓๖๖๗/๒๕๕๒) จึงสามารถนํามาคิดรวมเปนอัตราคาจางขั้นตําได เงินคาคอมมิชชัน
โดยกําหนดอัตราไวแนนอน สามารถคํานวณไดตามจํานวนที่ทําไดในเวลาทํางานปกติของวัน
ทํางาน
มีลักษณะเพื่อตอบแทนการทํางานมิใชจงใจจายเพื่อจูงใจใหขยันทํางาน
จึงเปนคาจาง ตามความหมายของพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๕
(เทียบนัยฎีกา ที่ ๕๓๙๔-๕๔๐๔/๒๕๔๗) จึงสามารถนํามาคิดรวมเปนอัตราคาจางขั้นต่ําได

หมาย
เหตุ

ดาน/เรื่อง
๔๔

คําถาม

สิทธิประโยชน - การใหโอทีตองใหเปนเงินอยางเดียวหรือไม ถา
ที่เปนตัวเงิน ใหเปนอยางอื่นไดหรือไม และสามารถใหเปน
อะไรไดบาง

คําตอบ
- มาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด
และคาลวงเวลาในวันหยุด เปนเงินเทานั้น ที่นายจางจายเปนการตอบแทนใหลูกจาง เปนสิ่งของ
หรือการตอบแทนอยางอื่นไมได

๔๕

- เงินโบนัสคืออะไร

- เงินโบนัสถือเปนเงินประเภทหนึ่งที่กฎหมายคุมครองแรงงานไมไดบังคับใหนายจางตองจายใหแก
ลูกจาง ซึ่งอาจถือไดวาเปนสวัสดิการอยาง หนึ่งที่บริษัทฯ จัดใหแกลูกจาง ดังนั้น นายจางจะ
จายเงินโบนัสใหแกลูกจางหรือไมอยางไรตองไปพิจารณาตามระเบียบขอบังคับของทางบริษัทฯ
หรือขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางเปนหลักในการพิจารณา

๔๖

- คาชดเชยกรณีเลิกจางมีอะไรบาง

- (กรณีสอบถามเรื่องการเลิกจาง ) ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ กรณีที่
นายจางใหออกจากงานหรือเลิกจางนั้นลูกจางมีสิทธิไดรับคาชดเชยกรณีเลิกจางตามอายุ
การทํางาน ดังนี้
๑. ลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันครบ ๑๒๐ วัน แตไมครบ ๑ ป ไดรับคาชดเชยไมนอยกวาคาจาง
อัตราสุดทาย ๓๐ วัน
๒. ลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันครบ ๑ ป แตไมครบ ๓ ป ไดรับคาชดเชยไมนอยกวาคาจางอัตรา
สุดทาย ๙๐ วัน
๓. ลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันครบ ๓ ป แตไมครบ ๖ ป ไดรับคาชดเชยไมนอยกวาคาจางอัตรา
สุดทาย ๑๘๐ วัน
๔. ลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันครบ ๖ ป แตไมครบ ๑๐ ป ไดรับคาชดเชยไมนอยกวาคาจาง
อัตราสุดทาย ๒๔๐ วัน
๕.ลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันครบ ๑๐ ป ขึ้นไป ไดรับคาชดเชยไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทาย
๓๐๐ วัน
- กรณีที่นายจางไมตองจายคาชดเชยใหแกลูกจางซึ่งเลิกจางในกรณีดังตอไปนี้

หมาย
เหตุ

ดาน/เรื่อง

คําถาม

คําตอบ
๑. ทุจริตตอหนาที่หรือกระทําความผิดอาญาโดยเจตนาแกนายจาง
๒. จงใจทําใหนายจางไดรับความเสียหาย
๓. ประมาทเลินเลอเปนเหตุใหนายจางไดรับความเสียหายอยางรายแรง
๔. ฝาฝนขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานกรณีรายแรง
๕. ละทิ้งหนาที่เปนเวลา ๓ วันทํางาน ติดตอกันโดยไมมีเหตุอันสมควร
๖. ไดรับโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
ในกรณี (๖) ถาเปนควมผิดที่กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษตองเปนกรณีที่เปนเหตุให
นายจางไดรับความเสียหาย
๗. ลูกจางลาออกเอง
๘. กรณีที่มีกําหนดระยะเวลาการจางงานไวแนนอนและเลิกจางตามกําหนดระยะเวลานั้น
สําหรับการจางงานในโครงการเฉพาะที่มิใชงานปกติของธุรกิจหรือการคาของนายจางซึ่งตองมี
ระยะเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดของงานที่แนนอน หรือในงานอันมีลักษณะเปนครั้งคราวที่มีการ
กําหนดการสิ้นสุดหรือความสําเร็จของงาน หรือในงานที่เปนไปตามฤดูกาลและไดจางในชวงเวลา
ของฤดูกาลนั้นซึ่งงานนั้นจะตองแลวเสร็จภายในเวลาไมเกิน ๒ ป โดยนายจางและลูกจางไดทํา
สัญญาเปนหนังสือไวตั้งแตเริ่มจาง
- หากทานไมไดรับความเปนธรรมจากนายจาง ทานสามารถยื่นคํารองดวยตนเองไดที่สํานักงาน
สวัสดิการและคุมครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่หรือสํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
จังหวัดที่สถานประกอบการตั้งอยูเพื่อใหเจาหนาที่ตรวจสอบและใหความชวยเหลือตอไป สอบถาม
หรือปรึกษาเพิ่มเติมไดที่กลุมงานปองกันและแกไขปญหาการคุมครองแรงงาน
โทร. ๐๒-๒๔๕๗๐๒๐ สายดวน ๑๕๔๖ ในวันและเวลาราชการ

๔๗

- กรณีถูกไลออกจากงานโดยไมไดกระทํา
ความผิด สามารถเรียกรองอะไรจากทางบริษัท

- กรณีลูกจางถูกนายจางเลิกจางหากลูกจางไมไดกระทําความผิด หรือนายจางเลิกจางลูกจาง
โดยไมเขาขอยกเวนตามมาตรา ๑๑๙ นายจางจะตองจายคาชดเชยใหลูกจางตามมาตรา ๑๑๘

หมาย
เหตุ

ดาน/เรื่อง

คําถาม
ไดบาง

คําตอบ
และแจงใหลูกจางทราบลวงหนาไมนอยกวา ๑ งวดการจายคาจาง หากลูกจางกระทําความผิด
หรือนายจางเลิกจางลูกจางตามมาตรา ๑๑๙ นายจางไมตองจายคาชดเชยใหแกลูกจาง และ
ไมตองบอกกลาวใหลูกจางทราบลวงหนา
- มาตรา ๑๑๘ ใหนายจางจายคาชดเชยใหแกลูกจางซึ่ง เลิกจางดังตอไปนี้
(๑) ลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันครบหนึ่งรอยยี่สิบวัน แตไมครบ หนึ่งป ใหจายไมนอยกวา คาจาง
อัตราสุดทายสามสิบวัน หรือไม นอยกวาคาจางของการทํางานสามสิบวันสุดทายสําหรับลูกจาง
ซึ่งไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย
(๒) ลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันครบหนึ่งป แตไมครบสามป ใหจายไมนอยกวาคาจางอัตรา
สุดทายเกาสิบวัน หรือไมนอยกวา คาจางของการทํางานเกาสิบวันสุดทายสําหรับลูกจางซึ่งไดรับ
คาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย
(๓) ลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันครบสามป แตไมครบหกป ใหจายไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทาย
หนึ่งรอยแปดสิบวัน หรือไมนอยกวาคาจางของการทํางานหนึ่งรอยแปดสิบวันสุดทาย สําหรับ
ลูกจางซึ่งไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย
(๔) ลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันครบหกป แตไมครบสิบปให จายไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทาย
สองรอยสี่สิบวัน หรือไม นอยกวาคาจางของการทํางานสองรอยสี่สิบวันสุดทายสําหรับ ลูกจาง
ซึ่งไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย
(๕) ลูก จางซึ่งทํางานติดตอกันครบสิบปขึ้นไป ใหจายไมนอย กวาคาจางอัตราสุดทาย
สามรอยวันหรือไมนอยกวาคาจางของ การทํางานสามรอยวันสุดทายสําหรับลูกจางซึ่งไดรับคาจาง
ตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย
- การเลิกจางตามมาตรานี้ หมายความวา การกระทําใดที่นายจางไมใหลูกจางทํางานตอไปและไม
จายคาจางให ไมวาจะ เปนเพราะเหตุสิ้นสุดสัญญาจางหรือเหตุอื่นใด และหมายความรวมถึงกรณี
ที่ลูกจางไมไดทํางานและไมไดรับคาจางเพราะเหตุที่นายจางไมสามารถดําเนินกิจการตอไป
- ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกลูกจางที่มีกําหนดระยะ เวลาการจางไวแนนอนและเลิกจาง
ตามกําหนดระยะเวลานั้น

หมาย
เหตุ

ดาน/เรื่อง

คําถาม

คําตอบ
- การจางที่มีกําหนดระยะเวลาตามวรรคสามจะกระทําได สําหรับการจางงานในโครงการเฉพาะที่
มิใชงานปกติของธุรกิจ หรือการคาของนายจางซึ่งตองมีระยะเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดของงาน
ที่แนนอนหรือในงานอันมีลักษณะเปนครั้งคราวที่มีกําหนด การสิ้นสุด หรือความสําเร็จของงาน
หรือในงานที่เปนไปตาม ฤดูกาลและไดจางในชวงเวลาของฤดูกาลนั้น ซึ่งงานนั้นจะตอง แลวเสร็จ
ภายในเวลาไมเกินสองป โดยนายจางและลูกจางได ทําสัญญาเปนหนังสือไวตั้งแตเมื่อเริ่มจาง
- มาตรา ๑๑๙ นายจางไมตองจายคาชดเชยใหแกลูกจาง ซึ่งเลิกจางในกรณีหนึ่งกรณีใดดังตอไปนี้
(๑) ทุจริตตอหนาที่หรือกระทําความผิดอาญาโดยเจตนา แกนายจาง
(๒) จงใจทําใหนายจางไดรับความเสียหาย
(๓) ประมาทเลินเลอเปนเหตุใหนายจางไดรับความเสียหาย อยางรายแรง
(๔) ฝาฝนขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานหรือระเบียบหรือคําสั่ง ของนายจางอันชอบดวยกฎหมาย
และเปนธรรม และนายจางได ตักเตือนเปนหนังสือแลว เวนแตกรณีที่รายแรงนายจาง ไมจาe ตอง
ตักเตือน
หนังสือเตือนใหมีผลบังคับไดไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่ลูกจางได กระทําผิด
(๕) ละทิ้งหนาที่เปนเวลาสามวันทํางานติดตอกันไมวาจะมีวัน หยุดคั่นหรือไมก็ตามโดยไมมีเหตุ
อันสมควร
(๖) ไดรับโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
ในกรณี (๖) ถาเปนควมผิดที่กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษตองเปนกรณีที่เปนเหตุให
นายจางไดรับความเสียหาย

๔๘

- ถาไมไดรับความเปนธรรมกรณีคาลวงเวลา
ควรทําอยางไร

- กําหนดเวลาทํางานไมเกิน ๘ ชั่วโมงตอวัน และไมเกิน ๔๘ ชั่วโมงตอสัปดาห งานอันตรายตามที่
กําหนดในกฎกระทรวงไมเกิน ๗ ชั่วโมงตอวัน และไมเกิน ๔๒ ชั่วโมงตอสัปดาห ถาทํางานเกิน
เวลาทํางานปกติของวันทํางาน นายจางตองจายคาลวงเวลา ไมนอยกวา ๑.๕ เทาของอัตราคาจาง
ตอชั่วโมงในวันทํางานตามจํานวนชั่วโมงที่ทําหรือไมนอยกวา ๑.๕ เทาของอัตราคาจางตอหนวย

หมาย
เหตุ

ดาน/เรื่อง

คําถาม

คําตอบ
ถาทํางานในวันหยุดในเวลาทํางานปกติ นายจางตองจายคาทํางานในวันหยุด ใหแกลูกจางที่มีสิทธิ
ไดรับคาจางในวันหยุดเพิ่มขึ้นอีก ๑ เทาของคาจาง ในวันทํางานตามชั่วโมงที่ทํางานในวันหยุด
หรือตามจํานวนผลงานที่ทําได สําหรับลูกจางที่ไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย
สําหรับลูกจางที่ไมมีสิทธิไดรับคาจางในวันหยุดตองจายไมนอยกวา ๒ เทาของคาจางในวันทํางาน
ตามชั่วโมงที่ทํางานในวันหยุดหรือตามจํานวนผลงานที่ทําไดสําหรับลูกจางที่ไดรับคาจาง
ตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวยมีหลักเกณฑ
๑. นายจางใหลูกจางทํางานลวงเวลาจะตองไดรับความยินยอมจากลูกจางกอนเปนคราวๆไป
๒. ในกรณีที่งานมีลักษณะตองทําติดตอกันไป
ถาหยุดจะเสียแกงานหรือเปนงานฉุกเฉิน
นายจางอาจใหลูกจางทํางานลวงเวลา หรือทํางานในวันหยุดเทาที่จําเปนก็ได
๓. กิจการโรงแรม สถานมหรสพ งานขนสง รานขายอาหาร รานขายเครื่องดื่มสโมสร สมาคม
สถานพยาบาลและกิจการอื่นตามที่กระทรวงจะไดกําหนดนายจางจะใหลูกจางทํางานใน วันหยุด
เทาที่จําเปนก็ได
๔. ในกรณีที่มีการทํางานลวงเวลาตอจากเวลาทํางานปกติ ไมนอยกวา ๒ ชั่วโมง นายจางตอง
จัดใหลูกจางมีเวลาพักไมนอยกวา ๒๐ นาที กอนที่ลูกจางเริ่มทํางานลวงเวลา (ยกเวนงานที่มี
ลักษณะหรือสภาพของงานตองทําติดตอกันไป โดยไดรับความยินยอมจากลูกจางหรือเปนงาน
ฉุกเฉิน)
๕. สําหรับงานที่นอกเหนือจากงานที่กําหนดในขอ ๒ และขอ ๓ เพื่อประโยชนแกการผลิต
การจําหนาย และการบริการ นายจางอาจใหลูกจางทํางานในวันหยุดเทาที่จําเปน โดยไดรับความ
ยินยอมจากลูกจางกอนเปนคราวๆ ไป
- หากทานไมไดรับความเปนธรรมในเรื่องสิทธิประโยชนที่เปนตัวเงิน
ทานสามารถยื่นคํารอง
ดวยตนเองที่สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่หรือ
สํานักงาน
สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดที่สถานประกอบการตั้งอยูเพื่อใหเจาหนาที่ตรวจสอบและ
ใหความชวยเหลือตอไป สอบถามหรือปรึกษาเพิ่มเติมโทร . ๐๒-๒๔๕๗๐๒๐ สายดวน ๑๕๔๖
ในวันและเวลาราชการ

หมาย
เหตุ

ดาน/เรื่อง

คําถาม

คําตอบ

๔๙

- เงินประกันในการทํางาน (ขอเงินประกันคืน ) - พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๐ ภายใตบังคับมาตรา ๕๑ วรรคสอง
ตองทําอยางไร
หามมิใหนายจางเรียกหรือรับเงินประกันการทํางานหรือเงินประกันความเสียหายในการทํางาน
จากลูกจางเวนแตลักษณะหรือสภาพของงานที่ทํานั้นลูกจางตองรับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินหรือ
ทรัพยสินของนายจาง ซึ่งอาจกอใหเกิดความเสียหายแกนายจางได ทั้งนี้ ลักษณะหรือสภาพของ
งานที่ใหเรียกหรือรับเงินประกันจากลูกจางได ตลอดจนจํานวนเงินและวิธีการเก็บรักษาใหเปนไป
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด ในกรณีที่นายจางเรียกหรือรับเงินประกัน
หรือทําสัญญาประกันกับลูกจางเพื่อชดใชความเสียหายที่ลูกจางเปนผูกระทํา เมื่อนายจางเลิกจาง
หรือลูกจางลาออกหรือสัญญาประกันสิ้นอายุ ใหนายจางคืนเงินประกันพรอมดอกเบี้ย ถามี ใหแก
ลูกจางภายในเจ็ดวันนับแตวันที่นายจางเลิกจางหรือวันที่ลูกจางลาออก หรือวันที่สัญญาประกันสิ้น
อายุแลวแตกรณี

๕๐

- นายจางจะตองคืนเงินหลักประกันการทํางาน
ทุกกรณีหรือไม

- ในกรณีที่นายจางเรียกหรือรับเงินประกันการทํางาน หรือทําสัญญาประกันกับลูกจางที่ชดใช
ความเสียหายที่ลูกจางกระทํา เมื่อนายจางเลิกจางหรือลูกจางลาออก หรือสัญญาประกันสิ้นอายุ
ใหนายจางคืนเงินประกันพรอมดอกเบี้ย (ถามี) ใหแกลูกจางภายใน ๗ วัน นับแตวันที่นายจางเลิก
จางหรือลูกจางลาออก หรือวันที่สัญญาประกันสิ้นอายุแลวแตกรณี หากนายจางไมคืนตองรับผิด
เสียดอกเบี้ยในระหวางผิดนัดในอัตรารอยละ ๑๕ ตอป และถาหากจงใจไมคืนโดยปราศจาก
เหตุผลอันสมควร จะตองรับผิดใชเงินเพิ่มใหแกลูกจางอีกรอยละ ๑๕ ของเงินที่คางชําระทุก ๗ วัน
หากทานไมไดรับความเปนธรรมในเรื่องคาจาง หรือสิทธิประโยชนที่เปนตัวเงิน ทานสามารถ
ยื่นคํารองดวยตนเองที่สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่หรือ
สํานักงาน สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดที่สถานประกอบการตั้งอยู หรือที่ศาลแรงงาน
กลาง,ศาลแรงงานจังหวัด เพื่อใหเจาหนาที่ตรวจสอบขอเท็จจริงและชวยเหลือตอไป สอบถามหรือ

หมาย
เหตุ

ดาน/เรื่อง

คําถาม

คําตอบ
ปรึกษาเพิ่มเติมโทร.๐๒-๒๔๕๗๐๒๐ สายดวน ๑๕๔๖

๕๑

- ถาไมไดรับความเปนธรรมเกี่ยวกับค
มิชชั่น ควรทําอยางไร

๕๒

- คําวาสิทธิหนาที่เกี่ยวกับคาตอบแทนในการ
ทํางาน มีอะไรบาง

าคอม - การที่บริษัทใหคอมมิชชั่นกับพนักงานนั้นเปนคาคอมมิชชั่นที่นายจางกับลูกจางตกลงกันเอง
การที่นายจางหักคาคอมมิชชั่นใหกับลูกจางนั้น ตองดูที่ขอตกลงตั้งแตเริ่มแรกวา กําหนดอยางไร
กรณีดังกลาวหากทานไมไดรับความเปนธรรมจากนายจาง ทานสามารถยื่นคํารองดวยตนเองไดที่
สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่หรือ สํานักงาน สวัสดิการและ
คุมครองแรงงานจังหวัดที่สถานประกอบการตั้งอยู
เพื่อใหเจาหนาที่ตรวจสอบและใหความ
ชวยเหลือตอไป สอบถามหรือปรึกษาเพิ่มเติม โทร ๐๒-๒๔๕๗๐๒๐ สายดวน ๑๕๐๖ หรือ ๑๕๔๖
ในวันและเวลาราชการ
- คาจาง จายเปนเงินเทานั้น จายคาจางใหแกลูกจางไมนอยกวาอัตราคาจางขั้นต่ํา ถากําหนดเวลา
ทํางานปกติ ๘ ชั่วโมง/วัน ใหจายคาตอบแทนแกลูกจาง ซึ่งไมไดรับคาจางเปนรายเดือน สําหรับ
การทํางานที่เกิน ๘ ชั่วโมง ขึ้นไปไมนอยกวา ๑.๕ เทาตออัตราคาจางตอชั่วโมงหรือตอหนวย
ในวันทํางานและในอัตราไมนอยกวา ๓ เทา ตออัตราคาจางตอชั่วโมงหรือตอหนวยในวันหยุด
- คาลวงเวลาในวันทํางาน จายในอัตราไมนอยกวา ๑.๕ เทาของอัตราคาจางตอชั่วโมงหรือตอ
หนวยสําหรับลูกจางตามผลงาน
- คาทํางานในวันหยุด จายในอัตราไมนอยกวา ๑ เทาของอัตราคาจางตอชั่วโมง หรือตอหนวย
สําหรับลูกจางซึ่งมีสิทธิไดรับคาจางในวันหยุด จายในอัตราไมนอยกวา ๒ เทาของอัตราคาจาง
ตอชั่วโมงหรือตอหนวยสําหรับลูกจางซึ่งไมมีสิทธิไดรับคาจางในวันหยุด
- คาลวงเวลาในวันหยุด จายในอัตราไมนอยกวา ๓ เทาของอัตราคาจางตอชั่วโมงหรือตอหนวย
ถานายจางไมจัดใหลูกจางหยุดงานหรือจัดใหหยุดนอยกวาที่กฎหมายกําหนดใหจายคาทํางานใน
วันหยุดและคาลวงเวลาในวันหยุดเสมือนวาลูกจางทํางานในวันหยุด

หมาย
เหตุ

ดาน/เรื่อง

คําถาม

คําตอบ
หลักเกณฑการจาย คาตอบแทนในการทํางาน
- จายคาตอบแทนในการทํางานแกลูกจางชายหญิงเทาเทียมกันในงานที่มีลักษณะ คุณภาพ
อยางเดียวกันและปริมาณเทากัน
- จายเปนเงินตราไทย ณ สถานที่ทํางานของลูกจาง กรณีจายเปนตั๋วเงินหรือเงินตรา
ตางประเทศหรือจาย ณ สถานที่อื่นหรือดวยวิธีอื่น ตองไดรับความยินยอมเปนหนังสือลงลายมือ
ชื่อลูกจาง
- จายไมนอยกวา ๑ ครั้ง/เดือน กรณีเลิกจางใหจายภายใน ๓ วันนับตั้งแตวันเลิกจาง

๕๓

๕๔

ชั่วโมงการ
ทํางาน

- คําวาสิทธิหนาที่เกี่ยวกับเวลาทํางานปกติ
มีอะไรบาง

- งานทั่วไปไมเกิน ๘ ชั่วโมง/วัน หรือตามที่นายจางลูกจางตกลงกันและไมเกิน ๔๘ ชั่วโมง/
สัปดาห งานที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจางไดแก งานที่ตองทําใตดิน
ใตน้ํา ในถาอุโมงค หรือในที่อับอากาศ งานเกี่ยวกับกัมมันตภาพรังสี งานเชื่อมโลหะงานขนสงวัตถุ
อันตราย งานผลิตสารเคมีอันตราย งานที่ตองทําดวยเครื่องมือหรือเครื่องจักร ซึ่งผูไดรับความ
สั่นสะเทือนอันอาจเปนอันตรายและงานที่ตองทําเกี่ยวกับความรอนจัดหรือความเย็นจัดอันอาจ
เปนอันตราย ซึ่งโดยสภาพของงานมีความเสี่ยงอันตรายสูงหรือมีภาวะแวดลอมในการทํางาน
เกินมาตรฐานความปลอดภัยที่กําหนดไว ซึ่งไมสามารถปรับปรุงแกไขที่แหลงกําหนดไดและตองจัด
ใหมีการปองกันที่ตัวบุคคลใหมีเวลาทํางานปกติ ไมเกิน ๗ ชั่วโมง /วัน และไมเกิน ๔๒ ชั่วโมง/
สัปดาห

- คําวาสิทธิหนาที่เกี่ยวกับการทํางานลวงเวลา
การทํางานในวันหยุด มีอะไรบาง

- อาจใหลูกจางทําไดโดยไดรับความยินยอมจากลูกจางกอนเปนคราว ๆ ไป – อาจใหลูกจาง
ทํางานลวงเวลา และทํางานในวันหยุดไดเทาที่จําเปน ถาลักษณะหรือ สภาพของงานตองทํา
ติดตอกันไปถาหยุดจะเสียหายแกงานหรือเปนงานฉุกเฉิน
- อาจใหทํางานในวันหยุด สําหรับกิจการโรงแรม สถานมหรสพ งานขนสง รานขายอาหาร
รานขายเครื่องดื่ม สโมสร สมาคมและสถานพยาบาลได โดยไมจําตองไดรับความยินยอมจาก

หมาย
เหตุ

ดาน/เรื่อง

คําถาม

คําตอบ
ลูกจางกอน - ชั่วโมงการทํางานลวงเวลา การทํางานในวันหยุดและการทํางานลวงเวลาในวันหยุด
รวมแลวตองไมเกิน ๓๖ ชั่วโมง/สัปดาห

๕๕

- คําวาสิทธิหนาที่เกี่ยวกับเวลาพัก มีอะไรบาง

- ระหวางการทํางานปกติ ไมนอยกวา ๑ ชั่วโมง หลังจากลูกจางทํางานมาแลวไมเกิน ๕ ชั่วโมง
ติดตอกัน หรืออาจตกลงกันพักเปนชวงๆ ก็ได แตรวมแลวตองไมนอยกวา ๑ ชั่วโมง/วัน
งานในรานขายอาหารหรือรานขายเครื่องดื่มซึ่งเปดจําหนายหรือใหบริการในแตละวัน ไมติดตอกัน
อาจพักเกิน ๒ ชั่วโมง/วัน ก็ได นายจางอาจจะไมจัดเวลาพักไดกรณีเปนงานที่มีลักษณะหรือสภาพ
ของงานตองทําติดตอกันไปโดยไดรับความยินยอมจากลูกจางหรือเปนงานฉุกเฉิน กอนการทํางาน
ลวงเวลา กรณีใหลูกจางทํางานลวงเวลาตอจากเวลาทํางานปกติไมนอยกวา ๒ ชั่วโมง ตองจัดให
ลูกจางพักกอนเริ่มทํางานลวงเวลาไมนอยกวา ๒๐ นาที

๕๖

- ถาไมไดรับความเปนธรรมเกี่ยวกับเวลาการ
ทํางาน ควรทําอยางไร

- พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๒๓ กําหนดใหนายจางประกาศเวลา
ทํางานปกติใหลูกจางทราบ โดยกําหนดเวลาเริ่มตนและเวลาสิ้นสุดของการทํางานแตละวัน
ของลูกจางไดไมเกินเวลาการทํางานของแตละประเภทงานตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
แตวันหนึ่งตองไมเกิน ๘ ชั่วโมง ในกรณีที่เวลาทํางานวันใดนอยกวา ๘ ชั่วโมง นายจางและลูกจาง
จะตกลงกันใหนําเวลาทํางานสวนที่เหลือนั้นไปรวมกับเวลาทํางานในวันทํางานปกติอื่นก็ได
แตตองไมเกินวันละ ๙ ชั่วโมงและเมื่อรวมเวลาทํางานทั้งสิ้นแลว สัปดาหหนึ่งตองไมเกิน ๔๘
ชั่วโมง เวนแตงานที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจางตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวงตองมีเวลาทํางานปกติวันหนึ่งไมเกิน ๗ ชั่วโมง และเมื่อรวมเวลาทํางานทั้งสิ้นแลว
สัปดาหหนึ่งตองไมเกิน ๔๒ ชั่วโมง
- ในกรณีที่นายจางไมอาจประกาศกําหนดเวลาเริ่มตนและเวลาสิ้นสุดของการทํางานแตละวันได
เนื่องจากลักษณะหรือสภาพของงาน ใหนายจางและลูกจางตกลงกันกําหนดชั่วโมงทํางานแตละวัน

หมาย
เหตุ

ดาน/เรื่อง

คําถาม

คําตอบ
ไมเกิน ๘ ชั่วโมง และรวมกันเวลาทํางานทั้งสิ้นแลวสัปดาหหนึ่งตองไมเกิน ๔๘ ชั่วโมง
- หากทานไมไดรับความ เปนธรรมในเรื่องชั่วโมงการทํางาน ทานสามารถยื่นคํารองดวยตนเองที่
สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่หรือ สํานักงาน สวัสดิการและ
คุมครองแรงงานจังหวัดที่สถานประกอบการตั้งอยู หรือที่ศาลแรงงานกลาง , ศาลแรงงานจังหวัด
เพื่อใหเจาหนาที่ตรวจสอบขอเท็จจริงและชวยเหลือตอไป
สอบถามหรือปรึกษาเพิ่มเติม
โทร. ๐๒-๒๔๕๗๐๒๐ สายดวน ๑๕๔๖
๑. ในกรณีที่งานมีลักษณะตองทําติดตอกันไป ถาหยุดจะเสียแกงานหรือเปนงานฉุกเฉิน
นายจางอาจใหลูกจางทํางานลวงเวลา หรือทํางานในวันหยุดเทาที่จําเปนก็ได
๒. กิจการโรงแรม สถานมหรสพ งานขนสง รานขายอาหาร รานขายเครื่องดื่ม สโมสร
สมาคม สถานพยาบาลและกิจการอื่นตามที่กระทรวงจะไดกําหนดนายจางจะใหลูกจางทํางาน
ในวันหยุดเทาที่จําเปนก็ได โดยไดรับความยินยอมจากลูกจางเปนคราวๆไป
๓. ในกรณีที่มีการทํางานลวงเวลาตอจากเวลาทํางานปกติ ไมนอยกวา ๒ ชั่วโมง นายจางตอง
จัดใหลูกจางมีเวลาพักไมนอยกวา ๒๐ นาที กอนที่ลูกจางเริ่มทํางานลวงเวลา (ยกเวนงานที่มี
ลักษณะหรือสภาพของงานตองทําติดตอกันไป โดยไดรับความยินยอมจากลูกจางหรือเปนงาน
ฉุกเฉิน)
- กรณีดังกลาวหากทานไมไดรับความเปนธรรมจากนายจางในเรื่องชั่วโมงการทํางาน ทานสามารถ
ยื่นคํารองไดที่สามารถยื่นคํารองดวยตนเองที่สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
กรุงเทพมหานครพื้นที่หรือ สํานักงาน สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดที่สถานประกอบการ
ตั้งอยูหรือที่ศาลแรงงานกลาง ,ศาลแรงงานจังหวัด เพื่อใหเจาหนาที่ตรวจสอบขอเท็จจริงและ
ชวยเหลือตอไป สอบถามหรือปรึกษาเพิ่มเติมโทร. ๐๒-๒๔๕๗๐๒๐ สายดวน ๑๕๐๖ หรือ ๑๕๔๖

๕๗

- ถาไมไดรับความเปนธรรมเกี่ยวกับเวลาพัก ควร - ในวันที่มีการทํางาน ใหนายจางจัดใหลูกจางมีเวลาพักระหวางการทํางานวันหนึ่งไมนอยกวา ๑
ทําอยางไร
ชั่วโมงหลังจากที่ลูกจางทํางานมาแลวไมเกิน ๕ ชั่วโมงติดตอกัน นายจางและลูกจางอาจตกลงกัน

หมาย
เหตุ

ดาน/เรื่อง

คําถาม

คําตอบ
ลวงหนาใหมีเวลาพักครึ่งหนึ่งนอยกวา ๑ ชั่วโมงได แตเมื่อรวมกันแลววันหนึ่งตองไมนอยกวา ๑
ชั่วโมง
- ในกรณีที่นายจางและลูกจางตกลงกันกําหนดเวลาพักระหวางการทํางานตามวรรคหนึ่งเปนอยาง
อื่น ถาขอตกลงนั้นเปนประโยชนแกลูกจาง ใหขอตกลงนั้นใชบังคับได
- เวลาพักระหวางการทํางานไมใหนับรวมเปนเวลาทํางาน เวนแตเวลาพักที่รวมกันแลวในวันหนึ่ง
เกินสองชั่วโมง ใหนับเวลาที่เกินสองชั่วโมงนั้นเปนเวลาทํางานปกติ
- ในกรณีที่มีการทํางานลวงเวลาตอจากเวลาทํางานปกติไมนอยกวาสองชั่วโมง นายจางตองจัดให
ลูกจางมีเวลาพักไมนอยกวายี่สิบนาทีกอนที่ลูกจางเริ่มทํางานลวงเวลา
- ความในวรรคหนึ่งวรรรคสี่มิใหใชบังคับแกกรณีที่ลูกจางทํางานที่มีลักษณะหรือสภาพของงาน
ตองทําติดตอกันไปโดยไดรับความยินยอมจากลูกจางหรือเปนงานฉุกเฉิน
- สอบถามหรือปรึกษาเพิ่มเติมโทร.๐๒-๒๔๕๗๐๒๐ สายดวน ๑๕๐๖ หรือ ๑๕๔๖

๕๘

สวัสดิการตาม - ถาไมไดรับความเปนธรรมเกี่ยวกับสวัสดิการ
ตามกฎหมาย ควรทําอยางไร
กฎหมาย

- ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๘ กฎกระทรวงวาดวยการจัดสวัสดิการในสถาน
ประกอบกิจการ
๑. ในสถานที่ทํางานของลูกจาง ใหนายจางจัดใหมี
๑.๑ น้ําสะอาดสําหรับดื่มไมนอยกวาหนึ่งที่สําหรับลุกจางไมเกินสี่สิบคน
และเพิ่มขึ้น
ในอัตราสวนหนึ่งที่ สําหรับลูกจางทุก ๆ สี่สิบคน
๑.๒ หองน้ําและหองสวมตามแบบและจํานวนที่กําหนดวาดวยการควบคุมอาคารและ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
๒. สถานที่ทํางานของลูกจาง ใหนายจางจัดใหมีสิ่งจําเปนในการปฐมพยาบาลและการ
รักษาพยาบาลดังตอไปนี้
๒.๑ สถานที่ทํางานที่มีลูกจางทํางานตั้งแตสิบคนขึ้นไป ตองจัดใหมีเวชภัณฑและยาเพื่อใชใน
การปฐมพยาบาลในจํานวนที่เพียงพอ
๒.๒ สถานที่ทํางานที่มีลูกจางทํางานในขณะเดียวกันตั้งแต ๒๐๐ คนขึ้นไป ตองจัดใหมี

หมาย
เหตุ

ดาน/เรื่อง

คําถาม

คําตอบ
เวชภัณฑและยาเพื่อใชในการปฐมพยาบาล มีหองพยาบาลพรอมเตียงพักคนไขอยางนอยหนึ่งเตียง
เวชภัณฑและยานอกจากที่ระบุไว ตามความจําเปนและเพียงพอแกการรักษาพยาบาลเบื้องตน
และพยาบาลตั้งแตระดับพยาบาลเทคนิคขึ้นไวประจําอยางนอยหนึ่งคนตลอดเวลาทํางาน
- หากทานไมไดรับความในเรื่องสวัสดิการตามกฎหมาย
ทานสามารถยื่นคํารองดวยตนเองที่
สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่หรือ
สํานักงาน สวัสดิการ
และคุมครองแรงงานจังหวัดที่สถานประกอบการตั้งอยู
เพื่อใหเจาหนาที่ตรวจสอบและ
ใหความชวยเหลือตอไป สอบถามหรือปรึกษาเพิ่มเติมไดที่สํานักงานสวัสดิการและคุมครอง
แรงงานเขตพื้นที่หรือจังหวัดที่สถานประกอบการตั้งอยูเพื่อใหเจาหนาที่ตรวจสอบและใหความ
ชวยเหลือตอไป สอบถามหรือปรึกษาเพิ่มเติม โทร. ๐๒-๒๔๕๗๐๒๐ สายดวน ๑๕๔๖ ในวันและ
เวลาราชการ

๕๙

เรื่องอื่นๆ

- ถาไมไดรับความเปนธรรมในเรื่องของนายจาง
ยายสถานประกอบการ ควรทําอยางไร

- มาตรา ๑๒๐ ในกรณีที่นายจางยายสถานประกอบการไปตั้งที่อื่นอันมีผลกระทบสําคัญตอการ
ดํารงชีวิตตามปกติของลูกจางหรือครอบครัว นายจางตองแจงใหลูกจางทราบลวงหนาไมนอยกวา
สามสิบวันกอนวันยายสถานประกอบการ ในการนี้ ถาลูกจางไมประสงคจะไปทํางานดวยใหลูกจาง
มีสิทธิบอกเลิกสัญญาจางไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงจากนายจาง หรือวันยายสถาน
ประกอบการ แลวแตกรณี โดยลูกจางมีสิทธิไดรับคาชดเชยพิเศษไมนอยกวาอัตราคาชดเชย
ที่ลูกจางมีสิทธิไดรับตามมาตรา ๑๑๘
- ในกรณีที่นายจางไมแจงใหลูกจางทราบลวงหนาตามวรรคหนึ่ง ใหนายจางจายคาชดเชยพิเศษ
แทนการบอกกลาวลวงหนาเทากับคาจางอัตราสุดทายสามสิบวัน
หรือเทากับคาจางของการ
ทํางานสามสิบวันสุดทายสําหรับลูกจางซึ่งไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย
- ในกรณีที่นายจางไมจายคาชดเชยพิเศษ
หรือคาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาวลวงหนา
ตามวรรคสาม ใหลูกจางมีสิทธิยื่นคํารองตอคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานภายในสามสิบวัน
นับแตวันครบกําหนดการจายคาชดเชยพิเศษ หรือคาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาวลวงหนา

หมาย
เหตุ

ดาน/เรื่อง

คําถาม

คําตอบ
- หากนายจางยายสถานประกอบการไปอยูแหงใหม อันมีผลกระทบสําคัญตอการดํารงชีวิต
ตามปกติของลูกจาง หรือครอบครัว นายจางตองแจงใหลูกจางทราบลวงหนาไมนอยกวา ๓๐ วัน
กอนวันยายสถานประกอบการ ในการนี้ถาลูกจางไมประสงคจะไปทํางานดวย ใหลูกจางมีสิทธิ
บอกเลิกสัญญาจางไดภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากนายจาง หรือวันที่นายจางยาย
สถานประกอบการ แลวแตกรณี โดยลูกจางมีสิทธิไดรับคาชดเชยพิเศษไมนอยกวาอัตราชดเชยที่
ลูกจางพึงมีสิทธิไดรับ สอบถามหรือปรึกษาเพิ่มเติมไดที่สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
เขตพื้นที่ ๙ โทร.๐๒-๕๑๐๒๘๐๖,๐๒-๕๑๐๑๖๘๕ หรือ สายดวน ๑๕๔๖

๖๐

- ถาไมไดรับความเปนธรรมเกี่ยวกับสัญญาจาง
งาน ควรทําอยางไร

๖๑

- ถาไมไดรับความเปนธรรมในเรื่องวันหยุด ควร - ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ กําหนดให
ทําอยางไร
- นายจางจัดใหมีวันหยุดใหแกลูกจางวันหยุดประจําสัปดาห ไมนอยกวา ๑ วัน โดยวันหยุดประจํา
สัปดาหตองมีระยะหางกันไมเกิน ๖ วัน
- วันหยุดตามประเพณี ไมนอยกวา ๑๓ วัน โดยรวมวันแรงงานแหงชาติ
- วันหยุดพักผอนประจําป ไมนอยกวา ๖ วัน สําหรับลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันมาแลวครบ ๑ ป
- หากทานไมไดรับความเปนธรรมจากนายจางเรื่องวันหยุด ทานสามารถยื่นคํารองดวยตนเองไดที่
สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่หรือสํานักงานสวัสดิการและ
คุมครองแรงงานจังหวัดที่สถานประกอบการตั้งอยู
เพื่อใหเจาหนาที่ตรวจสอบและให
ความชวยเหลือตอไป สอบถามหรือปรึกษาเพิ่มเติม โทร. ๐๒-๒๔๕๗๐๒๐ สายดวน ๑๕๔๖ ในวัน

- กรณีการทําสัญญาจางซึ่งนายจางกับลูกจางตกลงกันเอง ตาม พรบ.คุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑
มิไดบังคับใช กรณีดังกลาวเปนสัญญาทางแพง หากลูกจางไมไดรับความเปนธรรม ทานสามารถ
ดําเนินการทางศาลแรงงาน หรือปรึกษาเจาหนาที่นิติกรศาลแรงงาน โทร. ๐๒-๒๓๕๑๕๐๐-๘
กด ๐๑ หรือ สายดวน ๑๕๔๖

หมาย
เหตุ

ดาน/เรื่อง

คําถาม

คําตอบ
และเวลาราชการ

๖๒

- ถาไมไดรับความเปนธรรมในเรื่องวันหยุดตาม
ประเพณี ควรทําอยางไร

- พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ ใหนายจางประกาศกําหนดวันหยุด
ตามประเพณีใหลูกจางทราบเปนการลวงหนาปหนึ่งไมนอยกวา
๑๓ วันโดยรวมวันแรงงาน
แหงชาติตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดใหนายจางพิจารณากําหนดวันหยุดตามประเพณีจาก
วันหยุดราชการประจําป วันหยุดทางศาสนาหรือขนบธรรมเนียมประเพณีแหงทองถิ่นในกรณีที่
วันหยุดตามประเพณีวันใดตรงกับวันหยุดประจําสัปดาหของลูกจาง
ใหลูกจางไดหยุดชดเชย
วันหยุดประเพณีในวันทํางานถัดไป
- ในกรณีที่นายจางไมอาจใหลูกจางหยุดตามประเพณีได เนื่องจากลูกจางทํางานที่มีลักษณะหรือ
สภาพของงานตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ใหนายจางตกลงกับลูกจางวา จะหยุดในวันอื่นชดเชย
วันหยุดตามประเพณีหรือนายจางจะจายคาทํางานในวันหยุดใหก็ได
- กรณีดังกลาวหากทานไมไดรับความเปนธรรมจากนายจางเรื่องวันหยุดตามประเพณี
ทานสามารถยื่นคํารองไดที่สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่
หรือสํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดที่สถานประกอบการตั้งอยู เพื่อใหเจาหนาที่
ตรวจสอบและใหความชวยเหลือตอไป สอบถามหรือปรึกษาเพิ่มเติมโทร . ๐๒-๒๔๕-๗๐๒๐
สายดวน ๑๕๔๖

๖๓

- ถาไมไดรับความเปนธรรมในกรณีวันหยุด
ประจําสัปดาห ควรทําอยางไร

- ๑. ตองจัดใหลูกจางหยุดไมนอยกวาสัปดาหละ ๑ วัน โดยมีระยะหางไมเกิน ๖ วัน
๒. ลูกจางมีสิทธิไดรับคาจางในวันหยุดประจําสัปดาห (ยกเวนลูกจางรายวัน รายชั่วโมง หรือตาม
ผลงานโดยคํานวณเปนหนวย)
๓. นายจางและลูกจางจะตกลงกันลวงหนา กําหนดใหมีวันหยุดประจําสัปดาหวันใดก็ได
๔. งานโรงแรม งานขนสง งานในปา งานในที่ทุรกันดาร (งานประมง งานดับเพลิง ) งานอื่นตามที่

หมาย
เหตุ

ดาน/เรื่อง

คําถาม

คําตอบ
กฎกระทรวงกําหนด นายจางและลูกจางจะตกลงกันลวงหนา สะสมและเลื่อนวันหยุดประจํา
สัปดาหเมื่อใดก็ไดแตตองอยูในระยะเวลาไมเกิน ๔ สัปดาหติดตอกัน
- ทานสามารถยื่นคํารองดวยตนเองไดที่สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานกรุงเทพมหานคร
พื้นที่หรือสํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดที่สถานประกอบการตั้งอยู
เพื่อให
เจาหนาที่ตรวจสอบและใหความชวยเหลือตอไป
สอบถามหรือปรึกษาเพิ่มเติม
โทร. ๐๒-๒๔๕๗๐๒๐ สายดวน ๑๕๔๖ ในวันและเวลาราชการ

๖๔

- ถาไมไดรับความเปนธรรมในเรื่องวันหยุด
พักผอนประจําป ควรทําอยางไร

- ๑. ลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันมาครบ ๑ ป มีสิทธิหยุดพักผอนประจําปไมนอยกวาปละ ๖ วัน
ทํางาน
๒. ลูกจางมีสิทธิไดรับคาจางในวันหยุดพักผอนประจําป
๓. ถาลูกจางที่ทํางานยังไมครบ ๑ ป จะใหหยุดตามสวนก็ได
๔. ใหนายจางเปนผูกําหนดวันหยุดพักผอนประจําปใหลูกจางทราบลวงหนาหรือกําหนดตามที่
ตกลงกัน
๕. นายจางและลูกจางจะตกลงกันลวงหนาสะสมและเลื่อนวันหยุดพักผอนประจําปไปรวมหยุด
ในปอื่นก็ได
- หากทานไมไดรับความเปนธรรมจากนายจาง ทานสามารถยื่นคํารองไดที่สํานักงานสวัสดิการและ
คุมครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่หรือสํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด
ที่สถานประกอบการตั้งอยู เพื่อใหเจาหนาที่ตรวจสอบและใหความชวยเหลือตอไป สอบถามหรือ
ปรึกษาเพิ่มเติม โทร. ๐๒-๒๔๕๗๐๒๐ สายดวน ๑๕๔๖ ในวันและเวลาราชการ

๖๕

- ถาไมไดรับความเปนธรรมในเรื่องลาปวย
ควรทําอยางไร

- ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๓๒ การลาปวย ใหลูกจางมีสิทธิลาได
เทาที่ปวยจริง การลาปวยตั้งแต ๓ วันทํางานขึ้นไป นายจางอาจใหแสดงใบรับรองแพทยแผน

หมาย
เหตุ

ดาน/เรื่อง

คําถาม

คําตอบ
ปจจุบันชั้นหนึ่งหรือของสถานพยาบาลของทางราชการ ในกรณีที่ลูกจางไมอาจแสดงใบรับรองของ
แพทยแผนปจจุบันชั้นหนึ่งหรือของสถานพยาบาลของทางราชการได ใหลูกจางชี้แจงใหนายจาง
ทราบ
- ใหนายจางจายคาจางใหแกลูกจางในวันลาปวยเทากับอัตราคาจางในวันทํางานตลอดระยะเวลา
ที่ลา แตหนึ่งปตองไมเกินสามสิบวันทํางาน
- ในกรณีที่ลูกจางไมสามารถทํางานไดเนื่องจากประสบอันตารายหรือเจ็บปวยที่เกิดขึ้นเนื่องจาก
การทํางาน และวันลาเพื่อคลอดบุตรตามมาตรา ๔๑ มิใหถือเปนวันลาปวยตามมาตรานี้
- หากทานไมไดรับความเปนธรรมจากนายจางในเรื่องวันลาปวย
ทานสามารถยื่นคํารอง
ดวยตนเองไดที่สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่หรือสํานักงาน
สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดที่สถานประกอบการตั้งอยูเพื่อใหเจาหนาที่ตรวจสอบและ
ใหความชวยเหลือตอไป สอบถามหรือปรึกษาเพิ่มเติม โทร. ๐๒-๒๔๕-๗๐๒๐ สายดวน ๑๕๔๖
ในวันและเวลาราชการ

๖๖

- ถาไมไดรับความเปนธรรมในเรื่องลากิจ ควรทํา - ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๓๔ การลากิจใหลูกจางมีสิทธิลาเพื่อ
อยางไร
กิจธุระอันจําเปน ไดตามขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน การจายคาจางในวันลากิจ นั้น แลวแต
นายจางจะจายใหลูกจางหรือไมก็ได แลวแตขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของบริษัท
- หากทานไมไดรับความเปนธรรมในเรื่องวันหยุดวันลา ทานสามารถยื่นคํารองดวยตนเองที่
สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่หรือสํานักงานสวัสดิการและ
คุมครองแรงงานจังหวัดที่สถานประกอบการตั้งอยูเพื่อใหเจาหนาที่ตรวจสอบและใหความ
ชวยเหลือตอไป สอบถามหรือปรึกษาเพิ่มเติม โทร. ๐๒-๒๔๕๗๐๒๐ สายดวน ๑๕๐๖ หรือ
๑๕๔๖ ในวันและเวลาราช

หมาย
เหตุ

ดาน/เรื่อง

คําถาม

คําตอบ

๖๗

- ถาไมไดรับความเปนธรรมในเรื่องการลาคลอด
ควรทําอยางไร

- ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๔๑ ใหลูกจางซึ่งเปนหญิงมีครรภมีสิทธิ
ลาเพื่อคลอดบุตรครรภหนึ่งไมเกินเกาสิบวัน
วันลาตามวรรคหนึ่งใหนับวันรวมวันหยุดที่มี
ในระหวางวันลาดวย มาตรา ๕๙ ใหนายจางจายคาจางใหแกลูกจางซึ่งเปนหญิงในวันลาเพื่อคลอด
บุตรเทากับคาจางในวันทํางานตลอดระยะที่ลา แตไมเกินสี่สิบหาวัน
- หากทานไมไดรับความเปนธรรมจากนายจาง ทานสามารถยื่นคํารองดวยตนเองไดที่สํานักงาน
สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่หรือสํานักงานสวัสดิการและ
คุมครองแรงงานจังหวัดที่สถานประกอบการตั้งอยูเพื่อใหเจาหนาที่ตรวจสอบและใหความ
ชวยเหลือตอไป สอบถามหรือปรึกษาเพิ่มเติม โทร. ๐๒-๒๔๕๗๐๒๐ สายดวน ๑๕๔๖ ในวันและ
เวลาราชการ

๖๘

- มีเรื่องใดบางที่ไมสามารถใช พ.ร.บ. คุมครอง
แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ บังคับได

- กรณี การตั้งหลักเกณฑคุณสมบัติของลูกจางฝายนายจางเปนผูกําหนดขึ้นมาเองตามคุณลักษณะ
ความเหมาะสมของงาน กฎหมายแรงงานมิไดบังคับใช การตั้งหลักเกณฑคุณสมบัติของลูกจางเปน
เรื่องเกี่ยวกับการบริหารงานภายในของสถานประกอบการนั้น
- พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มิใหใชบังคับแก ราชการสวนกลาง ราชการสวน
ภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ หากทาน
ไมไดรับความเปนธรรม
ตองรองเรียนตอผูบังคับบัญชาที่สูงขึ้นไปของหนวยงานดังกลาว
ทานสามารถปรึกษาขอมูลเพิ่มเติมไดที่ สํานักแรงงานสัมพันธ กลุมงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ
โทร. ๐ ๒-๒๔๕ ๙๕๗๐
- กรณีที่ทานสอบถามมานั้น
เปนเรื่องเกี่ยวกับการบริหารงานภายในองคกรของสถาน
ประกอบการนั้น ตาม พรบ.คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มิไดบังคับใช หากทานไมไดรับ
ความเปนธรรม ทานสามารถปรึกษาขอมูลเพิ่มเติมไดที่สํานักงานคุมครองสิทธิและชวยเหลือ
ทางกฎหมายแกประชาชน โทร.๐๒-๒๒๓๒๙๔๕ หรือสภาทนายความ โทร.๐๒-๒๘๑-๗๖๑๑ ,
๐๒-๖๒๙-๑๘๗๑

หมาย
เหตุ

ดาน/เรื่อง

คําถาม

คําตอบ
- กรณีเงินสํารองจายใหพนักงานนั้น เงินสํารองจายเปนเงินที่นายจางกับลูกจางตกลงกันเอง
ตาม พรบ.คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มิไดบังคับใช กรณีดังกลาวเปนสัญญาทางแพง
หากลูกจางไมไดรับความเปนธรรม ทานสามารถดําเนินการทางศาลยุติธรรม หรือปรึกษานิติกร
ศาล ตอไป ทานสามารถปรึกษาเพิ่มเติมไดที่สํานักงานคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายแก
ประชาชน ติดตอ Call Center ๑๑๕๗ , ๐๒-๕๑๕-๔๐๔๒ , ๐๒-๒๒๓-๒๙๔๕ , ๐๒-๔๑๖๑๐๑๔
- กรณีที่ทานสอบถามมานั้นเรื่องกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ขึ้นอยูกับบริษัทวาจะจัดตั้งกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพใหกับลูกจางหรือไมก็ได ตาม พรบ.คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มิไดบังคับใช กรณี
ดังกลาวทานสามารถเสนอเรื่องดังกลาวตอผูบังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไปเพื่อพิจารณาตอไป
ทานสามารถสอบถามหรือปรึกษาเพิ่มเติมไดที่กลุมงานปองกันและแกไขปญหาการคุมครอง
แรงงาน โทร. ๐๒-๒๔๕๗๐๒๐ หรือสายดวน๑๕๔๖

๖๙

- แรงงานหญิงตองไดรับการดูแลอยางไร

- การใชแรงงานหญิง มาตรา ๓๘ หามมิใหนายจางใหลูกจางหญิงทํางานอยางใดอยางหนึ่ง
ดังตอไปนี้
(๑) งานเหมืองแรหรืองานกอสรางที่ตองทําใตดิน ใตน้ํา ในถ้ํา ในอุโมงคหรือปลองในภูเขา
เวนแตสภาพของการทํางานไมเปนอันตรายตอสุขภาพหรือรางกายของลูกจาง
(๒) งานที่ตองทําบนนั่งรานที่สูงกวาพื้นดินตั้งแตสิบเมตรขึ้นไป
(๓) งานผลิตหรือขนสงวัตถุระเบิดหรือไวไฟ
เวนแตสภาพการทํางานไมเปนอันตราย
ตอสุขภาพหรือรางกายของลูกจาง
(๔) งานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
- ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๓๙ หามมิใหนายจางซึ่งเปนหญิงมี
ครรภทํางานอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้

หมาย
เหตุ

ดาน/เรื่อง

คําถาม

คําตอบ
(๑) งานเกี่ยวกับเครื่องจักรหรือเครื่องยนตที่มีความสั่นสะเทือน
(๒) งานขับเคลื่อนหรือติดไปกับยานพาหนะ
(๓) งานยก แบก หาม หาบ ทูน ลาก หรือเข็นของหนักเกินหาสิบกิโลกรัม
(๔) งานที่ทําในเรือ
(๕). งานอื่นตามที่กําหนดกฎกระทรวง
- มาตรา ๓๙/๑ หามมิใหนายจางใหลูกจางซึ่งเปนหญิงมีครรภทํางานระหวางเวลา ๒๒.๐๐นาฬิกา
ถึงเวลา ๐๖.๐๐ น. ทํางานลวงเวลา หรือทํางานในวันหยุด
ในกรณีที่ลูกจางซึ่งเปนหญิงมีครรภทํางานในตําแหนงผูบริหาร งานวิชาการ งานธุรการ หรือ
เกี่ยวกับการเงินหรือบัญชี นายจางอาจใหลูกจางนั้นทํางานลวงเวลาในวันทํางานไดเทาที่ไมมี
ผลกระทบตอสุขภาพของลูกจางซึ่งเปนหญิงมีครรภโดยไดรับความยินยอมจากลูกจางกอน
เปนคราวๆ ไป
- หากทานไมไดรับความเปนธรรมจากนายจาง ทานจะตองยื่นคํารองดวยตนเองที่สํานักงาน
สวัสดิการและคุมครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่หรือสํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
จังหวัดที่สถานประกอบการตั้งอยูเพื่อใหเจาหนาที่ตรวจสอบและใหความชวยเหลือตอไป สอบถาม
หรือปรึกษาเพิ่มเติม โทร. ๐๒-๒๔๕-๗๐๒๐ สายดวน ๑๕๐๖ หรือ ๑๕๔๖ ในวันและเวลาราชการ

๗๐

- แรงงานเด็กตองไดรับความคุมครองอยางไร

- พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ กําหนดให
มาตรา ๔๔ หามมิใหนายจางจางเด็กต่ํากวา ๑๕ ปเปนลูกจาง
มาตรา ๔๕ ในกรณีที่มีการจางเด็กต่ํากวา ๑๘ ปเปนลูกจาง ใหนายจางปฏิบัติดังตอไปนี้
แจงการจางลูกจางซึ่งเปนเด็กนั้นตอพนักงานตรวจแรงงานในสิบหาวันนับตั้งแตวันที่เด็กเขา
ทํางาน
จัดทําบันทึกสภาพการจางกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเก็บไว ณ สถานประกอบ
กิจการหรือสํานักงานของนายจาง พรอมที่จะใหพนักงานตรวจแรงงานไดในเวลาทําการ

หมาย
เหตุ

ดาน/เรื่อง

คําถาม

คําตอบ
แจงการสิ้นสุดการจางซึ่งเปนเด็กต่ํานั้นตอพนักงานตรวจแรงงานภายในเจ็ดวันนับแตวันที่เด็ก
ออกจากงานการจางหรือการจัดทําบันทึกตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามแบบที่อธิบดีกําหนด
- หากทานไมไดรับความเปนธรรมจากนายจางเรื่องการจางแรงงานเด็กต่ํากวา ๑๘ ป ทานสามารถ
ยื่นคํารองดวยตนเองที่สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่หรือ
สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดที่สถานประกอบการตั้งอยูเพื่อใหเจาหนาที่
ตรวจสอบและใหความชวยเหลือตอไป หรือสอบถามหรือปรึกษาเพิ่มเติม โทร. ๐๒-๒๔๕-๗๐๒๐
สายดวน ๑๕๔๖ ในวันและเวลาราชการ

๗๑

การจางแรงงานเด็กอายุต่ํากวาที่กฎหมายกําหนด - ระวางโทษปรับตั้งแต ๔๐๐,๐๐๐ – ๘๐๐,๐๐๐ บาท ตอลูกจาง ๑ คน หรือจําคุกไมเกิน ๒ ป
หรือใหเด็กทํางานในงานอันตรายหรือสถานที่
หรือทั้งจําตั้งปรับ
ตองหามนายจางตองรับโทษอยางไร
- กรณีใหเด็กทํางานในงานอันตรายหรือสถานที่ตองหาม เปนเหตุใหลูกจางไดรับอันตรายแกกาย
หรือจิตใจหรือถึงแกความตาย ตองระวางโทษปรับตั้งแต ๘๐๐,๐๐๐ – ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ตอลูกจาง ๑ คน หรือจําคุกไมเกิน ๔ ป หรือทั้งจําทั้งปรับ

หมาย
เหตุ

ดาน/เรื่อง

คําถาม

คําตอบ

๗๒

- กรณีถูกนายจางสั่งพักงาน ควรทําอยางไร

๗๓

- ถาไมไดรับความเปนธรรมในเรื่องการเปลี่ยนตัว - ๑.ในกรณีที่กิจการใดมีการเปลี่ยนแปลงตัวนายจางเนื่องจากโอน รับมรดก หรือดวยประการใด
นายจาง ควรทําอยางไร
หรือในกรณีที่นายจางเปนนิติบุคคล และมีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง โอน หรือควบกับ

- ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑
- มาตรา ๑๑๖ ในกรณีที่นายจางทําการสอบสวนลูกจางซึ่งถูกกลาวหาวากระทําผิด หามมิให
นายจางสั่งพักงานลูกจางในระหวางการสอบสวนดังกลาว เวนแตจะมีขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน
หรือขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางใหอํานาจนายจางสั่งพักงานลูกจางได ทั้งนี้ นายจางจะตองมี
คําสั่งพักงานเปนหนังสือระบุความผิดและกําหนดระยะเวลาพักงานไดไมเกินเจ็ดวันโดยตองแจงให
ลูกจางทราบกอนการพักงาน
ในระหวางการพักงานตามวรรคหนึ่ง ใหนายจางจายเงินใหแกลูกจางตามอัตราที่กําหนดไวใน
ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานหรือตามที่นายจางและลูกจางไดตกลงกันไวในขอตกลงเกี่ยวกับสภาพ
การจาง ทั้งนี้ อัตราดังกลาวตองไมนอยกวารอยละหาสิบของคาจางในวันทํางานที่ลูกจางไดรับ
กอนถูกสั่งพักงาน
- มาตรา ๑๑๗ เมื่อการสอบสวนเสร็จสิ้นแลว ปรากฏวาลูกจางไมมีความผิด ใหนายจางจายคาจาง
ใหแกลูกจางเทากับคาจางในวันทํางานนับแตวันที่ลูกจางถูกสั่งพักงานเปนตนไป โดยใหคํานวณ
เงินที่นายจางจายตามมาตรา ๑๑๖ เปนสวนหนึ่งของคาจางตามมาตรานี้พรอมดวยดอกเบี้ย
รอยละสิบหาตอป
- หากทานไมไดรับความเปนธรรมจากนายจาง ทานสามารถยื่นคํารองไดที่สํานักงานสวัสดิการและ
คุมครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่หรือสํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด
ที่สถานประกอบการตั้งอยูเพื่อใหเจาหนาที่ตรวจสอบและใหความชวยเหลือตอไป สอบถามหรือ
ปรึกษาเพิ่มเติม โทร. ๐๒-๒๔๕-๗๐๒๐ หรือสายดวน ๑๕๔๖

หมาย
เหตุ

ดาน/เรื่อง

คําถาม

คําตอบ
นิติบุคคลใด สิทธิตางๆ ที่ลูกจางมีอยูตอนายจางเดิมเชนใดใหลูกจางมีสิทธิเชนวานั้นตอไป และ
นายจางใหมรับไปทั้งสิทธิและหนาที่อันเกี่ยวกับลูกจางนั้นทุกประการ
๒.ไมมีการทําสัญญาจางใหม
๓.หากนายจางยายสถานประกอบการไปอยูแหงใหม อันมีผลกระทบสําคัญตอการดํารงชีวิต
ตามปกติของลูกจาง หรือครอบครัว นายจางตองแจงใหลูกจางทราบลวงหนาไมนอยกวา ๓๐ วัน
กอนวันยายสถานประกอบการ ในการนี้ถาลูกจางไมประสงคจะไปทํางานดวย ใหลูกจางมีสิทธิ
บอกเลิกสัญญาจางไดภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากนายจาง หรือวันที่นายจางยาย
สถานประกอบการแลวแตกรณี โดยลูกจางมีสิทธิไดรับคาชดเชยพิเศษไมนอยกวาอัตราชดเชย
ที่ลูกจางพึงมีสิทธิไดรับ กรณีที่นายจางใหออกจากงานหรือเลิกจางนั้น ลูกจางมีสิทธิไดรับคาชดเชย
กรณีเลิกจางตามอายุการทํางาน ดังนี้ หากลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันครบ ๑๐ ป ขึ้นไป ไดรับ
คาชดเชยไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทาย ๓๐๐ วัน

๗๔

- ในกรณีที่นายจางหยุดกิจการชั่วคราว ควรทํา
อยางไร

- ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๗๕ ในกรณีที่นายจางมีความจําเปน
โดยเหตุหนึ่งเหตุใดที่สําคัญอันมีผลกระทบตอการประกอบกิจการของนายจางจนทําใหนายจาง
ไมสามารถประกอบกิจการไดตามปกติซึ่งมิใชเหตุสุดวิสัยตองหยุดกิจการทั้งหมดหรือบางสวนเปน
การชั่วคราว ใหนายจางจายเงินใหแกลูกจางไมนอยกวารอยละเจ็ดสิบหาของคาจางในวันทํางาน
ที่ลูกจางไดรับกอนนายจางหยุดกิจการตลอดระยะเวลาที่นายจางไมไดใหลูกจางทํางานใหนายจาง
แจงใหลูกจางและพนักงานตรวจแรงงานทราบลวงหนาเปนหนังสือกอนวันเริ่มหยุดกิจการ
ตามวรรคหนึ่งไมนอยกวาสามวันทําการ
- หากทานไมไดรับความเปนธรรมจากนายจาง ทานสามารถยื่นคํารองดวยตนเองไดที่ สํานักงาน
สวัสดิการและคุมครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่หรือสํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
จังหวัดที่สถานประกอบการตั้งอยูเพื่อใหเจาหนาที่ตรวจสอบและใหความชวยเหลือตอไป
สอบถามหรือปรึกษาเพิ่มเติมโทร. ๐๒-๒๔๕-๗๐๒๐ สายดวน ๑๕๔๖

หมาย
เหตุ

ดาน/เรื่อง

คําถาม

คําตอบ

๗๕

- ถาไมไดรับความเปนธรรมในเรื่องเงินโบนัส ควร - การจายเงินโบนัสนั้น ขึ้นอยูกับบริษัทวาจะจายใหหรือไม โดยดูจากขอบังคับการทํางานดวยวา
ทําอยางไร
นายจางกําหนดจายโบนัสหรือไมอยางไร โบนัสใหพนักงาน นั้น
๑. เงินโบนัสเปนเงินที่นายจางกับลูกจางตกลงกันเอง
๒. ตาม พรบ.คุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มิไดกําหนดเรื่องโบนัสซึ่งเปนสัญญาทางแพง
๓. การจะจายเงินโบนัสหรือไมนั้น ยอมเปนไปตามที่นายจางและลูกจางตกลงกัน
- หากลูกจางไมไดรับความเปนธรรมทานสามารถดําเนินการทางศาลยุติธรรม หรือปรึกษานิติกร
ศาล ตอไป ทานสามารถปรึกษาเพิ่มเติมไดที่ สํานักงานคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมาย
แกประชาชน ติดตอ Call Center ๑๕๔๖, ๐ ๒๕๑๕-๔๐๔๒, ๐ ๒๒๓-๒๙๔๕ ,๐ ๒๔๑๖-๑๐๑๔

๗๖

- ถาไมไดรับความเปนธรรมกรณีลาออก ควรทํา - ตองพิจารณาจากขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานหรือสัญญาจางวามีการกําหนดเรื่องการลาออกไว
อยางไร
อยางไร ถาเปนไปตามที่ตกลงกันไวแตไมจําเปนตองเกินกวา ๓ เดือน แตถามิไดกําหนดไวก็ตอง
ลาออกโดยแจงลวงหนาใหนายจางทราบกอนงวดการจายคาจาง ๑ งวดคาจาง เปนการแจงให
นายจางทราบเพื่อใหนายจางมีเวลาเตรียมตัวหาลูกจางอื่นมาทํางานแทนหรืออื่นๆ
- หากทานไมไดรับความเปนธรรมจากนายจาง ทานสามารถยื่นคํารองไดที่สํานักงานสวัสดิการและ
คุมครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่หรือสํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด
ที่สถานประกอบการตั้งอยู เพื่อใหเจาหนาที่ตรวจสอบและใหความชวยเหลือตอไป สอบถามหรือ
ปรึกษาเพิ่มเติม โทร. ๐๒-๒๔๕-๗๐๒๐ สายดวน ๑๕๐๖ หรือ ๑๕๔๖ ในวันและเวลาราชการ

๗๗

- ถาไมไดรับความเปนธรรมในเรื่องการเปลี่ยน
ตําแหนง ควรทําอยางไร

- กรณีการเปลี่ยนตําแหนงงานนั้น ตองดูที่กฎระเบียบขอบังคับการทํางานของบริษัทดวยวา
สามารถทําไดหรือไม หากระเบียบขอบังคับการทํางานระบุไวชัดแจงวา บริษัทสามารถสลับ

หมาย
เหตุ

ดาน/เรื่อง

คําถาม

คําตอบ
ปรับเปลี่ยนโยกยายตําแหนงได ก็ถือวาไมผิด หากระเบียบขอบังคับการทํางานไมไดระบุไวและมี
การตกลงกันมาแตเริ่มแรกวาตองทํางานในตําแหนงที่รับเขาทํางานนั้น นายจางไมสามารถเปลี่ยน
ตําแหนงไดตองไดรับความยินยอมจากลูกจาง
- กรณีดังกลาวหากทานไมไดรับความเปนธรรม ทานสามารถยื่นคํารองไดที่สํานักงานสวัสดิการ
และคุมครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่หรือสํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดที่
สถานประกอบการตั้งอยูเพื่อใหเจาหนาที่ตรวจสอบและใหความชวยเหลือตอไป สอบถามหรือ
ปรึกษาเพิ่มเติม โทร. ๐๒-๒๔๕-๗๐๒๐ สายดวน ๑๕๔๖ ในวันและเวลาราชการ

๗๘

- ถานายจางไมออกใบผานงานให ควรทําอยางไร - เมื่อลูกจางทํางานกับนายจาง นายจางตองออกหนังสือรับรองการผานงานใหแกลูกจาง ตามที่
ลูกจางรองขอ หากลูกจางยังไมไดรับสิทธิดังกลาว ลูกจางสามารถยื่นเรื่องเพื่อใหเจาหนาที่
ดําเนินการชวยเหลือไดที่สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่หรือ
สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดที่สถานประกอบการตั้งอยู
เพื่อใหเจาหนาที่
ตรวจสอบและใหความชวยเหลือตอไป สอบถามหรือปรึกษาเพิ่มเติมโทร . ๐๒-๒๔๕-๗๐๒๐
สายดวน ๑๕๔๖ ในวันและเวลาราชการ

๗๙

- ถาไมไดรับความเปนธรรมในกรณีการเลิกจาง
คนทอง ควรทําอยางไร

- ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑มาตรา ๔๓ หามมิใหนายจางเลิกจางลูกจางซึ่ง
เปนหญิงเพราะเหตุมีครรภ
- กรณีดังกลาวหากทานไมไดรับความเปนธรรมจากนายจาง ทานสามารถยื่นคํารองไดที่สํานักงาน
สวัสดิการและคุมครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่หรือสํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
จังหวัดที่สถานประกอบการตั้งอยู เพื่อใหเจาหนาที่ตรวจสอบและใหความชวยเหลือตอไป
สอบถามหรือปรึกษาเพิ่มเติม โทร. ๐๒-๒๔๕๗๐๒๐ สายดวน ๑๕๐๖ หรือ๑๕๔๖ ในวันและเวลา
ราชการ

หมาย
เหตุ

ดาน/เรื่อง

คําถาม

คําตอบ
มาตรา ๓๙ หามมิใหนายจางซึ่งเปนหญิงมีครรภทํางานอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
(๑) งานเกี่ยวกับเครื่องจักรหรือเครื่องยนตที่มีความสั่นสะเทือน
(๒) งานขับเคลื่อนหรือติดไปกับยานพาหนะ
(๓) งานยก แบก หาม หาบ ทูน ลาก หรือเข็นของหนักเกินหาสิบกิโลกรัม
(๔) งานที่ทําในเรือ
(๕) งานอื่นตามที่กําหนดกฎกระทรวง
มาตรา ๓๙/๑ หามมิใหนายจางใหลูกจางซึ่งเปนหญิงมีครรภทํางานระหวางเวลา ๒๒.๐๐นาฬิกา
ถึงเวลา ๐๖.๐๐ น. ทํางานลวงเวลาหรือทํางานในวันหยุด
ในกรณีที่ลูกจางซึ่งเปนหญิงมีครรภทํางานในตําแหนงผูบริหาร งานวิชาการ งานธุรการ หรือ
เกี่ยวกับการเงินหรือบัญชี นายจางอาจใหลูกจางนั้นทํางานลวงเวลาในวันทํางานไดเทาที่ไมมี
ผลกระทบตอสุขภาพของลูกจางซึ่งเปนหญิงมีครรภโดยไดรับความยินยอมจากลูกจางกอนเปน
คราวๆ ไป
มาตรา ๔๑ ใหลูกจางซึ่งเปนหญิงมีครรภมีสิทธิลาเพื่อคลอดบุตรครรภหนึ่งไมเกินเกาสิบวัน
วันลาตามสรรคหนึ่ง ใหนับรวมวันหยุดที่มีในระหวางวันลาดวย
มาตรา ๕๙ ใหนายจางจายคาจางใหแกลูกจางซึ่งเปนหญิงในวันลาเพื่อคลอดบุตรเทากับคาจาง
ในวันทํางานตลอดระยะที่ลา แตไมเกินสี่สิบหาวัน
- หากทานไมไดรับความเปนธรรมจากนายจางเรื่องคาจาง ทานสามารถยื่นคํารองดวยตนเองไดที่
สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่หรือสํานักงานสวัสดิการและ
คุมครองแรงงานจังหวัดที่สถานประกอบการตั้งอยู เพื่อใหเจาหนาที่ตรวจสอบและใหความ
ชวยเหลือตอไป สอบถามหรือปรึกษาเพิ่มเติมไดที่กลุมงานปองกันและแกไขปญหาการคุมครอง
แรงงาน โทร. ๐๒-๒๔๕๗๐๒๐ หรือสายดวน ๑๕๔๖

๘๐

- สอบถามขอมูลการบรรจุพนักงาน หากไมไดรับ - กรณีที่ทานสอบถามเรื่องการบรรจุลูกจางเปนลูกจางประจํานั้น ตองดูที่กฎระเบียบขอบังคับการ

หมาย
เหตุ

ดาน/เรื่อง

๘๑

คําถาม

คําตอบ

ความเปนธรรมควรทําอยางไร

ทํางานของบริษัทดวยวาสามารถทําไดหรือไม กรณีดังกลาวเปนเรื่องเกี่ยวกับการบริหารงาน
ภายในของสถานประกอบกิจการ หากทานคิดวาไมไดรับความเปนธรรม ทานสามารถเสนอเรื่อง
ดังกลาวตอผูบังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไป เพื่อพิจารณาตอไป สอบถามหรือปรึกษาเพิ่มเติม
ไดที่สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่หรือสํานักงานสวัสดิการและ
คุมครองแรงงานจังหวัดที่สถานประกอบการตั้งอยู
เพื่อใหเจาหนาที่ตรวจสอบและใหความ
ชวยเหลือตอไป สอบถามเพิ่มเติม โทร. ๐๒-๒๔๕-๗๐๒๐ สายดวน ๑๕๐๖ หรือ ๑๕๔๖

- ในกรณีที่สถานประกอบกิจการสอบถามวา
เหตุอุทกภัยเขาขายกรณีตามมาตรา ๗๕ แหง
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
หรือไม

- ตามหลักกฎหมาย มาตรา ๗๕ กําหนดวา ในกรณีที่นายจางมีความจําเปนโดยเหตุหนึ่ง เหตุใดที่
สําคัญอันมีผลกระทบตอการประกอบกิจการของนายจางจนทําใหนายจางไมสามารถประกอบ
กิจการไดตามปกติซึ่งมิใชเหตุสุดวิสัยตองหยุดกิจการทั้งหมดหรือบางสวนเปนการชั่วคราว
ใหนายจางจายเงินใหแกลูกจางไมนอยกวารอยละเจ็ดสิบหาของคาจางในวันทํางานที่ลูกจางไดรับ
กอนนายจางหยุดกิจการตลอดระยะเวลาที่นายจางไมไดใหลูกจางทํางาน ใหนายจางแจงลูกจาง
และพนักงานตรวจแรงงานทราบลวงหนาเปนหนังสือกอนวันเริ่มหยุดกิจการตามวรรคหนึ่งไมนอย
กวาสามวันทําการ ตามหลักกฎหมายดังกลาว กรณีอุทกภัยจนเปนเหตุใหสถานประกอบกิจการไม
สามารถเปดดําเนินการได จนเปนเหตุใหลูกจางไมสามารถเขาทํางานไดนั้น เปนกรณีที่นายจาง
มีความจําเปนโดยเหตุใดที่สําคัญอันมีผลกระทบตอการประกอบกิจการของนายจางจนทําให
นายจางไมสามารถประกอบกิจการไดตามปกติ นายจางสามารถใชมาตรการตามมาตรา ๗๕
แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ เพื่อหยุดกิจการทั้งหมดหรือบางสวนเปนการ
ชั่วคราว โดยใหนายจางจายเงินใหแกลูกจางไมนอยกวารอยละ ๗๕ ของคาจางในวันทํางานที่
ลูกจางไดรับกอนนายจางหยุดกิจการตลอดระยะเวลาที่นายจางไมไดใหลูกจางทํางาน แตหากเหตุ
นั้นเกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัย ซึ่งเหตุสุดวิสัยเชนวานี้ทําใหการชําระหนี้ของนายจาง คือ การใหลูกจาง
ทํางานโดยจายคาตอบแทนการทํางานใหแกลูกจางเปนอันพนวิสัย นายจางจึงจะไมตองรับผิดชอบ
ในการจายคาจางแกลูกจาง ซึ่งในการพิจารณาเหตุสุดวิสัยนั้นตองพิจารณาจากคํานิยาม ตาม

หมาย
เหตุ

ดาน/เรื่อง

คําถาม

คําตอบ
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๘ ซึ่งกําหนดวา “เหตุสุดวิสัย ” หมายความวา เหตุใดๆ
อันจะเกิดขึ้นก็ดี จะใหผลพิบัติก็ดี เปนเหตุที่ไมอาจปองกันได แมทั้งบุคคลผูตองประสบหรือใกล
จะตองประสบเหตุนั้น จะไดจัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายไดจากบุคคลในฐานะ
และภาวะเชนนั้น ทั้งนี้ ในการพิจารณาวาเหตุอุทกภัยดังกลาวจะถือวาเปนเหตุสุดวิสัยหรือไมตอง
พิจารณาตามประเด็นขอเท็จจริงในแตละกรณี แตหากเปนเหตุสุดวิสัย นายจางจะมีการชวยเหลือ
บรรเทาความเดือดรอนแกลูกจางที่ตองขาดรายไดขณะหยุดงานประการใดยอมเปนดุลพินิจของ
นายจาง

๘๒

- กรณีลูกจางหยุดงานติดตอกันเกิน ๓ วันทํางาน - กรณีลูกจางหยุดงานติดตอกันเกิน ๓ วันทํางานติดตอกัน อันเนื่องมาจากเหตุที่ลูกจาง
อันเนื่องมาจากไดรับผลกระทบจากอุทกภัย
ไมสามารถเดินทางไปทํางานได ถือวาเปนกรณีลูกจางขาดงานโดยมีเหตุอันสมควร ดังนั้น นายจาง
นายจางสามารถเลิกจางลูกจางโดยไมตองจาย
จะยกเหตุดังกลาวมาเปนขอยกเวนการจายคาชดเชยตามมาตรา ๑๑๙ ไมได
คาชดเชยไดหรือไม

๘๓

- บริษัทออกกฎขอบังคับในการทํางานวา
ถาพนักงานมาสายสามารถหักคาจางนาทีละ
๑ บาท บริษัทสามารถทําไดหรือไม

- สําหรับการลงโทษทางวินัย โดยการหักคาจางจะกระทํามิไดเนื่องจากขัดตอพระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๗๖ กรณีลูกจางมาสาย นายจางอาจจะไมจายคาจาง
ตอบแทนแกลูกจางระยะเวลาที่ไมไดทํางานก็ได ตามหลักกฎหมายวาดวยสัญญาตางตอบแทน
ประกอบกับกฎขอบังคับในการทํางานของบริษัท โดยตองคํานวณโดยใชฐานคาจางตามสวน
ของระยะเวลาที่ลูกจางมาสายก็ได

๘๔

- เนื่องจากบริษัทจะยายสถานประกอบกิจการ

- ในกรณีที่นายจางยายสถานประกอบกิจการไปตั้ง ณ สถานที่อื่นอันมีผลกระทบสําคัญ ตอการ

หมาย
เหตุ

ดาน/เรื่อง

คําถาม

คําตอบ

จากกรุงเทพไปจังหวัดระยอง เลยจะใหพนักงาน
ยายตามไปดวย หากไมไปใหเขียนใบลาออก
ภายใน ๓๐ วัน อันนี้บริษัทกระทําอยางนี้ จะผิด
กฎหมายแรงงานหรือไม แลวพนักงานเรียกรอง
อะไรไดบาง

ดํารงชีวิตตามปกติของลูกจางหรือครอบครัว นายจางตองแจงใหลูกจางทราบลวงหนา ไมนอยกวา
๓๐ วันกอนวันยายสถานประกอบกิจการ ในการนี้ ถาลูกจางไมประสงคจะไปทํางานดวย
ใหลูกจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจางได โดยลูกจางมีสิทธิไดรับคาชดเชยพิเศษไมนอยกวาอัตรา
คาชดเชยที่ลูกจางพึงมีสิทธิไดรับตามมาตรา ๑๑๘ ในกรณีที่นายจางไมแจงใหลูกจางทราบการ
ยายสถานประกอบกิจการลวงหนาตามวรรคหนึ่ง ใหนายจางจายคาชดเชยพิเศษแทนการบอก
กลาวลวงหนาเทากับคาจางอัตราสุดทาย ๓๐ วันหรือเทากับคาจางของการทํางาน ๓๐ วันสุดทาย
สําหรับลูกจางซึ่งไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวยดวย

๘๕

- การลดคาจางเปนการเปลี่ยนแปลงสภาพการจาง
- บริษัทอางวาผลประกอบกิจการไมดีจึงจะลด
เงินเดือน ๕๐% สามารถทําไดหรือไม พรอมกับ กระทําได
ใหพนักงานเซ็นตรับเงื่อนไขดังกลาว แตพนักงาน
ไมเซ็นต ดังนั้นอยากทราบวาบริษัทสามารถ
ลดเงินเดือนไดเลยหรือไมถาปราศจากลายเซ็นต
พนักงาน

๘๖

- ลาปวยชวงทดลองงาน แตไมมีใบรับรองแพทย
จะถูกหักคาแรงหรือไม

หากลูกจางไมยินยอมนายจางไมสามารถ

- การลาปวยตามมาตรา ๓๒ ใหลูกจางมีสิทธิลาปวยไดเทาที่ปวยจริง การลาปวยตั้งแต สามวันขึ้น
ไปนายจางอาจใหลูกจางแสดงใบรับรองแพทยแผนปจจุบันชั้นหนึ่งหรือของสถานพยาบาลของทาง
ราชการ ในกรณีที่ลูกจางไมอาจแสดงใบรับรองของแพทยแผนปจจุบัน
ชั้นหนึ่งหรือของ
สถานพยาบาลของทางราชการไดใหลูกจางชี้แจงใหนายจางทราบ การลาปวยให
- นายจางจายคาจางในวันลาปวยปหนึ่งไมเกินสามสิบวันทํางาน
ตามมาตรา ๕๗ แหง
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑

หมาย
เหตุ

ดาน/เรื่อง

คําถาม

คําตอบ

๘๗

- พนักงานตั้งครรภได ๘ เดือนแลวโทรศัพทลา
คลอดฉุกเฉินกับหัวหนางาน แตพอคลอดบุตร
ออกมาแลวพบวาเด็กเสียชีวิตตั้งแตอยูในครรภ
อยางนี้จะถือวาพนักงานลาคลอด หรือลาปวย
- ถาลาปวย แลวไมมีใบรับรองแพทย ทางบริษัท
จะจายคาจางหรือไม

- เปนการลาเพื่อการคลอดบุตร ตามมาตรา ๔๑ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๑ แมทารกที่คลอดนั้นจะมีชีวิตรอดอยูหรือไมก็ตาม
- พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ตามมาตรา ๓๒ ใหลูกจางมีสิทธิลาปวยไดเทาที่
ปวยจริงแมไมตองมีใบรับรองแพทยก็ตาม และมาตรา ๕๗ ใหนายจางจายคาจางใหแกลูกจางใน
วันลาปวยตามมาตรา ๓๒ เทากับอัตราคาจางในวันทํางานตลอดระยะเวลาที่ลา แตปหนึ่งตองไม
เกิน ๓๐ วันทํางาน

๘๘

- อยากทราบวาวันหยุดตามประเพณี ๑๓ วัน - พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ ใหนายจางประกาศกําหนดวันหยุด
ตามประเพณีใหลูกจางทราบเปนการลวงหนาปหนึ่งไมนอยกวาสิบสามวันโดยรวมวันแรงงาน
มีวันอะไรบาง เพราะบริษัทจะโกงวันหยุด
แหงชาติตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด ใหนายจางพิจารณากําหนดวันหยุดตามประเพณีจาก
วันหยุดราชการประจําป วันหยุดทางศาสนา หรือขนบธรรมเนียมประเพณีแหงทองถิ่น

๘๙

- สอบถามเรื่องการลาคลอด ขอคําแนะนําวา
๑. สิทธิในการลาคลอด ๙๐ วัน ตามกฎหมาย
แรงงานนั้น จําเปนตองลาตอเนื่องกัน ๙๐ วัน
หรือไม ๒. พนักงานสามารถลา xx วัน และลาอีก
ครั้งจนครบจานวน ๙๐ วันไดหรือไม ๓. การลา
คลอด ๙๐ วันนั้น พนักงานสามารถกลับมาลา
เมื่อกลับเขาทํางานไดหรือไม หรือตองลาลวงหนา
กรณีที่คลอดธรรมชาติ ทราบเฉพาะกําหนดการ

- ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๔๑ นั้นใหลูกจางซึ่งเปนหญิงมีครรภมี
สิทธิลาเพื่อคลอดบุตรครรภหนึ่งไมเกินเกาสิบวัน วันลานี้ใหนับรวมวันหยุดที่มีในระหวางวันลาดวย
โดยมีวัตถุประสงคที่จะใหลูกจางหญิงมีครรภมีสิทธิลาเพื่อคลอดบุตรและเลี้ยงดูบุตร รวมทั้งการลา
เพื่อเตรียมตัวคลอดทั้งกอนคลอดหรือหลังคลอดก็ได ดังนั้นกฎหมายตองการใหลาอยางตอเนื่อง
เพื่อการนี้ อยางไรก็ตามหากพนักงานลาเพื่อการคลอดไมครบ ๙๐ วัน แลวกลับเขามาทํางานแต
รางกายไมแข็งแรงก็สามารถขอลาตอจนครบ ๙๐ วัน ไดโดยไมจําเปนตองลาตอเนื่องกัน สวนการ
ลาเพื่อไปตรวจครรภก็เปนการลากิจ หรือขอใชสิทธิหยุดพักผอนประจําปไดโดยเปนตามระเบียบ
ของบริษัทวากําหนดไววาเชนอยาง เชนตองแจงใหนายจางทราบทันทีที่หยุดงาน เมื่อกลับมา

หมาย
เหตุ

ดาน/เรื่อง

๙๐

คําถาม

คําตอบ

คราว ๆ ซึ่งอาจจะเจ็บครรภคลอดกอนกําหนด
คลอดได ๔. กรณีหลังลาคลอด บริษัท ฯ สามารถ
โอนยายพนักงานไปทํางานที่อื่น ซึ่งไมใชงานเดิม
หรือไม ๕. กรณีตามขอ ๕ หากพนักงานมีสิทธิไม
ยินยอมหรือไม

ทํางานแลวก็ตองยื่นสูติบัตรบุตร หรือหลักฐานที่เกี่ยวของใหนายจางทราบ สวนในเรื่องของการ
โยกยายหนาที่การงาน ตามมาตรา ๔๒ ระบุไววาในกรณีที่ลูกจางซึ่งเปนหญิงมีครรภมีใบรับรอง
ของแพทยแผนปจจุบันชั้นหนึ่งมาแสดงวาไมอาจทํางานในหนาที่เดิมตอไปได ใหลูกจางนั้นมีสิทธิ
ขอใหนายจางเปลี่ยนงานในหนาที่เดิมเปนการชั่วคราวกอนหรือหลังคลอดได
และใหนายจาง
พิจารณาเปลี่ยนงานที่เหมาะสมใหแกลูกจางนั้น

- คําวาสิทธิหนาที่เกี่ยวกับวันลา มีอะไรบาง

- วันลาปวย ลูกจางลาปวยไดเทาที่ปวยจริง การลาปวยตั้งแต ๓ วันทํางานขึ้นไปนายจางอาจให
ลูกจางแสดงใบรับรองของแพทยแผนปจจุบันชั้นหนึ่งหรือของสถานพยาบาลของทางราชการได
หากลูกจางไมอาจแสดงไดใหลูกจางชี้แจงใหนายจางทราบ วันที่ลูกจางไมอาจทํางานไดเนื่องจาก
ประสบอันตรายหรือเจ็บปวย ซึ่งเกิดจากการทํางาน หรือวันลาเพื่อคลอดบุตร ไมถือเปนวันลาปวย
วันลากิจ ลูกจางลาเพื่อกิจธุระอันจําเปนไดตามขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน
- วันลาทําหมัน ลูกจางลาเพื่อทําหมันและเนื่องมาจากการทําหมันไดตามระยะเวลาที่แพทยแผน
ปจจุบันชั้นหนึ่งกําหนดและออกใบรับรอง
- วันลารับราชการทหาร ลูกจางลาเพื่อราชการทหารในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบฝกวิชาทหาร
หรือทดลองความพรั่งพรอมตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหารได
- วันลาคลอดบุตร ลูกจางมีครรภลาเพื่อคลอดบุตรไดครรภหนึ่งไมเกิน ๙๐ วัน โดยนับรวมวันหยุด
ที่อยูระหวางวันลาดวย
- วันลาฝกอบรม ลูกจางมีสิทธิลาเพื่อการฝกอบรมหรือพัฒนาความรู ความสามารถเพื่อประโยชน
ตอการแรงงานและสวัสดิการสังคมหรือการเพิ่มทักษะความชํานาญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทํางาน ของลูกจางตามโครงการหรือหลักสูตร ซึ่งมีกําหนดชวงเวลาที่แนนอนและชัดเจน หรือเพื่อ
การสอบวัดผลทางการศึกษาที่ทางราชการจัดหรืออนุญาตใหจัดขึ้นลูกจางตองแจงเหตุในการลา
โดยชัดแจง พรอมทั้งแสดงหลักฐานที่เกี่ยวของ (ถามี) ใหนายจางทราบลวงหนาไมนอยกวา ๗ วัน
กอนวันลา นายจางอาจไมอนุญาตใหลามาแลวไมนอยกวา ๓๐ วัน หรือ ๓ ครั้ง หรือแสดงไดวา
การลาของลูกจางอาจกอใหเกิดความเสียหายหรือกระทบตอการประกอบธุรกิจของนายจาง

หมาย
เหตุ

ดาน/เรื่อง

คําถาม

คําตอบ

๙๑

- คําวาสิทธิหนาที่เกี่ยวกับการพักงาน มีอะไรบาง - นายจางจะสั่งพักงานลูกจางเพื่อสอบสวนความผิดไดตอเมื่อไดกําหนดเรื่องพักงานไวในขอบังคับ
เกี่ยวกับการทํางานหรือขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางมีคําสั่งพักงานตองทําเปนหนังสือระบุ
ความผิดและกําหนดระยะเวลาพักงานไมเกิน ๗ วัน โดยตองแจงใหลูกจางทราบกอน – จายเงิน
ไมนอยกวา ๕๐% ของคาจางในวันทํางานที่ลูกจางไดรับกอนถูกพักงานในระหวางการพักงาน
หากผลการสอบสวนเสร็จสิ้นปรากฏวาลูกจางไมมีความผิดใหจายคาจางใหแกลูกจางเทากับคาจาง
ในวันทํางานนับแตวันที่พักงานพรอมดวยดอกเบี้ย ๑๕% ตอปโดยคํานวณเงินที่จายใหระหวาง
พักงานเปนสวนหนึ่งของคาจาง

๙๒

- คําวาสิทธิหนาที่เกี่ยวกับการหยุดกิจการ
ชั่วคราว มีอะไรบาง

๙๓

- คําวาสิทธิหนาที่เกี่ยวกับการเลิกจาง คาชดเชย - การบอกเลิกสัญญาจาง การจางมีกําหนดระยะเวลา สัญญาจางสิ้นสุดลงเมื่อครบกําหนด
และคาชดเชยพิเศษ มีอะไรบาง
ระยะเวลาจาง โดยนายจางและลูกจางไมตองบอกกลาวลวงหนา การจางไมมีกําหนดระยะเวลา
ถานายจางเปนฝายเลิกจางหรือลูกจางขอลาออกจากงาน
- ใหฝายนั้นบอกกลาวลวงหนาเปนหนังสือใหอีกฝายหนึ่งทราบอยางนอยหนึ่งงวดการจายคาจาง
- การเลิกจาง หมายความวา การที่นายจางไมใหลูกจางทํางานตอไปและไมจายคาจางใหไมวาจะ
เปนเพราะเหตุสิ้นสุดสัญญาจางหรือเหตุอื่นใด
การที่ลูกจางไมไดทํางานและไมไดรับคาจางเพราะเหตุที่นายจางไมสามารถดําเนินกิจการตอไป

- กรณีนายจางจําเปนตองหยุดกิจการทั้งหมดหรือบางสวนเปนการชั่วคราวโดยมิใชเหตุสุดวิสัย
นายจางตองแจงใหลูกจางและพนักงานตรวจแรงงานทราบลวงหนากอนวันเริ่มหยุดกิจการ และ
ตองจายเงินใหลูกจางไมนอย ๗๕% ของคาจางในวันทํางานที่ลูกจางไดรับกอนกิจการตลอด
ระยะเวลาที่นายจางไมใหทํางาน

หมาย
เหตุ

ดาน/เรื่อง

คําถาม

คําตอบ
คาชดเชย จายคาชดเชยใหแกลูกจางซึ่งถูกเลิกจางดังตอไปนี้
ลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันครบ ๑๒๐ วัน แตไมครบ ๑ ป ใหจายไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทาย
๓๐ วัน หรือไมนอยกวาคาจางของการทํางาน ๓๐ วันสุดทายลูกจางตามผลงาน
ลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันครบ ๑ ป แตไมครบ ๓ ป จาย ไมนอยกวากวาคาจางอัตราสุดทาย
๙๐ วัน หรือไมนอยกวาคาจางของการทํางาน ๙๐ วัน สุดทายสาหรับลูกจางตามผลงาน
ลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันครบ ๓ ป แตไมครบ ๖ ป จายไมนอยกวากวาคาจางอัตราสุดทาย
๑๘๐ วัน หรือไมนอยกวาคาจางของการทํางาน ๑๘๐ วัน สุดทายสาหรับลูกจางตามผลงาน
ลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันครบ ๖ ปแตไมครบ ๑๐ ป จายไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทาย
๒๔๐ วัน หรือไมนอยกวาคาจางของการทํางาน ๒๔๐ วัน สุดทายสําหรับลูกจางตามผลงาน
ลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันครบ ๑๐ ป ขึ้นไป จายไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทาย ๓๐๐ วัน
หรือไมนอยกวาคาจางของการทํางาน ๓๐๐ วัน สุดทายสําหรับลูกจางตามผลงาน
- ขอยกเวนการไมจายคาชดเชย
๑. กรณีที่นายจางไดทําสัญญาเปนหนังสือกับลูกจางมีกําหนดระยะเวลาการจางไวแนนอนและ
เลิกจางตามกําหนดระยะเวลานั้น ซึ่งตองเปนการจางงานในโครงการเฉพาะงานที่มิใชงานปกติของ
ธุรกิจหรือการคาของนายจาง โดยตองมีระยะเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดแนนอน หรือในงานอันมี
ลักษณะเปนครั้งคราวที่มีกําหนดการสิ้นสุดหรือความสําเร็จของงานหรือในงานที่เปนไปตาม
ฤดูกาลและไดจางในชวงเวลาของฤดูกาลนั้น ทั้งนี้งานดังกลาวนั้นจะตองแลวเสร็จภายในเวลาไม
เกินสองป หรือ
๒. กรณีที่นายจางเลิกจางในกรณีหนึ่งกรณีใดดังตอไปนี้
(๑) ทุจริตตอหนาที่หรือกระทําความผิดอาญาโดยเจตนาแกนายจาง
(๒) จงใจทําใหนายจางไดรับความเสียหาย
(๓) ประมาทเลินเลอเปนเหตุใหนายจางไดรับทราบเสียหายอยางรายแรง
(๔) ฝาฝนขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน หรือระเบียบหรือคาสั่งของนายจางอันชอบดวย
กฎหมายและเปนธรรมและนายจางไดตักเตือนเปนหนังสือแลว ทั้งนี้ หนังสือเตือนใหมีผลบังคับได

หมาย
เหตุ

ดาน/เรื่อง

คําถาม

คําตอบ
ไมเกิน ๑ ป นับแตวันที่ลูกจางกระทําผิดเวนแตกรณีที่รายแรงนายจางไมจําเปนตองตักเตือน
(๕) ละทิ้งหนาที่เปนเวลา ๓ วัน ทํางานติดตอกันไมวาจะมีวันหยุดคั่นหรือไมก็ตามโดยไมมี
เหตุผลอันสมควร
(๖) ไดรับโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
- คาชดเชยพิเศษ
๑. กรณีที่นายจางยายสถานประกอบกิจการและมีผลกระทบสําคัญตอการดํารงชีวิตตามปกติ
ของลูกจางหรือครอบครัวนายจางตองแจงใหลูกจางทราบลวงหนา ไมนอยกวา ๓๐ วัน กอนวัน
ยายสถานประกอบกิจการ
ในกรณีที่นายจางไมสามารถแจงไดหรือแจงการยายสถานประกอบกิจการนอยกวา ๓๐ วัน
จะตองจายคาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาวลวงหนาเทากับคาจาง ๓๐ วัน หรือเทากับคาจาง
ของการทํางาน ๓๐ วันสุดทาย สาหรับลูกจางตามผลงาน หากลูกจางไมประสงคจะไปทํางานดวย
ลูกจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจางไดภานใน ๓๐ วันนับแตวันทราบ โดยลูกจางมีสิทธิไดรับคาชดเชย
พิเศษไมนอยกวาอัตราคาชดเชยปกติที่ลูกจางพึ่งมีสิทธิไดรับตามมาตรา ๑๑๘ (คาชดเชยใหแก
ลูกจางซึ่งถูกเลิกจาง)
๒. กรณีนายจางจะเลิกจางลูกจางเพราะมีการปรับปรับหนวยงาน กระบวนการผลิต การ
จําหนาย หรือการบริการเนื่องจากการนาเครื่องจักรมาใช หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรหรือ
เทคโนโลยีอันเปนเหตุใหตองลดจํานวนลูกจาง นายจางตองแจงวันที่จะเลิกจาง เหตุผลการเลิกจาง
และรายชื่อลูกจางตอพนักงานตรวจแรงงานและลูกจางที่จะเลิกจางทราบลวงหนาไมนอยกวา
๖๐ วัน กอนวันที่จะเลิกจางหากนายจางไมแจงใหลูกจางที่จะเลิกจางทราบลวงหนาหรือแจง
ลวงหนานอยกวา ๖๐ วัน นอกจากลูกจางจะไดรับคาชดเชยแลว นายจางตองจายคาชดเชยพิเศษ
แทนการบอกกลาวลวงหนาเทากับคาจางอัตราสุดทาย ๖๐ วัน หรือเทากับคาจางของการทํางาน
๖๐ วันสุดทายสาหรับลูกจางตามผลงาน กรณีลูกจางทํางานติดตอกันเกิน ๖ ปขึ้นไป ตองจาย
คาชดเชยพิเศษเพิ่มขึ้นจากคาชดเชยปกติอีกไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทาย ๑๕ วัน ตอการทํางาน

หมาย
เหตุ

ดาน/เรื่อง

คําถาม

คําตอบ
ครบ ๑ ป หรือไมนอยกวาคาจางของการทํางาน ๑๕ วันสุดทายตอการทํางานครบ ๑ ป สําหรับ
ลูกจางตามผลงาน ทั้งนี้ คาชดเชยพิเศษดังกลาวรวมกันแลวจะไมเกินคาจางอัตราสุดทาย
๓๖๐ วัน หรือไมเกินคาจางของการทํางาน ๓๖๐ วันสุดทายสาหรับลูกจางตามผลงาน กรณี
ระยะเวลาทํางานไมครบป ถาเศษของระยะเวลาทํางานมากวา ๑๘๐ วัน ใหนับเปนการทํางาน
ครบป

๙๔

- กรณีนายจางฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑
มีโทษอยางไร

- กรณีนายจางฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มีโทษตาม
ความหนักเบาของความผิด ตั้งแตปรับไมเกิน ๕,๐๐๐ บาท ถึงจําคุกไมเกิน ๑ ป หรือปรับไมเกิน
๘๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

๙๕

- คําวาหนาที่ของนายจางเกี่ยวกับหลักฐานการ
ทํางาน มีอะไรบาง

- นายจางซึ่งมีลูกจางรวมกันตั้งแต ๑๐ คนขึ้นไปตองจัดใหมีเอกสาร ดังตอไปนี้
๑. ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานเปนภาษไทยซึ่งอยางนอยตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับวันทํางาน
เวลาทํางานปกติและเวลาพักวันหยุดและหลักเกณฑการหยุด หลักเกณฑการทํางานลวงเวลา
คาทํางานในวันหยุดและคาลวงเวลาในวันหยุดวันลา และหลักเกณฑการลา วินัยและโทษทางวินัย
การรองทุกข การเลิกจาง คาชดเชย และคาชดเชยพิเศษ
๒. ทะเบียนลูกจางเปนภาษาไทยซึ่งอยางนอยตองมีรายการเกี่ยวกับชื่อตัวและชื่อสกุล เพศ
สัญชาติ วันเดือนปเกิด หรืออายุ ที่อยูปจจุบัน วันที่เริ่มจาง ตําแหนงหรืองานในหนาที่อัตราคาจาง
และประโยชนตอบแทนอยางอื่นที่นายจางตกลงจายใหแกลูกจางวันสิ้นสุดของการจาง
๓. เอกสารเกี่ยวกับการจายคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด และคาลวงเวลาในวันหยุด
ซึ่งอยางนอยตองมีรายการเกี่ยวกับวันและเวลาทํางาน ผลงานที่ทําไดสําหรับลูกจางตามผลงาน
จํานวนคาจาง คาลวงเวลาคาทํางานในวันหยุดและคาลวงเวลาในวันหยุดซึ่งจะอยูในฉบับเดียวกัน
หรือแยกกันเปนหลายฉบับก็ได ทั้งนี้ หลักฐานการจายเงินดังกลาวใหแกลูกจางโดยการโอนเขา

หมาย
เหตุ

ดาน/เรื่อง

คําถาม

คําตอบ
บัญชีธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่นถือเปนเอกสาร ตามขอนี้ดวย

๙๖

- กฎกระทรวงคุมครองแรงงานประมงทะเล
พ.ศ. ๒๕๕๗ หากแรงงานลูกเรือประมงไมไดรับ
ความเปนธรรมจากนายจาง และเรือประมงทะเล
อยูนอกเขตนานน้ําไทย จะดําเนินการอยางไร

- แรงงานลูกเรือประมงไทยสามารถรองขอความเปนธรรมจากทหารเรือกรณีพบเรือของ
กองทัพเรือนอกเขตนานน้ําไทย เนื่องจาก ขาราชการสังกัดกองทัพเรือยศตั้งแตนายเรือตรีหรือ
เทียบเทานายเรือตรีขึ้นไปเปนพนักงานตรวจแรงงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบทางทะเลตามคําสั่ง
กระทรวงแรงงานที่ ๑๕๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง แตงตั้งพนักงานตรวจแรงงาน
ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ หรือกรณีที่เรือประมงไดเขาฝงก็สามารถ
ยื่นคํารองดวยตนเองไดที่สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ หรือ
สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด เพื่อใหเจาหนาที่ตรวจสอบและใหความชวยเหลือ
ตอไป สอบถามและปรึกษาเพิ่มเติมไดที่ กลุมงานปองกันและแกไขปญหาการคุมครองแรงงาน
โทร. ๐ – ๒๒๔๕ – ๗๐๒๐ หรือสายดวน ๑๕๔๖ ในวันและเวลาราชการ

๙๗

- งานเพาะชํากลวยไม งานปลูกดอกกุหลาบ เพื่อ
สงขายไปตางประเทศ และมีการจางลูกจางมา
ทํางาน จะถือวาเปนงานเกษตรกรรมตาม
กฎกระทรวงคุมครองแรงงานในงานเกษตรกรรม
พ.ศ. ๒๕๕๗ หรือไม

- งานเพาะชํากลวยไม งานปลูกดอกกุหลาบ เปนงานที่เกี่ยวกับงานเพาะปลูกจึงถือเปนงาน
เกษตรกรรมตามกฎกระทรวงคุมครองแรงงานในงานเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๗ ขอ ๒ จึงตองอยู
ภายใตบังคับของกฎกระทรวงดังกลาว แตหากการเพาะชํากลวยไม งานปลูกดอกกุหลาบ
เพื่อสงขายไปตางประเทศมีการจางลูกจางทํางานตลอดปตองอยูภายใตบังคับของพระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ทั้งฉบับ เหมือนกับการจางแรงงานทั่วไป

หมาย
เหตุ

องคความรูสนับสนุนการใหบริการประชาชน
สํานักงานประกันสังคม
ที่
1

เรื่อง
คําถาม
กรณีเจ็บปวย/ฉุกเฉิน - กรณีผูประกันตนสํารองคาใชจายไป
แลวและใบเสร็จรับเงินหรือใบรับรอง
แพทยสูญหายสามารถยื่นเรื่องเบิกได
หรือไม

คําตอบ
- แนะนําใหผูประกันตนไปติดตอที่โรงพยาบาลที่ทําการรักษาเพื่อขอคัดสําเนา
ใบเสร็จรับเงิน สําหรับใบรับรองแพทยใหแพทยที่ทําการรักษาเซ็นรับรอง(ให
ตรวจดูวาเจาหนาที่โรงพยาบาลเซ็นรับรองสําเนาและประทับตราโรงพยาบาล
หรือไมโดยใบเสร็จรับเงินรับรองโดยเจาหนาที่ฝายการเงิน) เมื่อไดใบเสร็จรับเงิน
หรือใบรับรองแพทยแลวใหนําเอกสารไปยื่นเรื่องที่สํานักงานประกันสังคม
กรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาโดยใชเอกสารดังนี้
1. แบบคําขอรับประโยชนทดแทนกองทุนประกันสังคม (สปส.2-01)
2. ใบรับรองแพทย
3. ใบเสร็จรับเงินตัวจริง
4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
5. สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยธนาคารหนาแรกที่มีชื่อและเลขที่บัญชีของ
ผูประกันตน
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- สามารถใชสิทธิไดเมื่อนําสงเงินสมทบครบ 3 เดือนภายในระยะเวลา 15 เดือน
กรณีเจ็บปวย/ฉุกเฉิน - หากเปนโรคไตกอนเปนผูประกันตน
สามารถใชสิทธิประกันสังคมในการฟอก ยอนหลังโดยจะเบิกกับทางสํานักงานประกันสังคมไดในอัตราไมเกิน 1,500 บาท
ตอครั้งและไมเกิน 4,500 บาทตอสัปดาห
เลือดดวยเครื่องไตเทียมไดหรือไม
1. แบบคําขอรับคาบําบัดทดแทนไต (สปส.2-18)
2. สําเนาเวชระเบียนในสวนที่เกี่ยวของ
3. ผลการตรวจไตตามหลักเกณฑเงื่อนไขแนบทายประกาศคณะกรรมการ
การแพทยเรื่องหลักเกณฑและอัตราสําหรับประโยชนทดแทน
4. หนังสือรับรองจากอายุรแพทยโรคไตหรืออายุรแพทยรักษา
5. บัตรประจําตัวประชาชนพรอมสําเนา
6. รูปถายขนาด 1 นิ้วหรือ 2 นิ้วจํานวน 1 ใบ (ถายไมเกิน 6 เดือน)

หมายเหตุ

ที่
3

เรื่อง
คําถาม
กรณีเจ็บปวย/ฉุกเฉิน - กรณีทําหมันชั่วคราวประกันสังคม
คุมครองหรือไม

คําตอบ
- ประกันสังคมจะคุมครองกรณีทําหมันถาวร โดยผูประกันตนตองเขารับบริการที่
โรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลเทานั้น
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- สามารถยื่นเรื่องเบิกไดโดยเอกสารจะตองแปลเปนภาษาไทยกอนทุกหนาและ
กรณีเจ็บปวย/ฉุกเฉิน - กรณีผูประกันตนไปทองเที่ยว
ตางประเทศแลวเกิดเจ็บปวยฉุกเฉินหรือ เอกสารที่ตองใชยื่นเรื่องดังนี้
1.แบบคําขอรับประโยชนทดแทนกองทุนประกันสังคม (สปส. 2-01)
ประสบอุบัติเหตุสามารถมาเบิกกับ
2.ใบเสร็จรับเงินตัวจริง
ประกันสังคมไดหรือไมและใชเอกสาร
3.ใบรับรองแพทยตัวจริง
อะไรบาง
4.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
5.สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพยหนาแรกที่มีชื่อและเลขที่บัญชีของ
ผูประกันตน มี 9 ธนาคาร
- ธนาคารกรุงไทยจํากัด(มหาชน) KTB
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจํากัด (มหาชน) BAY
- ธนาคารกรุงเทพจํากัด (มหาชน) BBL
- ธนาคารไทยพาณิชยจํากัด (มหาชน) SCB
- ธนาคารกสิกรไทยจํากัด (มหาชน) KBANK
- ธนาคารทหารไทยจํากัด (มหาชน) TMB
- ธนาคารธนชาตจํากัด (มหาชน) TBANK
- ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย IBANK (เริ่มใช 1 มกราคม 2550)
- ธนาคารซีไอเอ็มบีไทยจํากัด (มหาชน) CIMB เดิมคือไทยธนาคาร
ยื่นตอเจาหนาที่สํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ /จังหวัด/สาขา
(ยกเวนสํานักงานใหญ)เจาหนาที่อาจขอหลักฐานอื่นๆเพิ่มเติมเพื่อประกอบการ
พิจารณาๆ

หมายเหตุ

ที่
5

เรื่อง
คําถาม
กรณีเจ็บปวย/ฉุกเฉิน - กรณีประสบอุบัติเหตุไมเนื่องจากการ
ทํางานไมไดเขาทําการรักษาที่
โรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิการ
รักษาพยาบาลสามารถเบิกคา
รักษาพยาบาลไดหรือไมและใครเปนผู
ยื่นเรื่อง

คําตอบ
- หากผูประกันตนมีนําสงเงินสมทบครบตามหลักเกณฑคือสงเงินสมทบครบ 3
เดือนภายในระยะเวลา 15 เดือนยอนหลังกอนวันที่ใชสิทธิใหผูประกันตนยื่นเรื่อง
ที่สํานักงานประกันสังคม กรณีไมสามารถยื่นเรื่องเองใหผูประกันตนกรอกแบบ
พรอมเซ็นรับรองเอกสารใหบุคคลอื่นยื่นแทนไดที่สํานักงานประกันสังคม
กรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาที่สะดวก (ยกเวนสํานักงานใหญ) เพื่อให
เจาหนาที่พิจารณาเอกสารที่ใชในการยื่นเรื่อง(เบิกไดตามหลักเกณฑ)
1.แบบคําขอรับประโยชนทดแทนกองทุนประกันสังคม (สปส.2-01)
2.ใบเสร็จรับเงินตัวจริง
3.ใบรับรองแพทยตัวจริง
4.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
5.สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพยหนาแรกที่มีชื่อและเลขที่บัญชีของ
ผูประกันตน
- ธนาคารกรุงไทยจํากัด(มหาชน) KTB
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจํากัด (มหาชน) BAY
- ธนาคารกรุงเทพจํากัด (มหาชน) BBL
- ธนาคารไทยพาณิชยจํากัด (มหาชน) SCB
- ธนาคารกสิกรไทยจํากัด (มหาชน) KBANK
- ธนาคารทหารไทยจํากัด (มหาชน) TMB
- ธนาคารธนชาตจํากัด (มหาชน) TBANK
- ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย IBANK (เริ่มใช 1 มกราคม 2550)
- ธนาคารซีไอเอ็มบีไทยจํากัด (มหาชน) CIMB เดิมคือไทยธนาคาร
ยื่นตอเจาหนาที่สํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ /จังหวัด/สาขาที่
สะดวก(ยกเวนสํานักงานใหญ)เจาหนาที่อาจขอหลักฐานอื่นๆเพิ่มเติมเพื่อ
ประกอบการพิจารณา

หมายเหตุ

ที่
6

เรื่อง
คําถาม
กรณีเจ็บปวย/ฉุกเฉิน - ผูประกันตนมีอาการอักเสบใน
ชองคลอดหลังจากคลอดลูกสามารถเขา
ใชสิทธิโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิ
ไดหรือไม

คําตอบ
- สามารถใชสิทธิ กรณีเจ็บปวย ไดโดย เขาโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิการ
รักษาพยาบาลแพทยจะทําการรักษาตามอาการ
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กรณีเจ็บปวย/ฉุกเฉิน - ผูประกันตนสามารถเขารักษาที่คลินิก
นอกเวลาของโรงพยาบาลตามบัตร
รับรองสิทธิการรักษาพยาบาลไดหรือไม

- สามารถใชสิทธิไดแตจะตองเสียคาบริการทางการแพทยเพราะนอกเหนือเวลา
ทํางานตามปกติ
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กรณีเจ็บปวย/ฉุกเฉิน - กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวย
ฉุกเฉินไมไดเขารักษาในโรงพยาบาลตาม
บัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลและ
ตองรักษาหลายวันจะปฏิบัติอยางไร

- ขณะเขารักษาพยาบาลตองแจงโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิการ
รักษาพยาบาลทันทีเพื่อใหโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลรับ
ตัวผูประกันตนไปรักษาตอหรือรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นหลังจากที่
ผูประกันตนไดแจงโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลแลวสวน
คารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นกอนการแจงโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิการ
รักษาพยาบาลตองสํารองจายไปกอนแลวยื่นเรื่องขอรับคา รักษาพยาบาลตาม
หลักเกณฑที่สํานักงานประกันสังคม กําหนดภายใน2ปหากเกินระยะเวลาให
ผูประกันตนหรือผูมีสิทธิติดตอสํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ /
จังหวัด/สาขาที่สะดวก (ยกเวนสํานักงานใหญ) และรอการพิจารณา
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กรณีเจ็บปวย/ฉุกเฉิน - การตรวจสุขภาพประจําปสามารถเบิก - สิทธิประกันสังคมใหความคุมครองผูประกันตนที่ประสบอันตรายหรือเจ็บปวย
กับทางสํานักงานประกันสังคมไดหรือไม และตองเขารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิซึ่งการ
รักษาเปนไปตามดุลยพินิจของแพทยผูรักษาผูประกันตนไมตองเสียคาใชจาย
สําหรับการตรวจสุขภาพประจําปไมไดอยูในความคุมครอง

หมายเหตุ

ที่
เรื่อง
คําถาม
คําตอบ
10 กรณีเจ็บปวย/ฉุกเฉิน - การถอนฟนอุดฟนขูดหินปูนและผาฟน -ไมมีการสะสมเพราะสํานักงานประกันสังคมจะใหใชสิทธิเฉพาะปตอปเทานั้น
คุดถาภายในปนั้นไมใชสิทธิจะมีการ
สะสมไปปหนาหรือไม
11 กรณีเจ็บปวย/ฉุกเฉิน - กรณีปวดฟนหรือมีอาการอักเสบติด
เชื้อในชองปากสามารถใชสิทธิ
ประกันสังคมไดหรือไม

- กรณีปวดฟนถามีผลตอระบบรางกายเชนทําใหปวดศีรษะ , คางทูม , เหงือก
บวมถือวาเปนกรณีเจ็บปวยซึ่งผูประกันตนสามารถใชสิทธิโรงพยาบาลตามบัตร
รับรองสิทธิการรักษาพยาบาลไดโดยไมตองเสียคาใชจายแตอยางใดซึ่งการรักษา
จะอยูในดุลยพินิจของแพทยผูรักษา

12 กรณีเจ็บปวย/ฉุกเฉิน - กรณีผูประกันตนเขารับการรักษาที่
- ผูประกันตนตองเสียคาใชจายสวนเกินจากที่ประกันสังคมกําหนดและไม
สามารถเบิกคืนไดเพราะผูประกันตนเปนผูรองขอเอง
โรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิการ
รักษาพยาบาลแลวขอนอนหองพิเศษจะ
เสียคาใชจายหรือไมอยางไร
13 กรณีเจ็บปวย/ฉุกเฉิน - กรณีผูประกันตนยังไมไดรับบัตรรับรอง
สิทธิการรักษาพยาบาลแตจายเงินสมทบ
ครบ3เดือนแลวจะตองทําอยางไรเมื่อ
ตองการเขารับการรักษาในโรงพยาบาล

- กรณีตรวจสอบขอมูลของผูประกันตนแลวพบวามีการออกบัตรรับรองสิทธิการ
รักษาพยาบาลใหแลวก็สามารถเขาไปใชสิทธิโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิ
การรักษาพยาบาลโดยยื่นบัตรประจําตัวประชาชนใหเจาหนาที่โรงพยาบาลแตถา
ยังไมพบการออกบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลให แลวตรวจสอบขอมูลวามี
การนําสงเงินสมทบครบ3เดือนกอนการเจ็บปวยแนะนําใหผูประกันตนเขาไปรับ
การรักษาโรงพยาบาลของรัฐพรอมทั้งสํารองคาใชจายไปกอนแลวยื่นเรื่องขอรับ
คาบริการทางการแพทยที่สํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ /จังหวัด/
สาขาใดก็ไดที่สะดวก (ยกเวนสํานักงานใหญ) ภายใน2ป

หมายเหตุ

ที่
เรื่อง
คําถาม
14 กรณีเจ็บปวย/ฉุกเฉิน - กรณีผูประกันตนมาตรา38เขาทําการ
รักษาในโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิ
การรักษาพยาบาลชวงสิทธิการคุมครอง
6เดือนวันสุดทายพอดีหากตองนอน
รักษาตัวเกินกวาวันที่สิทธิการคุมครอง
หมดลงประกันสังคมจะคุมครองหรือไม
15 กรณีเจ็บปวย/ฉุกเฉิน - ในกรณีที่ผูประกันตนมีสิทธิ
ประกันสังคมและสิทธิขาราชการถาไม
ตองการใชสิทธิประกันสังคมแตจะใช
สิทธิขาราชการไดหรือไม

คําตอบ
-กรณีผูประกันตนเปนผูปวยในเขารักษาภายในระยะเวลาคุมครอง6เดือนและ
ตองนอนรักษาตัวจะไดรับความคุมครองนับจากวันที่เขารักษาจนถึงวันที่สิ้นสุด
การรักษา
- กรณีเปนผูปวยนอกจะไดรับความคุมครองถึงวันที่หมดสิทธิการคุมครองเทานั้น
- ผูประกันตนสามารถเลือกใชสิทธิขาราชการไดโดยขอแบบ7128จากหนวยงาน
ที่ทํางานอยูและกรอกรายละเอียดพรอมเซ็นรับรองถูกตองแลวสงเอกสารไปที่
หนวยงานภายในเดือนตุลาคมของทุกป

- ผูประกันตนสามารถเขาใชสิทธิโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิการ
16 กรณีเจ็บปวย/ฉุกเฉิน - ผูประกันตนเคยเกิดอุบัติเหตุกอนจะมา รักษาพยาบาลไดเพราะถือวาเปนการเจ็บปวยที่ตองรักษาเมื่อรักษาแลวแพทยมี
ความเห็นวาจําเปนตองใชอุปกรณในการบําบัดรักษาก็สามารถเบิกได ตาม
เปนผูประกันตนและตองใสเหล็กดาม
กระดูกไวเมื่อมาเปนผูประกันตนสงเงิน หลักเกณฑที่สํานักงานประกันสังคม
สมทบครบตามสิทธิแลวตอมาตองผาตัด
เอาเหล็กออกและจําเปนตองใชไมค้ํายัน
ผูประกันตนสามารถเบิกไมค้ํายันได
หรือไม
- ถาแพทยผูทําการรักษาวินิจฉัยเปนผูสั่งยาใหผูประกันตนไมเสียคาใชจาย
17 กรณีเจ็บปวย/ฉุกเฉิน - หากแพทยมีคําสั่งจายยา
นอกเหนือจากที่สํานักงานประกันสังคม
กําหนดไวผูประกันตนจะเสียคาใชจาย
หรือไม

หมายเหตุ

ที่
เรื่อง
คําถาม
คําตอบ
18 กรณีเจ็บปวย/ฉุกเฉิน - กรณีผูประกันตนทําการยื่นเรื่องขอ
- แนะนําใหผูประกันตนขอเลขที่หนังสือ/วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือ เพื่อ
ฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียมแลว
สะดวกตอการคนหาเอกสาร แลวติดตอสํานักจัดระบบบริการทางการแพทย
กลุม งานพัฒนาสุขภาพหมายเลขโทรศัพท02-9562498-99ตามเรื่องกรณีฟอกไต
ตองการทราบผลการพิจารณาไดไป
ติดตอสอบถามที่สํานักงานประกันสังคม
กรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา
แลวแจงวาสงเรื่องมายังสวนกลางให
ติดตอสวนกลางโดยตรงตองตอบอยางไร
- ผูประกันตนเขาทําการรักษาที่
19 กรณีเจ็บปวย/ฉุกเฉิน สถานพยาบาลแลวตองใชอวัยวะเทียม
หรืออุปกรณในการบําบัดรักษาโรค
สอบถามวาสามารถใชสิทธิไดหรือไมซึ่ง
ตรวจสอบเบื้องตนแลวไมมีรายการ
อุปกรณหรืออวัยวะดังกลาวในตาราง
ตามบัญชีประเภทและอัตราอวัยวะเทียม
และอุปกรณในการบําบัดรักษาโรค

- หากอยูในดุลยพินิจของแพทยถึงแมจะไมมีในบัญชีทายประกาศโรงพยาบาลไม
สามารถเรียกเก็บคาใชจายจากผูประกันตนไดอยูในความรับผิดชอบของ
โรงพยาบาล
- กรณีที่เปนอวัยวะหรืออุปกรณฯในบัญชีฯผูประกันตนตองสํารองคาใชจายแลว
นําไปเบิกกับสํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ /จังหวัด/สาขาไดทุก
แหงที่สะดวก(ยกเวนสํานักงานใหญ)
1.แบบคําขอรับประโยชนทดแทนกองทุนประกันสังคม (สปส.2-01)
2.ใบเสร็จรับเงินตัวจริง
3.ใบรับรองแพทยตัวจริง
4.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
5.สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพยหนาแรกที่มีชื่อและเลขที่บัญชีของ
ผูประกันตน (ธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงศรีอยุธยาธนาคารกรุงเทพธนาคาร
ไทยพาณิชยธนาคารกสิกรไทยธนาคารทหารไทย ธนาคารธนชาตธนาคารอิสลาม
แหงประเทศไทยธนาคารซีไอเอ็มบีไทย) ยื่นตอเจาหนาที่สํานักงานประกันสังคม
กรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาไดทุกที่ที่สะดวก (ยกเวนสํานักงานใหญ)
เจาหนาที่อาจขอหลักฐานอื่นๆเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา

หมายเหตุ

ที่
เรื่อง
คําถาม
คําตอบ
20 กรณีเจ็บปวย/ฉุกเฉิน - ผูประกันตนสอบถามอัตราคาเหมาจาย - อัตราคาเหมาจายรายหัวที่สํานักงานประกันสังคมจายใหโรงพยาบาลรายละ
รายหัวที่สํานักงานประกันสังคมจายให 1,446 บาทป2555นอกจากนี้สํานักงานประกันสังคมยังจายในกรณีตางๆเพิ่มเติม
โรงพยาบาล
ใหโรงพยาบาลเชนคาภาระความเสี่ยง
21 กรณีเจ็บปวย/ฉุกเฉิน - ผูประกันตนเขาทําการรักษาที่
โรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิการ
รักษาพยาบาลแลวเสียคายาทาง
โรงพยาบาลแจงวาตองเสียคาใชจาย
เนื่องจากเปนยานอกบัญชียาหลัก
แหงชาติ (ผูประกันตนไมไดรองขอเปน
คําสั่งจากแพทยสั่งใหใช) ตองทําอยางไร

- ผูประกันตนตองยืนยันกับโรงพยาบาลวาการจายยาถึงแมวาจะเปนยานอก
บัญชียาหลักแหงชาติหากเปนดุลยพินิจของแพทยไมตองเสียคาใชจายเนื่องจาก
ตามประกาศระบุวา “ผูประกันตนตองไดรับยาไมต่ํากวามาตรฐานยาบัญชียา
หลักแหงชาติ”

22 กรณีเจ็บปวย/ฉุกเฉิน - ผูประกันตนเขาทําการรักษาที่
- ใหผูประกันตนยืนยันกับโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯ วาจะใชสิทธิ
โรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิการ
รักษาพยาบาลของประกันสังคมที่โรงพยาบาลตามบัตรฯโดยไมตองเสียคาใชจาย
รักษาพยาบาลเนื่องจากประสบอุบัติเหตุ
ทางรถยนตทางโรงพยาบาลแจงใหใช
สิทธิพรบ.กอนแตพรบ.ผูประกันตนขาด
โรงพยาบาลใหเสียคาใชจายเองตองทํา
อยางไร
23 กรณีเจ็บปวย/ฉุกเฉิน - ผูประกันตนเขาทําการรักษาที่
โรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิการ
รักษาพยาบาลแลวตองใชการรักษาที่
เปนเทคโนโลยีสมัยใหมราคาแพงทาง
โรงพยาบาลแจงวาตองรออนุมัติจาก
ประกันสังคมกอนจะตองตอบอยางไร

- หากเปนดุลยพินิจของแพทยใหใชไมตองเสียคาใชจายหากผูประกันตนรอการ
รักษานานก็ใหประสานงานกับหนวยงานประกันสังคมของทางโรงพยาบาล กรณี
ที่ผูประกันตนรองขอจะตองเสียคาใชจายเอง

หมายเหตุ

ที่
เรื่อง
คําถาม
24 กรณีเจ็บปวย/ฉุกเฉิน - ผูประกันตนเขาทําการรักษาที่
โรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิการ
รักษาพยาบาลแจงวาผาตัดขอเขาเสื่อม
และแพทยใหใชอุปกรณที่เปนโลหะอยาง
ดีแตมีการเรียกเก็บคาใชจายเพิ่ม
(ผูประกันตนแจงไมไดรองขอและไมได
เลือกเอง) จะตองแจงอยางไร

คําตอบ
- หากเปนดุลยพินิจของแพทยใหใช ผูประกันตนไมตองเสียคาใชจาย แตถาหาก
ผูประกันตนเสียคาใชจายไปแลวแนะนําใหผูประกันตนติดตอสํานักงาน
ประกันสังคมเขตพื้นที่/จังหวัดที่รับผิดชอบสถานประกอบการเพื่อประสาน
โรงพยาบาลตรวจสอบขอเท็จจริงในการคืนเงินใหผูประกันตน

25 กรณีเจ็บปวย/ฉุกเฉิน - ผูประกันตนเขาทําการรักษาที่
-หากโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลไมสามารถรักษา
ผูประกันตนไดตองสงตัวไปทําการรักษาตอยังโรงพยาบาลระดับสูงโดย
โรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิการ
รักษาพยาบาลดวยอาการทางประสาท โรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลตองรับผิดชอบคาใชจาย
ทางโรงพยาบาลไมสามารถทําการรักษา
ใหไดและไมสงตัวไปรักษายังโรงพยาบาล
ระดับสูงแตทางโรงพยาบาลตามบัตร
รับรองสิทธิการรักษาพยาบาลแนะนํา
ผูประกันตนใหไปทําการรักษาที่
โรงพยาบาลศรีธัญญาโดยตรงตองทํา
อยางไร(เมื่อโรงพยาบาลไมสงตัวให)

หมายเหตุ

ที่
เรื่อง
คําถาม
26 กรณีเจ็บปวย/ฉุกเฉิน - ผูประกันตนเขาทําการรักษาเนื่องจาก
ถูกลูกหลงเหตุทะเลาะวิวาทและไดถูกสง
ตัวเขาโรงพยาบาลที่ใกลที่สุดตองทําการ
ผาตัดสมองทางโรงพยาบาลที่เขารักษา
ไดติดตอโรงพยาบาลตามบัตรรับรอง
สิทธิการรักษาพยาบาลแตโรงพยาบาล
ตามบัตรรับรองสิทธิฯใหสงตัว
ผูประกันตนมารักษาตอที่โรงพยาบาล
ตามบัตรรับรองสิทธิฯแตทาง
โรงพยาบาลที่ผปต.รักษาอยูเห็นวายังไม
ควรเคลื่อนยายผูปวยเนื่องจากเพิ่งผาตัด
เสร็จเกรงวาจะเปนอันตรายแต
โรงพยาบาลตามบัตรฯแจงวาถาไมสงตัว
ผูประกันตนมาจะไมรับผิดชอบคาใชจาย
ใหตองทําอยางไร

คําตอบ
- ความรับผิดชอบของโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลเกิดขึ้น
ตั้งแตไดรับการโทรแจงการพิจารณาวาจะรับตัวมารักษาตอที่โรงพยาบาลตาม
บัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลหรือไมใหเปนไปตามดุลยพินิจของแพทย
โรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลและหากโรงพยาบาลตาม
บัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลจะรับตัวมารักษาตอก็ตองดูแลสงรถมารับ
พรอมจัดแพทยดูแลอาการผูประกันตน
หมายเหตุ :ใหแนวปฏิบัติผูประกันตนเคลื่อนยายไมไดไปดวยสวนกรณี
เคลื่อนยายไมไดถาแจงโรงพยาบาลตามบัตรแลว 72 ชม.แรกเบิกกับสํานักงาน
ประกันสังคมสวนเกินโรงพยาบาลตามบัตรรับผิดชอบ

27 กรณีเจ็บปวย/ฉุกเฉิน - ผูประกันตนไปรักษาที่โรงพยาบาลอื่น -หากเปนกรณีเจ็บปวยฉุกเฉิน/อุบัติเหตุใหยืนยันวาโรงพยาบาลตามตามบัตร
ที่ไมใชโรงพยาบาลตามตามบัตรรับรอง รับรองสิทธิการรักษาพยาบาลตองรับผิดชอบคาใชจายตั้งแตที่ เจาหนาที่
โรงพยาบาลอืน่ หรือญาติผูประกันตนโทรแจงและขอชื่อเจาหนาที่ที่รับเรื่อง
สิทธิการักษาพยาบาลแลวโทรแจง
โรงพยาบาลตามบัตรฯเนื่องจากตอง
นอนเปนผูปวยในแตโรงพยาบาลแจงวา
จะไมมีการรับผิดชอบคาใชจายตั้งแตที่
โทรแจงใหผูประกันตนสํารองเงินจายไป
กอน 72 ชม.ตองทําอยางไร

หมายเหตุ

ที่
เรื่อง
คําถาม
คําตอบ
28 กรณีเจ็บปวย/ฉุกเฉิน - ผูประกันตนประสบอุบัติเหตุไมไดสติมี - หากผูประกันตนมีการสํารองคาใชจายไปกอนโทรแจงโรงพยาบาลตามบัตร
ผูนําสงโรงพยาบาลที่1และโรงพยาบาลที่ รับรองสิทธิการรักษาพยาบาลใหยื่นเรื่องเพื่อใหสํานักงานประกันสังคมวินิจฉัย
1ไมสามารถรักษาไดสงตอไป
และตรวจสอบหาขอเท็จจริงกอน
โรงพยาบาลที่2ซึ่งไมใชโรงพยาบาลตาม
บัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลทั้งๆที่
รูวาโรงพยาบาลตามบัตรฯ เปนที่ใดและ
สามารถสงตัวไปไดทางโรงพยาบาลตาม
บัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลจึง
โทรสอบถามจนท.1506วาทาง
โรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิการ
รักษาพยาบาลตองรับผิดชอบคาใชจาย
ทั้ง2ที่หรือไม
29 กรณีเจ็บปวย/ฉุกเฉิน - สอบถามขอมูลเชิงลึกเกี่ยวกับศัพท
ทางดานการแพทย

- แนะนําใหผูประกันตนปรึกษากับแพทยผูทําการรักษาโดยตรง

30 กรณีเจ็บปวย/ฉุกเฉิน - ผูประกันตนเขาทําการรักษาที่
- ในการรักษาโดยวิธีการกายภาพบําบัดไมมีการจํากัดจํานวนครั้งขึ้นอยูกับดุลย
พินิจของแพทย
โรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิการ
รักษาพยาบาลแพทยใหทําการรักษาโดย
วิธีกายภาพบําบัดแตแจงวาสํานักงาน
ประกันสังคมใหทํากายภาพบําบัดได 10
ครั้งเทานั้นมาตรฐานจริงๆแลวเปน
อยางไร

หมายเหตุ

ที่
เรื่อง
คําถาม
31 กรณีเจ็บปวย/ฉุกเฉิน - ผูประกันตนสอบถามวาเปนผูปวยโรค
ไตวายเรื้อรังระยะสุดทายใชสิทธิการ
รักษาของประกันสังคมอยูแตตอมาได
เปนผูทุพพลภาพจะสามารถใชสิทธิ
ประกันสังคมกรณีทุพพลภาพไดหรือไม

คําตอบ
- ผูทุพพลภาพสามารถใชสิทธิการรักษากรณีไตวายเรื้อรังระยะสุดทายณ
สถานพยาบาลของรัฐไดโดยไมตองเสียคาใชจาย

32 กรณีเจ็บปวย/ฉุกเฉิน - ในกรณีผปต.เขาไปใชสิทธิที่รพ.ตาม
ตามบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล
ทางโรงพยาบาลใหเขาทําการรักษาที่
คลินิกนอกเวลาโดยผปต.ไมไดรองขอ
เนื่องจากโรงพยาบาลแจงวาแผนก
ประกันสังคมปดแลวและไดมีการเสีย
คาใชจายไปสอบถามวาที่ถูกตอง
โรงพยาบาลตามบัตรฯ สามารถเรียกเก็บ
คารักษาพยาบาลกับผูประกันตน ได
หรือไมและจะเบิกคืนไดหรือไมอยางไร

- การเขาทําการรักษาที่รพ.ตามบัตรฯหากอยูนอกเวลาใหติดตอที่แผนกฉุกเฉิน/
อุบัติเหตุโดยไมเสียคาใชจายหรือถาหากแผนกฉุกเฉิน/อุบัติเหตุไมมีแพทยแลว
ทางโรงพยาบาลสงไปยังคลินิกนอกเวลาก็ไมเสียคาใชจายเชนกันแต ถาหาก
ผูประกันตนไดรับคําแนะนําจากทางโรงพยาบาลแลว และยืนยันวาจะไปทําการ
รักษาที่คลินิกนอกเวลาตองเสียคาใชจายเอง

33 กรณีเจ็บปวย/ฉุกเฉิน - กรณีผูประกันตนไปฉีดอวัยวะเพศเสริม - ภาวะแทรกซอนใดๆที่เกิดจากการฉีดอวัยวะเพศ เสริมหนาอก และเสริมจมูก
หนาอกเสริมจมูกมาแลวเกิดการอักเสบ สามารถใชสิทธิการรักษาพยาบาลไดที่โรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิการ
สามารถเขาโรงพยาบาลตามบัตรฯ ได รักษาพยาบาลโดยไมเสียคาใชจาย
หรือไม

หมายเหตุ

ที่
เรื่อง
คําถาม
34 กรณีเจ็บปวย/ฉุกเฉิน - การรักษาโรคนอนกรนมีภาวะผิดปกติ
ขณะนอนโดยทางโรงพยาบาลตามบัตร
รับรองสิทธิการรักษาพยาบาลแจงวาให
ทํา Sleep Test (ไมไดรองขอ) แตให
ผูประกันตนเสียคาใชจาย

คําตอบ
- กรณีการนอนกรนแลวมีอาการผิดปกติขณะนอนหลับเชนภาวะหยุดการหายใจ
หากเปนดุลยพินิจของแพทยใหทํา Sleep testถือเปนกระบวนการในการรักษา
สามารถใชสิทธิไดโดยไมเสียคาใชจาย

35 กรณีเจ็บปวย/ฉุกเฉิน - ผูประกันตน ไปเขาใชสิทธิที่
โรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิการ
รักษาพยาบาลโดยแผนกอายุรกรรม ได
สงตอไปรักษากับแพทยเฉพาะทางโรค
ตาโดยนัดใหผูประกันตนไปพบแพทยได
เฉพาะวันธรรมดาแตผูประกันตนไม
สะดวกเนื่องจากตองทํางานในวัน
ธรรมดาและไมอยากลาเพราะเพิ่งเขา
ทํางานทางรพ.แจงวาถาจะมารพ.วัน
เสาร-อาทิตยก็ไดแตตองเสียคาใชจาย
เอง

- เนื่องจากเปนการใชสิทธิที่โรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล
ผูประกันตนจะไมเสียคาใชจายหากมีการเรียกเก็บคาใชจายตองมีการตรวจสอบ
ขอเท็จจริงหากโรงพยาบาลปฏิบัติผิดหลักเกณฑตองประสานงานใหรพ.คืนเงินให
ผูประกันตน

36 กรณีเจ็บปวย/ฉุกเฉิน - กรณีผูประกันตนไปยื่นเรื่องขอฟอก
เลือดดวยเครื่องไตเทียมระหวางที่ยื่น
เรื่องขอฟอกไตไปแลวแตยังไมไดรับการ
อนุมัติสามารถใชสิทธิเบิกกับ
ประกันสังคมไดหรือไมตองดูวันที่อนุมัติ
ใหใชสิทธิฟอกไตหรือไมแลวการ
พิจารณาอนุมัติจะมีการอนุมัติใหมีผล
ยอนหลังหรือไมอยางไร

- หากผูประกันตนปวยเปนไตวายเรื้อรังระยะสุดทายกรณีตองฟอกเลือดดวย
เครื่องไตเทียมหรือคาเตรียมเสนเลือดจะใชสิทธิไดตอเมื่อมีคําสั่งอนุมัติจาก
ประกันสังคมเทานั้นหากมีคาใชจายในการฟอกเลือดกอนไดรับอนุมัติจะไม
สามารถเบิกไดยกเวนกรณีไตวายเฉียบพลันเชนประสบอุบัติเหตุแลวไตวาย
เฉียบพลันตองไดรับการฟอกเลือดสามารถใชสิทธิเบิกไดคุมครอง60วัน

หมายเหตุ

ที่
เรื่อง
คําถาม
37 กรณีเจ็บปวย/ฉุกเฉิน - กรณีผูประกันตนเปนโรคความดัน
เบาหวานเขาทําการรักษาที่ตองมีการ
ตรวจสอบขอเท็จจริงการจายยาของ
โรงพยาบาลจะจายใหเปนเดือนแต
ปจจุบันทางโรงพยาบาลจะจายยาใหเปน
อาทิตยเนื่องจากเปนนโยบายของ
โรงพยาบาลซึ่งทําใหผูประกันตน
เสียเวลาในการเดินทางไปบอยครั้ง
เพราะการไปรับยาแตละครั้งก็ไมไดมีการ
ตรวจอะไรเพิ่มเติมเพียงแตไปรับยาตัว
เดิมตองการใหโรงพยาบาลจายยาใหเปน
เดือนเหมือนเดิม

คําตอบ
- กรณีเปนโรคเรื้อรังเปนดุลยพินิจของแพทยที่จะนัดให ผูประกันตนมาตรวจ
รักษาเร็วขึ้นเพื่อประโยชนในการติดตามอาการหรือปรับยาใหเหมาะสมกับ
อาการของผูประกันตน แตหากเปนกรณีไมไดมีการตรวจอะไรเพิ่มเติมและใหรับ
ยาตัวเดิมหรือการจายยาไมสอดคลองกับระยะเวลาที่แพทยนัดตองรับเรื่อง
ประสานโรงพยาบาลตรวจสอบขอเท็จจริง

38 กรณีเจ็บปวย/ฉุกเฉิน - ทําไมการใชสิทธิกรณีเจ็บปวยไม
เนื่องจากการทํางานจึงตองรอให
ผูประกันตนสงเงินสมทบครบ3เดือน
กอนทําไมจึงไมคุมครองตั้งแตวันแรกที่
เขาทํางานเหมือนกองทุนเงินทดแทน
ควรมีแนวทางการตอบอยางไร

- เงื่อนไขการใชสิทธิกรณีเจ็บปวยที่ตองสงเงินสมทบครบ3เดือนกอนเปนไปตาม
พรบ.ประกันสังคมซึ่งใชบังคับกับผูประกันตนทุกคนเหมือนกันกรณีที่ ผูประกันตน
ยังไมมีสิทธิสามารถเขารักษาพยาบาลไดโดยใชสิทธิรักษาพยาบาลจากบัตรทอง
ของสปสช.

39 กรณีเจ็บปวย/ฉุกเฉิน - กรณีฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุเขารักษาที่
โรงพยาบาลอื่นเปนผูปวยในเมื่อโทรแจง
โรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิการ
รักษาพยาบาลโรงพยาบาลแจงวาเตียง
เต็มไมสามารถมารับตัวไปรักษาตัวตอได
และไมไดรับผิดชอบคาใชจายแตบอก
ผูประกันตนใหสํารองจายแลวยื่นเบิกที่
สํานักงานประกันสังคม

- ทางโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลหลังจากไดรับการ
แจงแลวตองหาเตียงใหกับผูประกันตนหรือหากไมสามารถรับตัวมารักษาตอได
ตองรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นหลังจากที่โทรแจงควรแนะนําผูประกันตน
สอบถามขอมูลชื่อเจาหนาที่โรงพยาบาลตามบัตร วันและเวลาที่รับแจงเรื่องให
ชัดเจน

หมายเหตุ

ที่
เรื่อง
คําถาม
40 กรณีเจ็บปวย/ฉุกเฉิน - ผูประกันตนมีอาการคลื่นไสอาเจียนได
ไปเขาทําการรักษาที่โรงพยาบาลตาม
บัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล
แพทยใหทําการตรวจสอบการตั้งครรภ
แตใหเสียคาใชจายหากตรวจสอบแลว
ไมไดตั้งครรภจะตองเสียคาใชจายหรือไม

คําตอบ
- ถาเปนการตรวจเพื่อรักษาโรคแยกแยะอาการของโรคเปนไปตามคําสั่งแพทย
โดยไมเสียคาใชจาย
ขอมูลเพิ่มเติม
1.ถาผูประกันตนตั้งครรภมีการแพทองรุนแรงสามารถใชสิทธิ กรณีเจ็บปวยไดแต
หากเปนอาการแพทองปกติจะถือเปนกรณีคลอดบุตรตองเสียคาใชจายไปกอน
และเบิกคืนหลังคลอด(ตองสงเงินสมทบครบตามหลักเกณฑดวย)
2.ภาวะแทงคุกคาม, ครรภเปนพิษ, ครรภไขปลาอุก(ทองลม) ถือเปนกรณี
เจ็บปวยเนื่องจากเปนอันตรายกับตัวผูประกันตนสามารถใชสิทธิได
3.กรณียุติการตั้งครรภเนื่องจากความผิดปกติของทารกเชนทารกไมมีก ะโหลก
ศรีษะ, เปนดาวนซินโดมโดยที่ผูประกันตนไมไดมีอาการอะไรไมสามารถใชสิทธิ
ประกันสังคมได

41 กรณีเจ็บปวย/ฉุกเฉิน - ผูประกันตนตั้งครรภอยูแลวปวยเปน - การรักษาโรคเบาหวานถือเปนกรณีเจ็บปวยสามารถใชสิทธิโรงพยาบาลตาม
เบาหวานหากเขาโรงพยาบาลตามบัตร บัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลไดโดยไมเสียคาใชจายซึ่งไมเกี่ยวกับภาวะการ
รับรองสิทธิการรักษาพยาบาลเพื่อรักษา ตั้งครรภ
โรคเบาหวานสามารถใชสิทธิไดหรือไม
หรือใหถือวาเปนอาการที่เกิดขึ้นไดเมื่อมี
การตั้งครรภและรวมอยูในคาคลอดเหมา
จาย

หมายเหตุ

ที่
เรื่อง
คําถาม
42 กรณีเจ็บปวย/ฉุกเฉิน - ผูประกันตนลาออกจากงานเกิน 6เดือน
(ผปต. ม.38)
แลว เมื่อตรวจสอบสิทธิการ
รักษาพยาบาลของสํานักงาน
ประกันสังคมพบวาหมดสิทธิการรักษา
ไปแลวแตเมื่อผูประกันตนไปขอใชสิทธิ
กรมบัญชีกลางของสามีไมสามารถใชได
เนื่องจากมีสิทธิประกันสังคม
ผูประกันตนจึงไปขอหนังสือรับรองที่
สปส.เขตพื้นที่แตกรมบัญชีกลางก็ยัง
ยืนยันไมใหใชสิทธิแจงวาตรวจสอบ
พบวามีสิทธิประกันสังคมอยูในกรณีนี้
ควรแนะนําผปต.อยางไร

คําตอบ
- ในกรณีที่สํานักงานประกันสังคมประกันสังคมไดออกหนังสือรับรองใหแลววา
ผูประกันตนไมมีสิทธิประกันสังคมแลวสําหรับการใชสิทธิของกรมบัญชีกลาง
เปนไปตามเงื่อนไขของกรมบัญชีกลาง
หมายเหตุ กรณีไมมีสิทธิประกันสังคมแลว แตกรมบัญชีกลางตรวจพบวายังมี
สิทธิอยู อาจอยูระหวางการลิ้งคขอมูลไปยังกรมบัญชีกลาง

- การใชอุปกรณดังกลาว หากเปนไปตามคําสั่งแพทย โรงพยาบาลตองจัดหาให
43 กรณีเจ็บปวย/ฉุกเฉิน - ผูประกันตนเขารักษารพ.ตามบัตรฯ
ทางแพทยสั่งใหใสตะขายรองไสเลื่อนแต หรือไมเรียกเก็บคาใชจายจากผูประกันตน ไมสามารถสํารองจายแลวมาเบิกคืน
ในตัวเบิกอุปกรณไมมีเลยตองสํารองเงิน กับสํานักงานประกันสังคมได โรงพยาบาลตองรับผิดชอบคาใชจาย
จายเองในกรณีนี้สามารถเบิกคืนได
หรือไม (กรณีแพทยระบุวาจําเปนตอง
ใช) แตผูประกันตนไมไดรองขอ

หมายเหตุ

ที่
44

เรื่อง
กรณีคลอดบุตร

คําถาม
คําตอบ
- กรณีคลอดบุตรฝายชายจะใชสิทธิไดตองสงเงินสมทบมาครบ5เดือนภายใน
- กรณีที่ผูชายเปนผูประกันตนและ
ภรรยาไมมีประกันสังคมผูประกันตนชาย ระยะเวลา15เดือนกอนที่บุตรคลอดโดยจะไดรับเงินคาคลอดบุตรเหมาจายเปน
สามารถใชสิทธิกรณีคลอดบุตรไดหรือไม จํานวนเงิน13,000บาทตอครั้งสามารถใชสิทธิยื่นเรื่องได 2ครั้งจะยื่นเรื่องที่
สํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ / จังหวัด/สาขาไดทั่วประเทศที่
สะดวก (ยกเวนสํานักงานใหญ)
เอกสารที่ใชในการยื่นเรื่อง
1.แบบคําขอรับประโยชนทดแทน ( สปส.2-01 )
2.สูติบัตรของบุตรพรอมสําเนา
3.บัตรประจําตัวประชาชนของผูประกันตนพรอมสําเนา
4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของภรรยา
5.สําเนาทะเบียนสมรส (ถามี ) หรือหนังสือรับรองกรณีไมมีทะเบียนสมรส(ใชใน
กรณีที่ไมไดจดทะเบียนสมรสกัน )
6.สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพยหนาแรกที่มีชื่อและเลขที่บัญชีของ
ผูประกันตน (กรณีโอนเงินผานธนาคาร)
*เอกสารสามารถขอไดที่สํานักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ / จังหวัด )*

หมายเหตุ

ที่
45

เรื่อง
กรณีคลอดบุตร

คําถาม
- กรณีที่ฝายหญิงเปนผูประกันตน
ยื่นเรื่องขอใชสิทธิกรณีคลอดบุตร
จะไดรับสิทธิใดบาง

46

กรณีคลอดบุตร

- ในกรณีที่ผูประกันตนไมสามารถไปยื่น
เรื่องไดดวยตนเองสามารถใหบุคคลไป
ยื่นเรื่องแทนไดหรือไม

คําตอบ

- สิทธิที่จะไดรับ
1.คาคลอดบุตรเหมาจาย13,000บาทตอครั้งสามารถใชสิทธิได2ครั้ง
2.เงินสงเคราะหการหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรเหมาจายในอัตรารอยละ50ของ
คาจางเฉลี่ยเปนเวลา90วัน
"นับรวมวันหยุดเสาร - อาทิตยดวย (คิดจากฐานคาจางที่นําสงประกันสังคมไม
เกินเดือนละ15,000บาท)"
เอกสารที่ใชในการยื่นเรื่อง
1.แบบคําขอรับประโยชนทดแทน (สปส.2-01)
2.สูติบัตรของบุตรพรอมสําเนา
3.บัตรประจําตัวประชาชนของผูประกันตนพรอมสําเนา
4.สําเนาทะเบียนสมรส (ถามี )
5.สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพยหนาแรกที่มีชื่อและเลขที่บัญชีของ
ผูประกันตน (ธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงศรีอยุธยาธนาคารกรุงเทพธนาคาร
ไทยพาณิชยธนาคารกสิกรไทยธนาคารทหารไทย ธนาคารธนชาตธนาคารอิสลาม
แหงประเทศไทยธนาคารซีไอเอ็มบีไทย) ยื่นตอเจาหนาที่สํานักงานประกันสังคม
กรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาไดทุกที่ที่สะดวก(ยกเวนสํานักงานใหญ)
เจาหนาที่อาจขอหลักฐานอื่นๆเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา
- ผูประกันตนสามารถใหบุคคลอื่นยื่นเรื่องไดแตผูประกันตนตองกรอกเอกสาร
พรอมลงลายมือใหครบถวนสมบูรณและเซ็นรับรองสําเนาถูกตองในเอกสาร
ประกอบการยื่นเรื่อง

หมายเหตุ

ที่
47

เรื่อง
กรณีคลอดบุตร

คําถาม
คําตอบ
- ถาบุตรคลอดตอนอายุครรภ20สัปดาห - ถาบุตรคลอดออกมาแลวมีชีวิตรอดและตองสงเงินสมทบครบ 5 เดือนภายใน
ขึ้นไปแตไมถึง28 สัปดาหสามารถใชสิทธิ ระยะเวลา 15 เดือน จึงสามารถใชสิทธิเบิกคาคลอดบุตรได
เบิกกับทางสํานักงานประกันสังคมใน
กรณีคลอดบุตรไดหรือไม

48

กรณีคลอดบุตร

- ผูประกันตนสามารถเบิกคาคลอดบุตรไดถามีการนําสงเงินสมทบครบ5เดือน
- ผูประกันตนหรือภรรยาของ
ผูประกันตนตั้งครรภ 28 สัปดาหแลว ภายในระยะเวลา15เดือนกอนที่บุตรจะแทง
บุตรเสียชีวิตในครรภ (แทงบุตร) จึงตอง
ผาตัดนําเด็กออกสามารถใชสิทธิเบิกใน
กรณีคลอดบุตรไดหรือไม

49

กรณีคลอดบุตร

- ผูหญิงจดทะเบียนสมรสกับ
- ผูประกันตนฝายชาย(สามีใหม) ไมสามารถเบิกกรณีคลอดบุตรได เนื่องจากฝาย
ชาวตางชาติแลวยังไมไดหยากันแตมีสามี หญิงจะตองหยากับสามีเกาใหเรียบรอยกอนถึงจะมีสิทธิเบิกได
ใหมและมีลูกกับสามีใหมจะสามารถใช
สิทธิเบิกคาคลอดบุตรของฝายชาย(สามี
ใหม) ไดหรือไม

50

กรณีคลอดบุตร

- ผูประกันตนฝายหญิงจดทะเบียนสมรส
กับสามีคนแรกแลวไปมีบุตรกับสามีใหม
ผูประกันตนฝายหญิงสามารถเบิกคา
คลอดบุตรไดหรือไม

- ผูประกันตนฝายหญิงสามารถเบิกคาคลอดบุตรไดเนื่องจากเปนบุตรที่ชอบธรรม
ตามกฎหมายและตองจายเงินสมทบครบ5เดือนภายในระยะเวลา15เดือนกอน
เดือนที่บุตรคลอดที่สํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ /จังหวัด/สาขา
ใดก็ไดที่สะดวก(ยกเวนสํานักงานใหญ)

หมายเหตุ

ที่
51

เรื่อง
กรณีคลอดบุตร

คําถาม
คําตอบ
- ผูประกันตนชายยังไมไดหยากับภรรยา - ไมสามารถใชสิทธิไดเนื่องจากวาผูประกันตนชายติดทะเบียนสมรสกับภรรยา
เกาจะใชสิทธิคลอดบุตรกับภรรยาใหมได เกาอยู
หรือไม

52

กรณีคลอดบุตร

- ภรรยาของผูประกันตนคลอดบุตรและ - สามารถยื่นเรื่องเบิกไดถามีการนําสงเงินสมทบครบ5เดือนภายในระยะเวลา15
ตอมาผูประกันตนชายเสียชีวิต
เดือนกอนเดือนที่บุตรคลอดที่สํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ /
(ผูประกันตนฝายชายยังไมไดยื่นเรื่อง
จังหวัด/สาขาใดก็ไดที่สะดวก(ยกเวนสํานักงานใหญ)
เบิกคาคลอดบุตร)
ภรรยาของผูประกันตนจะสามารถยื่น
เรื่องเบิกคาคลอดไดหรือไม

53

กรณีคลอดบุตร

- ผูประกันตนชายมีภรรยาที่เปนคนตาง
ดาวสามารถเบิกกรณีคลอดบุตรได
หรือไม

- ผูประกันตนชายจะตองมีการนําสงเงินสมทบครบ5เดือนภายในระยะเวลา15
เดือนกอนเดือนที่บุตรคลอดเอกสารที่ใชประกอบยื่นเรื่องมีดังนี้
1.แบบคําขอรับประโยชนทดแทนกองทุนประกันสังคม(สปส.2-01)
2.บัตรประจําตัวประชาชนตัวจริงพรอมสําเนา
3.สูติบัตรตัวจริงพรอมสําเนา
4.สําเนาบัตรทะเบียนสมรส(กรณีไมมีทะเบียนสมรสใหแนบหนังสือรับรองของ
ผูประกันตนกรณีไมมีทะเบียนสมรสพรอมพยานเซ็นรับรอง)
5.สําเนาใบอนุญาตทํางานของภรรยา
6.สําเนาหนังสือเดินทางของภรรยา
7.สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพยหนาแรกที่มีชื่อและเลขที่บัญชีของ
ผูประกันตน (ธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงศรีอยุธยาธนาคารกรุงเทพธนาคาร
ไทยพาณิชยธนาคารกสิกรไทยธนาคารทหารไทย ธนาคารธนชาตธนาคารอิสลาม
แหงประเทศไทยธนาคารซีไอเอ็มบีไทย) ยื่นตอเจาหนาที่สํานักงานประกันสังคม
กรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาไดทุกที่ที่สะดวก(ยกเวนสํานักงานใหญ)
เจาหนาทีอ่ าจขอหลักฐานอื่นๆเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา

หมายเหตุ

ที่
54

เรื่อง
กรณีคลอดบุตร

คําถาม
- กรณีที่ลาออกจากงานแลวลูกจางคลอด
บุตรภายใน6เดือนจะใชสิทธิเบิกกรณี
คลอดบุตรไดหรือไม

คําตอบ
- จะใชสิทธิไดหรือไมจะตองตรวจสอบดูเงินสมทบยอนหลังไป15เดือนกอนที่
ผูประกันตนจะออกจากงานวามีการนําสงเงินสมทบครบ5เดือนหรือไมถาครบ
ตามหลักเกณฑก็สามารถยื่นเรื่องไดที่สํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร
พื้นที่ / จังหวัด/สาขาใดก็ไดที่สะดวก (ยกเวนสํานักงานใหญ)

55

กรณีคลอดบุตร

- ผูประกันตนฝายหญิงคลอดบุตรในชวงที่
ไดรับอนุมัติเปนเปนผูประกันตนตาม
มาตรา 39 จะมีสิทธิรับเงินสงเคราะหการ
หยุดงานเพื่อการคลอดบุตรหรือไม

- ไดรับ แตเงินสงเคราะหการหยุดงานจะคิดจากฐานที่นําสงเงินประกันสังคมคือ
4,800บาทของผูประกันตนมาตรา39 และตองนําสงเงินสมทบครบ5เดือนภายใน
ระยะเวลา15เดือนกอนเดือนที่บุตรคลอดที่สํานักงานประกันสังคม
กรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาใดก็ไดที่สะดวก(ยกเวนสํานักงานใหญ)

56

กรณีคลอดบุตร

- คาคลอดเหมาจายหมายความวาอยางไร - คาคลอดเหมาจายหมายความถึง
1.คาตรวจและรับฝากครรภ
2.คาบําบัดทางการแพทย
3.คายาและเวชภัณฑ
4.คาทําคลอด
5.คากินอยูและรักษาในสถานพยาบาล
6.คาบริบาลและคารักษาทารกแรกเกิด
7.คารถพยาบาลหรือคาพาหนะรับสงผูปวย
8.คาบริการอื่นที่จําเปน

57

กรณีคลอดบุตร

- สามารถเขาโรงพยาบาลใดก็ไดที่สะดวกโดยสํารองจายไปกอนแลวนําเอกสาร
- ผูประกันตนคลอดบุตรสามารถเขารับ
บริการคลอดบุตรที่โรงพยาบาลอื่นที่ไมใช มายืน่ เรื่องที่สํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ / จังหวัด/สาขาใดก็
โรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิไดหรือไม ไดที่สะดวก(ยกเวนสํานักงานใหญ)

หมายเหตุ

ที่
58

เรื่อง
กรณีคลอดบุตร

คําถาม
- ในการยื่นเรื่องกรณีคลอดบุตร
ผูประกันตนสามารถยื่นเรื่องเบิกไดกี่ครั้ง

คําตอบ
- ถาสามีและภรรยาเปนผูประกันตนทั้งคูสามารถใชสิทธิเบิกคาคลอดบุตรรวมกัน
ไดไมจํากัดจํานวนครั้งโดยบุตรที่ใชสิทธิเบิกคาคลอดแลวไมสามารถนํามานับรวม
ขอรับคาคลอดบุตรไดอีกสําหรับบุตรคนที่ 3 จะไมไดรับสิทธิสงเคราะหการหยุด
งานเพื่อการคลอดบุตรเหมาจายในอัตรารอยละ 50 ของคาจางเฉลี่ยเปน
ระยะเวลา 90 วัน
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กรณีคลอดบุตร

- ผูประกันตนหญิงคลอดบุตรแลวมีอาการ - กรณีเปนโรคแทรกซอนเกิดขึ้นหลังจากที่ผูประกันตนคลอดบุตรสามารถเขา
ปวดทองและมีเลือดออกหลังจากคลอด
รักษาที่โรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิหากแพทยวินิจฉัยอาการวาเปนในกรณี
ผูประกันตนสามารถเขาไปใชสิทธิ
เจ็บปวยใหใชสิทธิเจ็บปวยไดตามเงื่อนไข
รักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลตามบัตร
รับรองสิทธิไดหรือไม
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กรณีคลอดบุตร

- ผูประกันตนฝายชายไดจดทะเบียนสมรส - สามารถยื่นเรื่องไดคะถาผูประกันตนฝายชายมีการนําสงเงินสมทบครบ 5
กับฝายหญิงซึ่งฝายหญิงไมมีประกันสังคม เดือนภายในระยะเวลา 15 เดือนกอนเดือนที่บุตรคลอด
หลังจากที่คลอดบุตรไดมีการจดทะเบียน
หยาผูประกันตนฝายชายสามารถยื่นเรื่อง
เบิกคาคลอดบุตรไดหรือไม
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กรณีคลอดบุตร

- ในกรณีที่ผูประกันตนหญิงไปคลอดบุตร
ที่ตางประเทศสูติบัตรเปนภาษาอังกฤษ
จะตองดําเนินการอยางไร

- จะตองนําสูติบัตรที่เปนภาษาอังกฤษไปทําการแปลเปนภาษาไทยที่สถานฑูต
พรอมทั้งใหเจาหนาที่สถานฑูตเซ็นรับรองมาใหครบถวนหลังจากนั้นก็เตรียม
เอกสารมายื่นเรื่องที่สํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ / จังหวัด/
สาขาที่สะดวก(ยกเวนสํานักงานใหญ)

หมายเหตุ

ที่
62

เรื่อง
กรณีคลอดบุตร

คําถาม
- กรณีผูประกันตนมีอาการแทรกซอน
ขณะตั้งครรภสามารถเขาไปใชสิทธิ
รักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลตามบัตร
รับรองสิทธิไดหรือไม

คําตอบ
- เขาไปใชสิทธิที่โรงพยาบาลตามบัตรไดเพราะถือวาเปนการเจ็บปวย
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กรณีทุพพลภาพ

- ผูประกันตนที่ทุพพลภาพกอนวันที่ 30
มีนาคม 2538 จะไดรับเงินทดแทนการ
ขาดรายไดอยางไร

- ผูประกันตนจะไดรับเงินทดแทนการขาดรายไดกรณีทุพพลภาพรอยละ 50 ของ
คาจางเปนรายเดือนตลอดชีวิต

64

กรณีทุพพลภาพ

- ผูประกันตนที่ประสบอันตรายหรือ
เจ็บปวยอันมิใชเนื่องจากการทํางานโดย
แพทยระบุวาเปนผูทุพพลภาพแลวถา
ผูประกันตนตองการยื่นเรื่องจะขอรับ
ประโยชนทดแทนกรณีทุพพลภาพจะตอง
ดําเนินการอยางไร

- ใหผูประกันตนยื่นขอรับประโยชนทดแทนกรณีทุพพลภาพไดที่สํานักงาน
ประกันสังคมเขตพื้นที่/จังหวัด/สาขาที่สะดวกโดยเตรียมเอกสารดังนี้
1. แบบคําขอรับประโยชนทดแทน (สปส. 2-01)
2. ใบรับรองแพทยตัวจริง
3. บัตรประจําตัวประชาชนพรอมสําเนา
4. สําเนาเวชระเบียน (ถามี)
5. ใบเสร็จรับเงิน (กรณีขอรับคาอวัยวะเทียม/อุปกรณ)
6. สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหนาแรกที่มีชื่อและเลขที่บัญชีของ
ผูประกันตน(ธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงศรีอยุธยาธนาคารกรุงเทพธนาคารไทย
พาณิชยธนาคารกสิกรไทยธนาคารทหารไทย ธนาคารธนชาตธนาคารอิสลามแหง
ประเทศไทยธนาคารซีไอเอ็มบีไทย) ยื่นตอเจาหนาที่สํานักงานประกันสังคม
กรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา(ยกเวนสํานักงานใหญ) เจาหนาที่อาจขอ
หลักฐานอื่นๆเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาๆ

หมายเหตุ

ที่
65

เรื่อง
กรณีทุพพลภาพ

คําถาม
คําตอบ
- ปจจุบันหลักเกณฑในการรักษาพยาบาล - 1. กรณีเขารับการรักษาที่สถานพยาบาลของรัฐไดโดยไมตองเสียคาใชจายทั้งใน
กรณีทุพพลภาพเปนอยางไร
กรณีผูปวยนอกและผูปวยในโดยสถานพยาบาลจะเปนผูมายื่นเรื่องเบิกที่
สํานักงานประกันสังคม
2. กรณีเขารับการรักษาที่สถานพยาบาลเอกชนทั้งในกรณีผูปวยในและผูปวย
นอกสํารองจายไปกอน
กรณีผูปวยนอกจายคาบริการทางการแพทยเทาที่จายจริงไมเกินเดือนละ
2,000 บาท
กรณีผูปวยในจายคาบริการทางการแพทยเทาที่จายจริงไมเกินเดือนละ 4,000 บาท
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กรณีทุพพลภาพ

- ในกรณีที่ผูทุพพลภาพไดเขารับการรักษา - ผูทุพพลภาพสามารถยื่นเรื่องที่สํานักงานประกันสังคมพื้นที่ /จังหวัด/สาขาโดย
มีเอกสารแนบดังนี้
ในสถานพยาบาลเอกชนจะยื่นเรื่องไดที่
1. แบบคําขอรับคาบริการทางการแพทยของผูประกันตนที่ทุพพลภาพกองทุน
ไหนอยางไร
ประกันสังคมสปส. 2-01
2. ใบรับรองแพทยตัวจริง
3. ใบเสร็จรับเงินตัวจริง
4. บัตรประจําตัวประชาชนพรอมสําเนา
5. สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพยหนาแรกซึ่งมีชื่อและเลขที่
บัญชีใชได 9 ธนาคาร
- ธนาคารกรุงไทยจํากัด(มหาชน) KTB
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจํากัด (มหาชน) BAY
- ธนาคารกรุงเทพจํากัด (มหาชน) BBL
- ธนาคารไทยพาณิชยจํากัด (มหาชน) SCB
- ธนาคารกสิกรไทยจํากัด (มหาชน) KBANK
- ธนาคารทหารไทยจํากัด (มหาชน) TMB
- ธนาคารธนชาตจํากัด (มหาชน) TBANK
- ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย IBANK (เริ่มใช 1 มกราคม 2550)
- ธนาคารซีไอเอ็มบีไทยจํากัด (มหาชน) CIMB เดิมคือไทยธนาคาร
ยื่นตอเจาหนาที่สํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ /จังหวัด/สาขาที่
สะดวก(ยกเวนสํานักงานใหญ)เจาหนาที่อาจขอหลักฐานอื่นๆเพิ่มเติมเพื่อ
ประกอบการพิจารณา

หมายเหตุ

ที่
67

เรื่อง
กรณีทุพพลภาพ

คําถาม
คําตอบ
- ในกรณีที่ผูทุพพลภาพเขารับการรักษาใน - ผูทุพพลภาพเพียงยื่นบัตรประชาชนแสดงตนที่สถานพยาบาลของรัฐสามารถใช
สถานพยาบาลของรัฐจะตองปฏิบัติ
สิทธิสถานพยาบาลของรัฐไดโดยไมตองเสียคาใชจายในกรณีของผูปวยในและ
อยางไร
ผูปวยนอก
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กรณีทุพพลภาพ

- ทําไมทางผูทุพพลภาพจะตองเลือก
สถานพยาบาล

- เพื่อประโยชนของการดูแลสุขภาพและฟนฟูสมรรถภาพของรางกายและจิตใจ
อยางตอเนื่อง
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กรณีทุพพลภาพ

- กรณีที่ไมไดเขารับการรักษาที่
สถานพยาบาลของรัฐที่เลือกไวจะตองทํา
อยางไร

- กรณีที่เขาไปใชสิทธิที่สถานพยาบาลของรัฐที่อื่น (ที่มิใชสถานพยาบาลที่เลือกไว)
สามารถนําบัตรประจําตัวประชาชนไปยื่นเรื่องเพื่อขอใชสิทธิไดเลยโดยทางผู
ทุพพลภาพไมตองเสียคาใชจายไมวาจะเปนผูปวยนอกหรือผูปวยในก็ตาม
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กรณีทุพพลภาพ

- ผูทุพพลภาพสามารถเขาทําการรักษา
- สามารถเขาทําการรักษาไดทางสํานักงานประกันสังคมใหความคุมครอง
ดวยโรคอื่นๆที่ไมเกี่ยวกับโรคที่ทุพพลภาพ
ไดหรือไม
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กรณีทุพพลภาพ

- กรณีผูทุพพลภาพจะเบิกคารถพยาบาล
หรือคาพาหนะรับสงประกันสังคมจะจาย
อยางไรและตองมีเอกสารอะไรบาง

- เหมาจายไมเกินเดือนละ 500 บาท
เอกสารที่ใชยื่นเรื่องมีดังนี้
1. แบบสปส. 2-01
2. ใบรับรองแพทยตัวจริง (ระบุวาไปพบแพทยจริง)
3. ใบเสร็จรับเงินตัวจริง
4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
5. สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพยหนาแรกซึ่งมีชื่อและเลขที่
บัญชีใชได 9 ธนาคารคือธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงศรีอยุธยาธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารไทยพาณิชยธนาคารกสิกรไทยธนาคารทหารไทยธนาคารธนชาตธนาคาร
อิสลามแหงประเทศไทย ธนาคารธนาคารซีไอเอ็มบีไทยยื่นตอเจาหนาที่
สํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ /จังหวัด/สาขาที่สะดวก(ยกเวน
สํานักงานใหญ)เจาหนาที่อาจขอหลักฐานอื่นๆเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา

หมายเหตุ

ที่
72

เรื่อง
กรณีทุพพลภาพ

คําถาม
- กรณีผูประกันตนไดรับการอนุมัติใหเปน
ผูทุพพลภาพกับสํานักงานประกันสังคม
สิทธิประโยชนกรณีทุพพลภาพปจจุบัน
แจงวาผูประกันตนสามารถเขาทําการ
รักษาที่โรงพยาบาลรัฐบาลฟรีไมเสีย
คาใชจายหมายรวมถึงกรณีผูทุพพลภาพที่
ตองการฟอกเลือดเครื่องไตเทียมหรือ
รักษากรณีทันตกรรมไดหรือไม

คําตอบ
- กรณีทันตกรรมและการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียมถือเปนบริการทาง
การแพทยผูทุพพลภาพจึงสามารถใชสิทธิไดโดยหากเขารับบริการที่โรงพยาบาล
รัฐบาลไมเสียคาใชจายและถาเขารับบริการที่โรงพยาบาลเอกชนผูปวยนอกเบิก
ไดไมเกินเดือนละ 2,000 บาทผูปวยในเบิกไดไมเกินเดือนละ 4,000 บาทในกรณี
คาอุปกรณและอวัยวะเทียมในการบําบัดรักษาโรคหากเปนคําสั่งแพทยก็สามารถ
ใชสิทธิไดโดย สปส. จะจายใหตามอัตราในประกาศฯใหโรงพยาบาลหาก
โรงพยาบาลใหผูประกันตนเสียคาใชจายสวนตางผูประกันตนก็ตองชําระ
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กรณีทุพพลภาพ

- หากผูประกันตนเปนผูรับสิทธิประโยชน
ทดแทนกรณีทุพพลภาพอยูแตไดกลับเขา
ทํางานจะมีการประเมินการจายเงิน
ทดแทนการขาดรายไดหรือไม

- ยังคงไดรับสิทธิประโยชนกรณีทุพพลภาพอยูแตในสวนของการลดหรือเพิ่มการ
จายเงินทดแทนการขาดรายไดกรณีทุพพลภาพจะพิจารณาตามเงื่อนไขคือ
1. มีรายไดจากการทํางาน
2. มีประเมินทุพพลภาพใหมแลวสูญเสียประสิทธิภาพของรางกายนอยกวา
50% โดยใหผูประกันตนติดตอที่สปส. กรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาที่
สะดวก(ยกเวนสํานักงานใหญ)
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กรณีทุพพลภาพ

- ในกรณีที่ผูประกันตนออกจากงานแลว
ยื่นเรื่องขอเปนผูทุพพลภาพกับ
ประกันสังคมชวงระยะเวลาที่รอการอนุมัติ
นั้นผูประกันตนไดยื่นเปนผูประกันตน
มาตรา 39 แลวสําหรับเงินทดแทนการ
ขาดรายไดที่ผูทุพพลภาพไดรับจะคํานวณ
จากฐานคาจางม.33 หรือม.39

- คณะอนุกรรมการประกันสังคมจะทําการพิจารณาโดยพิจารณาจากสภาพ
รางกายของผูประกันตนและวันที่อนุมัติใหเปนผูทุพพลภาพวาพิจารณายอนหลัง
ไปตอนที่เปนผูประกันตนมาตรา 33 หรือบุคคลตามมาตรา 38 หรือพิจารณา
อนุมัติใหเปนผูทุพพลภาพตอนเปนผูประกันตนมาตรา 39 โดยคณะอนุกรรมการ
ประกันสังคมจะทําการพิจารณาเพื่อใหไดประโยชนสูงสุดสําหรับผูประกันตน

หมายเหตุ

ที่
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เรื่อง
กรณีทุพพลภาพ

คําถาม
คําตอบ
- หากมีการประกาศเปนผูทุพพลภาพแลว - ไมตองนําสงเงินสมทบตอและจะไดรับเงินกรณีบําเหน็จชราภาพ (ทันทีที่ยื่น
ผูประกันตนจะตองนําสงเงินสมทบตอ
เรือ่ งโดยไมตองรอใหอายุครบ 55 ปบริบูรณ
หรือไมและจะไดรับสิทธิอะไรบาง
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- หากผูประกันตนไมสมัครใจที่จะเปนผู
ทุพพลภาพแพทยสามารถระบุใหเปนผู
ทุพพลภาพไดหรือไม

- ไมสามารถทําไดเพราะถาผูประกันตนไมประสงคที่จะยื่นเรื่องเปนผูทุพพลภาพ
ทางคณะกรรมการการแพทยก็ไมสามารถวินิจฉัยใหเปนผูทุพพลภาพได
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- กรณีทุพพลภาพมีหลักเกณฑในการ
พิจารณาอยางไร

- คณะกรรมการการแพทยเปนผูพิจารณามีการตรวจรางกายผูประกันตนกรณี
ทุพพลภาพโดยแพทยที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคมมีหลักเกณฑในการพิจารณา
ดังนี้
- การสูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะอยางถาวรจนไมสามารถ
ทํางานได
- การสูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะอยางถาวรจนไมสามารถ
ทํางานได
- การสูญเสียตั้งแตรอยละ 50 ขึ้นไปมีสิทธิยื่นคําขอ(กอนวันที่ 20 ตุลาคม 2558)
- การสูญเสียสมรรถภาพของรางกายไมถึงรอยละ 50 มีสิทธิยื่นคําขอ (ตั้งแตวันที่
20 ตุลาคม 2558)

หมายเหตุ
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เรื่อง
กรณีทุพพลภาพ

คําถาม
- กรณีที่ผูประกันตนไดรับการอนุมัติให
เปนผูทุพพลภาพแลวจะไดรับสิทธิ
ประโยชนทดแทนอะไรบาง

คําตอบ
- สําหรับผูประกันตนที่สํานักงานประกันสังคมไดอนุมัติใหเปนผูทุพพลภาพแลว
จะไดรับเงินทดแทนการขาดรายไดรอยละ 50 ของคาจางเปนรายเดือนตลอด
ชีวิตและคารักษาพยาบาลดังนี้
1. การรักษาพยาบาลสามารถเขารับการรักษาไดที่โรงพยาบาลของรัฐไดทุกแหง
โดยไมเสียคาใชจายไมวาจะเปนผูปวยนอกหรือผูปวยใน
2. กรณีเขาโรงพยาบาลเอกชนสามารถนําในเสร็จพรอมใบรับรองแพทยมาเบิกที่
สํานักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ /จังหวัด/สาขาใดก็ไดที่สะดวก
- ผูปวยนอกจะเบิกไดเทาที่จายจริงตามความจําเปนไมเกิน 2,000 บาท
- ผูปวยในจะเบิกไดเทาที่จายจริงตามความจําเปนไมเกิน 4,000 บาท
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- กรณีผูประกันตนเสียชีวิตจะไดรับสิทธิ
อยางไร

- ถาผูประกันตนที่เสียชีวิตมีการนําสงเงินสมทบครบ 1 เดือนภายในระยะเวลา 6
เดือนทายาทผูมีสิทธิสามารถยื่นเรื่องขอรับเงินกรณีตายไดที่สํานักงาน
ประกันสังคมเขตพื้นที่/จังหวัด/สาขาที่สะดวกโดยจะไดรับคาทําศพเปนจํานวน
40,000 บาทเงินบําเหน็จชราภาพตามระยะเวลาที่สงเงินสมทบและเงิน
สงเคราะหกรณีเสียชีวิตมีรายละเอียดดังนี้
1. กอนผูประกันตนถึงแกความตายผูประกันตนสงเงินสมทบมาแลวตั้งแต 3 ป
ขึ้นไป (ไมนอยกวา 36 เดือน) แตไมถึง 10 ป (นอยกวา 120 เดือน) ไดรับเงิน
สงเคราะหจํานวนรอยละ 50 ของคาจางรายเดือนคูณดวย 4 (เทากับ 2 เดือน)
2. กอนผูประกันตนถึงแกความตายผูประกันตนสงเงินสมทบมาแลวตั้งแต 10 ป
ขึ้นไป (ไมนอยกวา 120 เดือน) ไดรับเงินสงเคราะหจํานวนรอยละ 50 ของ
คาจางรายเดือนคูณดวย 12 (เทากับ 6 เดือน)

หมายเหตุ
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เรื่อง
กรณีทุพพลภาพ

คําถาม
- กรณีผูประกันตนบริจาครางกายให
โรงพยาบาลหลังเสียชีวิตจะสามารถเบิก
คาทําศพไดหรือไมและตองใชเอกสาร
อะไรบาง

คําตอบ
- "สามารถเบิกเงินคาทําศพไดตามหลักเกณฑหากมีการนําสงเงินสมครบ 1 เดือน
ภายในระยะเวลา 6 เดือนกอนเดือนที่เสียชีวิต" และผูจัดการศพไดนําศพของ
ผูประกันตนประกอบพิธีทางศาสนากอนบริจาครางกายใหกับโรงพยาบาล
"เอกสารในการยื่นเรื่องมีดังนี้"
1. แบบคําขอรับประโยชนทดแทนกองทุนประกันสังคม (สปส. 2-01)
2. สําเนามรณะบัตร
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูจัดการศพ
4. หนังสือรับรองจากโรงพยาบาลวาไดบริจาครางกายใหกับสถานพยาบาลใด
5. หลักฐานในการฌาปณสถานหรือมัสยิดที่แสดงวาเปนผูจัดการศพ
6. สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพยถายสําเนาหนาแรกมี 9
ธนาคารไดแก
- ธนาคารกรุงไทยจํากัด(มหาชน) KTB
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจํากัด (มหาชน) BAY
- ธนาคารกรุงเทพจํากัด (มหาชน) BBL
- ธนาคารไทยพาณิชยจํากัด (มหาชน) SCB
- ธนาคารกสิกรไทยจํากัด (มหาชน) KBANK
- ธนาคารทหารไทยจํากัด (มหาชน) TMB
- ธนาคารธนชาตจํากัด (มหาชน) TBANK
- ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย IBANK (เริ่มใช 1 มกราคม 2550)
- ธนาคารซีไอเอ็มบีไทยจํากัด (มหาชน) CIMB เดิมคือไทยธนาคาร

หมายเหตุ
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เรื่อง
กรณีเสียชีวิต

คําถาม
คําตอบ
- การรับเงินสงเคราะหกรณีตายหาก
- ใหผูดูแลอุปการะบุตรเปนผูกรอกเอกสารยื่นขอรับประโยชนทดแทนคะโดยใช
ภรรยาไมไดจดทะเบียนสมรสมีบุตร 1 คน เอกสารดังนี้
แตยังไมสามารถอานออก-เขียนไดใครจะ 1. แบบคําขอรับประโยชนทดแทนกองทุนประกันสังคม(สปส.2-01) วงเล็บวา
เปนผูกรอกเอกสารยื่นขอรับประโยชน
(แทนบุตร)
ทดแทนและใชเอกสารอะไรบาง
2. สูติบัตรพรอมสําเนาหรือทะเบียนบานบุตร(กรณีไมมีสูติบัตร)
3. บัตรประจําตัวประชาชนพรอมถายสําเนาของผูอุปการะบุตร
4. สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพยถายสําเนาหนาแรก
(กรณีขอรับเงินผานธนาคาร) มี 9 ธนาคารไดแก
- ธนาคารกรุงไทยจํากัด(มหาชน) KTB
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจํากัด (มหาชน) BAY
- ธนาคารกรุงเทพจํากัด (มหาชน) BBL
- ธนาคารไทยพาณิชยจํากัด (มหาชน) SCB
- ธนาคารกสิกรไทยจํากัด (มหาชน) KBANK
- ธนาคารทหารไทยจํากัด (มหาชน) TMB
- ธนาคารธนชาตจํากัด (มหาชน) TBANK
- ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย IBANK (เริ่มใช 1 มกราคม 2550)
- ธนาคารซีไอเอ็มบีไทยจํากัด (มหาชน) CIMB เดิมคือไทยธนาคาร
**สํานักงานประกันสังคมจะมีการพิจารณาการจายประโยชนทดแทนอีกครั้ง **
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- กรณีที่จายเงินสมทบไมครบ 3 ปจายแค - มีสิทธิไดรับเงินคาทําศพ 40,000 บาทสวนเงินบําเหน็จชราภาพถาสงเงินสมทบ
1 ปแลวเสียชีวิตจะไดรับเงินคาทําศพและ มาไมถึง 12 เดือนกอนเสียชีวิตจะไดรับเฉพาะสวนของผูประกันตนสําหรับเงิน
เงินสงเคราะหกรณีตายหรือไม
สงเคราะหกรณีตายนั้นไมมีสิทธิไดรับเนื่องจากนําสงเงินสมทบไมครบ 36 เดือน
ตามหลักเกณฑ

หมายเหตุ

ที่
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เรื่อง
กรณีเสียชีวิต

คําถาม
- กรณีเสียชีวิตเนื่องจากประสบอันตราย
หรืออุบัติเหตุหรือเจ็บปวยไมใชเนื่องจาก
การทํางานจะตองทําอยางไร

คําตอบ
- แนะนําใหทายาทที่ถูกตองตามกฎหมายไปติดตอที่สํานักงานประกันสังคมเขต
พื้นที่/จังหวัด/สาขาเพื่อยื่นขอรับประโยชนทดแทนกรณีเสียชีวิตโดยเตรียม
หลักฐานดังนี้
1. แบบคําขอรับประโยชนทดแทนกองทุนประกันสังคม(สปส. 2-01)
2. บัตรประจําตัวประชาชนพรอมสําเนาของผูประกันตนที่เสียชีวิตและทายาทผู
มีสิทธิทุกคน
3. ใบมรณะบัตรพรอมสําเนาของผูประกันตน
4. สําเนาทะเบียนสมรส (ถามี)
5. สําเนาทะเบียนบานของผูประกันตนและทายาทผูมีสิทธิทุกคน
6. หลักฐานจากการฌาปนกิจสถานหรือมัสยิดที่แสดงวาเปนผูจัดการศพ
7.สําเนาสมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพยหนาแรกของทายาทผูมีสิทธิทุกคน
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- ผปต. เสียชีวิตไมสามารถหาหลักฐาน
- กรณีนี้ควรมีหลักฐานเพิ่มเติมเปนหนังสือรับรองจากเจาหนาที่ฝายปกครองหรือ
การเสียชีวิตของบิดา - มารดาซึ่งเสียชีวิต กํานันหรือผูใหญบานหรือบันทึกปากคําเพิ่มเติมจากญาติของบิดามารดา ผูไมมี
นานแลวไดไมมีหลักฐานใบมรณะบัตรหาก สวนไดเสียจากการรับเงินกับประกันสังคม
บันทึกปากคําเฉพาะผูมีสิทธิสามารถ
จายเงินสงเคราะหกรณีตายไดหรือไม
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- กรณี ผปต. เสียชีวิตและจดทะเบียน
- หากไมมีการจดทะเบียนหยาใหพิจารณาใหภรรยาที่จดทะเบียนสมรสกอน
สมรสซอนสามารถจายเงินสงเคราะหกรณี สําหรับบุตรจายใหทั้งหมด
ตายใหภรรยาคนที่2และบุตรทั้งหมดได
หรือไม

หมายเหตุ

ที่
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เรื่อง
กรณีเสียชีวิต

คําถาม
- ผูประกันตนจายเงินสมทบได 36 เดือน
และเสียชีวิตในเดือนที่ 36 จะไดรับเงิน
สงเคราะหกรณีตายไดหรือไม

คําตอบ
- ใหเตรียมเอกสารการยื่นเรื่องตรวจสอบกับทางสํานักงานประกันสังคมพื้นที่
รับผิดชอบกอน เพื่อตรวจสอบวามีการนําสงเงินสมทบของเดือนสุดทายเชามา
กอนการเสียชีวิตหรือไม เจาหนาที่จะเปนผูพิจารณาอีกครั้ง
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- คาทําศพตองรอใหเผา/ฝงเสร็จสิ้นกอน
หรือไมหรือกรณีที่บริจาคศพให
โรงพยาบาลจะจายคาทําศพใหหรือไม

- คาทําศพตามกฎหมายตองมีการจัดการศพคือตองมีการฌาปกิจศพมีการ
ประกอบพิธีกรรมและมีหลักฐานมาแสดงวาไดมีการจัดการศพแลวจึงจะ
พิจารณาจายคาทําศพได
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- การยื่นขอรับคาทําศพและเงินสงเคราะห - ตองยื่นที่สํานักงานประกันสังคมเดียวกันทั้ง2เรื่องจะไดสะดวกกับการพิจารณา
กรณีตายสามารถแยกยื่นตางเขตพื้นที่ได และตรวจสอบ
หรือไม

89

กรณีเสียชีวิต

- กรณีบุคคลที่เปนบุตรไมชอบดวย
กฎหมายของผูประกันตนตอมาเสียชีวิตไม
เนื่องจากการทํางานไดยื่นคําขอรับ
ประโยชนทดแทนกรณีบําเหน็จชราภาพ
ตอสํานักงานประกันสังคม
กรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาจะมี
สิทธิไดรับบําเหน็จชราภาพหรือไม

- ในกรณีผูประกันตนซึ่งมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนกรณีชราภาพถึงแกความ
ตายกอนที่จะไดรับประโยชนทดแทนกรณีชราภาพหรือผูรับบํานาญชราภาพถึง
แกความตายภายใน 60 เดือนนับแตเดือนที่มีสิทธิไดรับบํานาญชราภาพให
ทายาทของผูประกันตนนั้นมีสิทธิไดรับเงินบําเหน็จชราภาพไดแก
1. บุตรชอบดวยกฎหมาย
2. สามี หรือ ภริยา
3. บิดามารดา หรือ บิดามารดาที่มีชีวิตอยู
4. หนังสือระบุใหเปนผูมีสิทธิรับเงินบําเหน็จชราภาพ (ถามี)
ดังนั้นบุคคลที่เปนบุตรไมชอบดวยกฎหมายของผูประกันตนที่ถึงแกความตายจะ
ไมมีสิทธิไดรับบําเหน็จชราภาพแตอยางไรก็ตามขอแนะนําใหบุคคลที่เปนบุตรไม
ชอบดวยกฎหมายยื่นคํารองตอศาลเยาวชนและครอบครัวเพื่อขอคําสั่งศาลวา
เปนบุตรชอบดวยกฎหมายของผูประกันตนแลวนําคําสั่งศาลไปแสดงเปน
หลักฐานตอสํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ /จังหวัด/ สาขาที่ไดยื่น
เรื่องไวเพื่อพิจารณาตอไป

หมายเหตุ

ที่
เรื่อง
คําถาม
90 กรณีสงเคราะหบุตร - ผูประกันตนฝายหญิงสามารถยื่นเรื่อง
ขอรับสิทธิประโยชนทดแทนกรณี
สงเคราะหบุตรไดอยางไร

คําตอบ
- ผูประกันตนมีการนําสงเงินสมทบครบ 12 เดือนภายในระยะเวลา 36 เดือน
สามารถยื่นเรื่องขอรับสิทธิไดที่สํานักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ /จังหวัด/สาขาที่
สะดวกโดยจะไดรับเงินสงเคราะหบุตรเปนรายเดือนเดือนละ 400 บาทตอบุตร 1
คนสามารถใชสิทธิไดคราวละ 3 คนจนบุตรอายุครบ 6 ปบริบูรณ
เอกสารที่ใชในการยื่นเรื่อง
1. แบบคําขอรับประโยชนทดแทนกรณีสงเคราะหบุตร (สปส. 2-01)
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูประกันตนและคูสมรส (ถามี)
3. สูติบัตรบุตรพรอมสําเนา
4. สําเนาทะเบียนสมรส (ถามี)
5. สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพยหนาแรกที่มีชื่อและเลขที่
บัญชีของผูประกันตน ) มี 9 ธนาคารไดแก
- ธนาคารกรุงไทยจํากัด(มหาชน) KTB
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจํากัด (มหาชน) BAY
- ธนาคารกรุงเทพจํากัด (มหาชน) BBL
- ธนาคารไทยพาณิชยจํากัด (มหาชน) SCB
- ธนาคารกสิกรไทยจํากัด (มหาชน) KBANK
- ธนาคารทหารไทยจํากัด (มหาชน) TMB
- ธนาคารธนชาตจํากัด (มหาชน) TBANK
- ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย IBANK (เริ่มใช 1 มกราคม 2550)
- ธนาคารซีไอเอ็มบีไทยจํากัด (มหาชน) CIMB เดิมคือไทยธนาคาร

หมายเหตุ

ที่
เรื่อง
คําถาม
91 กรณีสงเคราะหบุตร - กรณีผูประกันตนรับเงินกรณีสงเคราะห
บุตรอยูแลวผูประกันตนเสียชีวิตขณะบุตร
ยังอายุยังไมครบ 6 ปบริบูรณบุตรจะยัง
ไดรับสิทธิตอไปหรือไมถาไดจะจายใหแก
ใคร

คําตอบ
- บุตรยังคงไดรับสิทธิตอไปอยูและเงินสงเคราะหบุตรจะจายใหแกผูอุปการะ
ตอไปจนกวาบุตรจะอายุครบ 6 ปบริบูรณโดยผูอุปการะจะตองนําเอกสารไปยื่น
ขอรับประโยชนทดแทนที่สํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ /จังหวัด/
สาขาที่จายเงินสงเคราะหบุตรโดยเร็วที่สุด
เอกสารที่ใชในการยื่นเรื่อง
1. แบบคําขอรับประโยชนทดแทนกองทุนประกันสังคม (สปส. 2-01)
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูอุปการะ
3. สําเนาสูติบัตร
4. สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพยหนาแรกที่มีชื่อและเลขที่บัญชี
ของผูอุปการะ
5. สําเนาใบมรณะบัตรของผูประกันตนที่เสียชีวิต

92 กรณีสงเคราะหบุตร - กรณีผูประกันตนชายจดทะเบียนสมรส
กับภรรยาเกาและไดขอสงเคราะหบุตรไว
1 คนตอมามีภรรยาใหมและมีลูกจะ
สามารถยื่นเรื่องขอสงเคราะหบุตรกับ
ภรรยาใหมไดหรือไมหากยังไมไดหยากับ
ภรรยาคนแรก

- สามารถยื่นเรื่องไดหากฝายชายมีการนําสงเงินสมทบครบ 12 เดือนภายใน 36
เดือนกอนการใชสิทธิโดยผูประกันตนชายจะตองไปจดทะเบียนรับรองบุตรกอน
(การไปขอหนังสือรับรองบุตรตองไปติดตอณที่วาการอําเภอ/ เขตที่สะดวกหรือ
ศาลมีคําสั่งใหเปนบุตรชอบดวยกฎหมาย)
เอกสารที่ใชในการยื่นเรื่อง
1. แบบคําขอรับประโยชนทดแทนกองทุนประกันสังคม (สปส.2-01)
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูประกันตน
3. สําเนาสูติบัตร
4. หนังสือรับรองบุตร
5. สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพยหนาแรกที่มีชื่อและเลขที่บัญชี
ของผูอุปการะ

หมายเหตุ

ที่
เรื่อง
คําถาม
93 กรณีสงเคราะหบุตร - ทําไมเมื่อมีการหยุดจายเงินสมทบหรือ
ลาออกจากงานสิทธิประโยชนกรณี
สงเคราะหบุตรจึงหยุดจายดวย

คําตอบ
- สิทธิประโยชนกรณีสงเคราะหบุตรใหความคุมครองตามกฎหมายเฉพาะผูที่
ยังคงความเปนผูประกันตนอยูเทานั้นจึงทําใหผูที่ออกจากงานไมเกิดสิทธิในกรณี
สงเคราะหบุตรนอกจากผูประกันตนจะสมัครเปนผูประกันตนมาตรา 39 ตอ

94 กรณีสงเคราะหบุตร - กรณีขอใชสิทธิสงเคราะหบุตรคนเดิมจะ - จะไดรับสิทธิยอนหลังหรือไมทางสํานักงานประกันสังคมจะดูจากการนําสงเงิน
ไดรับเงินสงเคราะหบุตรยอนหลังหรือไม สมทบ กรณีที่กลับเขาเปนผูประกันตน ม.33 หรือ ม.39 หากยังไมไดรับเงิน
อยางไร
สงเคราะหบุตรทางสํานักงานประกันสังคมก็จะโอนเงินยอนหลังให
95 กรณีสงเคราะหบุตร - การขอรับสิทธิกรณีสงเคราะหบุตรถา
ผูประกันตนชายขอรับสิทธิแตไมมีการจด
ทะเบียนสมรสจะตองทําอยางไร

- การจดทะเบียนรับรองบุตร
กรณีที่ 1 ผูประกันตน, ภรรยาและบุตรไปติดตอที่วาการอําเภอ / เขตที่สะดวก
โดยเตรียมเอกสารดังนี้
1. บัตรประจําตัวประชาชนผูประกันตนพรอมสําเนา
2. บัตรประจําตัวประชาชนของภรรยาพรอมสําเนา
3. สูติบัตรบุตรพรอมสําเนา
กรณีที่ 2 ไมสามารถจดทะเบียนรับรองบุตรใหยื่นคํารองตอศาลใหศาลมีคํา
พิพากษาวาเปนบุตร
(กรุงเทพมหานครยื่นคํารองที่ศาลเยาวชนและครอบครัว /ตางจังหวัดยื่นคํารอง
ที่ศาลประจําจังหวัด)
ขั้นตอนที่ 1 ผูประกันตนและภรรยาดําเนินการยื่นเรื่องที่ศาลเยาวชนและ
ครอบครัวตามที่อยูในทะเบียนบานของผูประกันตนฝายชาย
โดยเตรียมเอกสารดังนี้
1. บัตรประจําตัวประชาชนผูประกันตนพรอมสําเนา
2. บัตรประจําตัวประชาชนของภรรยาพรอมสําเนา
3. สูติบัตรบุตรพรอมสําเนา

หมายเหตุ

ที่

เรื่อง

คําถาม

คําตอบ
ขั้นตอนที่ 2 ศาลเยาวชนมีคําพิพากษาจากศาลเยาวชนมาแลวใหผูประกันตนไป
ยื่นเรื่องขอหนังสือรับรองบุตรณที่วาการอําเภอ/เขตที่สะดวกเตรียมเอกสารดังนี้
1. บัตรประจําตัวประชาชนผูประกันตนพรอมสําเนา
2. บัตรประจําตัวประชาชนของภรรยาพรอมสําเนา
3. สูติบัตรบุตรพรอมสําเนา
4. หนังสือคําพิพากษาจากศาลเยาวชนและครอบครัว
ขั้นตอนที่ 3 เมื่อไดหนังสือรับรองบุตรจากอําเภอ / เขตแลวใหผูประกันตนมายื่น
เรื่องสงเคราะหบุตรที่สํานักงานประกันสังคมพื้นที่ /จังหวัด
ที่สะดวกโดยเตรียมเอกสารดังนี้
1. แบบคําขอรับประโยชนทดแทน (สปส. 2-01)
2. บัตรประจําตัวประชาชนผูประกันตนพรอมสําเนา
3. บัตรประจําตัวประชาชนของภรรยาพรอมสําเนา
4. สูติบัตรบุตรพรอมสําเนา
5. หนังสือรับรองบุตรที่ทางอําเภอ/เขตออกให

- ใชสิทธิไดเพราะผูประกันตนมีสิทธิยื่นเรื่องเบิกกรณีสงเคราะหบุตรไดคราวละ
96 กรณีสงเคราะหบุตร - ผูประกันตนหญิงใชสิทธิเบิกกรณี
สงเคราะหบุตรลูกคนแรกที่เกิดกับสามีเกา ไมเกิน 3 คน
ตอมาจดทะเบียนสมรสกับสามีคนที่ 2 มี
บุตรฝาแฝด 2 คน
หากสามีคนที่ 2 เปนผูประกันตนจะใช
สิทธิเบิกกรณีสงเคราะหบุตรของลูกแฝด 2
คนไดหรือไม

หมายเหตุ

ที่
เรื่อง
คําถาม
คําตอบ
97 กรณีสงเคราะห - ผูประกันตนฝายชายขอสงเคราะหบุตรไวแต - ใชสิทธิไดแตหากวันใดที่ฝายหญิงเขาทํางานและมีประกันสังคมสงเงินสมทบ
ครบตามหลักเกณฑและเงื่อนไขฝายหญิงสามารถเปลี่ยนสิทธิกรณีสงเคราะหบุตร
บุตร
ภายหลังไดจดทะเบียนหยากับภรรยาซึ่ง
มาใชของฝายหญิงได
ภรรยาไมมีประกันสังคมและไดสลักหลังใบ
หยาใหบุตรอยูในอุปการะของฝายหญิงฝาย
ชายสามารถรับเงินสงเคราะหบุตรตอได
หรือไม
98 กรณีสงเคราะห - กรณีฝายชายและฝายหญิงมีสิทธิ
บุตร
ประกันสังคมกรณีสงเคราะหบุตรมีบุตร
ดวยกัน 4 คนหากใชสิทธิฝายชายไปแลว 2
คนบุตรที่เหลือจะใชสิทธิฝายหญิงไดหรือไม

99

- ใชสิทธิไดเนื่องจากกรณีสงเคราะหบุตรจะใชสิทธิไดคราวละไมเกิน 3 คนเทานั้น
แตหากบุตรคนแรกอายุครบ 6 ปบริบูรณไปแลวสามารถยื่นบุตรคนที่ 4 แทน
ตอไปได

- ผูประกันตนที่มีอายุ 58 ปแตยังคงทํางานอยู - จะขอรับสิทธิกรณีชราภาพไดก็ตอเมื่อผูประกันตนลาออกจากงานแลวเพราะ
หลักเกณฑในการรับเงินชราภาพคือผูประกันตนตองมีอายุครบ 55 ปบริบูรณ
กรณีชราภาพ จะมีสิทธิไดรับเงินชราภาพเมื่อใด
และสิ้นสุดความเปนผูประกันตนแลว

100 กรณีชราภาพ - กรณีผูประกันตนลาออกจากงานเมื่ออายุ 50 - ผูประกันตนสามารถรับเงินบําเหน็จชราภาพคืนไดเมื่ออายุครบ 55 ปบริบูรณ
ปและไมไดทํางานที่ไหนอีกผูประกันตนจะมี โดยสํานักงานประกันสังคมจะสงหนังสือแจงใหทราบตามที่อยูที่ผูประกันตนแจง
ไว(หากไมมีหนังสือแจงผูประกันตนสามารถติดตอขอรับไดที่สํานักงาน
สิทธิรับเงินบําเหน็จบํานาญชราภาพเมื่อใด
ประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาที่สะดวก (ยกเวนสํานักงานใหญ)
- สามารถติดตอยื่นเรื่องไดที่สํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ /
จังหวัด/สาขาที่สะดวกโดยผูไดรับสิทธิคือทายาทที่ถูกตองตามกฎหมายไดแกบิดา
มารดาสามี-ภรรยาและบุตรที่ชอบดวยกฎหมาย

หมายเหตุ

ที่
101

เรื่อง
กรณีชราภาพ

คําถาม
- กรณีที่เสียชีวิตกอนอายุ 55 ปมีสิทธิรับ
เงินชราภาพหรือไมและใครเปนผูไดรับ
สิทธิ

คําตอบ
- สามารถติดตอยื่นเรื่องไดที่สํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ /
จังหวัด/สาขาที่สะดวกโดยผูไดรับสิทธิคือทายาทที่ถูกตองตามกฎหมายไดแกบิดา
มารดาสามี-ภรรยาและบุตรที่ชอบดวยกฎหมาย
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- เอกสารอะไรบางที่ตองใชยื่นเรื่องขอรับ
เงินกรณีชราภาพ

- เอกสารที่ใชยื่นเรื่องกรณีชราภาพมีดังนี้
1. แบบคําขอรับประโยชนทดแทนสปส.2-01 (ขอรับไดที่สํานักงานประกันสังคม
หรือดาวนโหลดไดที่ www.sso.go.th)
2. บัตรประจําตัวประชาชนพรอมสําเนา
3. สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพยถายหนาแรกที่มีชื่อและเลขที่
บัญชีของผูประกันตนมี 9 ธนาคารดังนี้
- ธนาคารกรุงไทยจํากัด(มหาชน) KTB
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจํากัด (มหาชน) BAY
- ธนาคารกรุงเทพจํากัด (มหาชน) BBL
- ธนาคารไทยพาณิชยจํากัด (มหาชน) SCB
- ธนาคารกสิกรไทยจํากัด (มหาชน) KBANK
- ธนาคารทหารไทยจํากัด (มหาชน) TMB
- ธนาคารธนชาตจํากัด (มหาชน) TBANK
- ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย IBANK (เริ่มใช 1 มกราคม 2550)
- ธนาคารซีไอเอ็มบีไทยจํากัด (มหาชน) CIMB เดิมคือไทยธนาคาร

หมายเหตุ

ที่
103

เรื่อง
กรณีชราภาพ

คําถาม
- สิทธิที่จะไดรับเงินกรณีชราภาพมี
อะไรบาง

คําตอบ
- สิทธิที่จะไดรับกรณีชราภาพมี 2 กรณีคือเงินบําเหน็จและเงินบํานาญขึ้นอยูกับ
ระยะเวลาในการนําสงเงินสมทบของผูประกันตนกรณีเงินบําเหน็จชราภาพมี
เงื่อนไขและหลักเกณฑดังนี้
1. กรณีที่ผูประกันตนนําสงเงินสมทบไมครบ 12 เดือนจะไดรับเฉพาะสวนที่
ผูประกันตนจายกรณีชราภาพเทานั้น
2. กรณีที่ผูประกันตนจายเงินสมทบเกิน 12 เดือนขึ้นไปแตไมถึง 180 เดือนจะ
ไดรับเปนบําเหน็จในสวนของนายจาง
และสวนของผูประกันตนรวมถึงอัตราผลตอบแทนตามประกาศในแตละปกรณี
เงินบํานาญชราภาพมีเงื่อนไขและหลักเกณฑดังนี้
1. กรณีที่ผูประกันตนจายเงินสมทบครบ 180 เดือนไดรับเงินบํานาญชราภาพใน
อัตรารอยละ 20 ของคาจางเฉลี่ย 60 เดือนสุดทายกอนความเปนผูประกันตน
สิ้นสุดลงโดยจะไดรับเปนรายเดือนไปตลอดชีวิต
2. กรณีจายเงินสมทบเกิน 180 เดือนจะปรับอัตราเงินบํานาญชราภาพเพิ่มอีก
รอยละ 1.5 ตอระยะเวลาการจายเงินสมทบครบทุก 12 เดือน
3. กรณีที่ผูประกันตนผูรับเงินบํานาญชราภาพอยูแลวและมีการเสียชีวิตภายใน
60 เดือนนับแตเดือนที่ไดรับเงินบํานาญชราภาพใหจายเงินคืนเปนบําเหน็จชรา
ภาพแกผูมีสิทธิจํานวน 10 เทาของเงินบํานาญชราภาพรายเดือนที่ไดรับคราว
สุดทายกอนที่ผูประกันตนถึงแกความตาย
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- กรณีผูประกันตนเปนผูทุพพลภาพจาก - จายใหโดยจะไดรับหลังจากที่มีคําวินิจฉัยอนุมัติใหเปนผูทุพพลภาพแลว
กองทุนเงินทดแทนสํานักงานประกันสังคม
จะจายเงินชราภาพใหผูประกันตนหรือไม

หมายเหตุ

ที่
105

เรื่อง
กรณีชราภาพ

คําถาม
คําตอบ
- ผูประกันตนเปนชาวตางชาติอายุไมครบ - ยังไมสามารถรับเงินบําเหน็จชราภาพได เพราะยังไมมีประเทศใดทํา
55 ปตองการรับเงินบําเหน็จชราภาพกอน ขอตกลงกับประกันสังคม ตองรอใหอายุครบ 55 ป ซึ่งจะไดรับตามหลักเกณฑ
กลับประเทศจะทําไดหรือไม
เหมือนคนไทย

106

กรณีชราภาพ

- เงินบํานาญชราภาพคิดอยางไร

- เงินบํานาญชราภาพคิดในอัตรารอยละ 20 ของคาจางเฉลี่ย 60 เดือนสุดทาย
กอนความเปนผูประกันตนสิ้นสุดลงโดยคิดจากฐานเงินเดือนไมเกิน 15,000 บาท

- ผูประกันตนสามารถสมัครมาตรา 39 ตอได ภายใน 6 เดือนนับตั้งแตวันที่ออก
- ผูประกันตนออกจากงานเมื่ออายุครบ
จากงานถาตองการสะสมตอไปเรื่อยๆและจะขอคืนไดก็ตอเมื่อสิ้นสุดความเปน
55 ปบริบูรณแตยังไมไดขอรับเงินกรณีชรา ผูประกันตนหรือผูประกันตนสามารถขอรับบําเหน็จชราภาพคืนไดในชวงที่ยัง
ภาพและผูประกันตนมีความประสงคที่จะ ไมไดสมัครเปนผูประกันตนตามมาตรา 39 แลวหลังจากนั้นคอยมาสมัครมาตรา
สมัครเปนผูประกันตนมาตรา 39 ตอ
39 ภายใน 6 เดือนนับตั้งแตวันที่ออกจากงานและเมื่อไดรับอนุมัติเปน
สามารถทําหรือไม
ผูประกันตนมาตรา 39 เงินบําเหน็จจะเริ่มนับสะสมใหม
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108
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- กรณีเงินชราภาพเริ่มเก็บครั้งแรกเมื่อใด

- สํานักงานประกันสังคมเริ่มเก็บเงินชราภาพเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2541
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- กรณีบุตรบุญธรรมที่มีการจดทะเบียน
รับรองบุตรตามกฎหมายมีสิทธิไดรับเงิน
บําเหน็จชราภาพกรณีผูประกันตนถึงแก
ความตายหรือไม

- กรณีบุตรบุญธรรมหรือบุตรที่ยกใหเปนบุตรบุญธรรมของผูอื่นไมสามารถขอรับ
เงินบําเหน็จชราภาพกรณีผูประกันตนถึงแกความตายได

หมายเหตุ

ที่
110

เรื่อง
กรณีวางงาน

คําถาม
- ผปต. ไปขึ้นทะเบียนวางงานภายใน 30
วันแตเสียชีวิตกอนการไปรายงานตัวครั้ง
แรกผปต. จะไดรับสิทธิกรณีวางงาน
หรือไมตัวอยางเชนผปต.จายเงินสมทบ
ครบตามเงื่อนไขและลาออกจากงานวันที่
1 กรกฎาคม 2551 ไดไปขึ้นทะเบียน
วางงานและยื่นคําขอรับประโยชนทดแทน
กรณีวางงานที่สํานักจัดหางาน
กรุงเทพมหานครพื้นที่/สํานักงานจัดหา
งานจังหวัดเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 25551
วันนัดรายงานตัวครั้งที่ 1 คือวันที่ 11
สิงหาคม 2551 ตอมาไดเสียชีวิตในวันที่
10 สิงหาคม 2551

คําตอบ
- แนะนําทายาทที่มีสิทธิถูกตองตามกฎหมายติดตอสํานักงานประกันสังคม
กรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาที่ ผปต. ขึ้นทะเบียนวางงาน
โดยเตรียมหลักฐานดังนี้
1. แบบคําขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานสปส .2-01/7 (ผูมีสิทธิลงนาม
คนละ 1 ชุด) 2.บัตรประจําตัวประชาชนของผูมีสิทธิพรอมสําเนา (1 ชุด)
3. ใบมรณะบัตรพรอมสําเนา (1 ชุด) 4. ทะเบียนบานของผูมีสิทธิพรอมสําเนา
(1 ชุด) 5. ทะเบียนสมรสของผูมีสิทธิและของบิดามารดาของผูเสียชีวิตพรอม
สําเนา (1 ชุด) 6. สําเนาสมุดบัญชีธนาคาร
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- หากผูประกันตนไมไดไปรายงานตัวตาม - ถาผูประกันตนไมไดไปรายงานตัวตามกําหนดจะไมไดรับสิทธิวางงานของเดือน
กําหนดนัดหมายที่สํานักงานจัดหางานแจง นัน้ ๆเพราะฉะนั้นแนะนําใหรายงานตัวตามกําหนดทุกครั้ง
ไวผูประกันตนจะไดรับสิทธิหรือไม
หรือถาไมสะดวกในวันนัดสามารถรายงานตัวลวงหนากอนไดไมเกิน 7 วันและ
หลังนัดไดไมเกิน 7 วัน
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- หากลูกจางใชสิทธิรับเงินกรณีวางงาน
ครบ 180 วันแลวแตยังหางานทําไมไดจะ
ไดรับความคุมครองตอหรือไม

- หากผูประกันตนใชสิทธิรับเงินกรณีวางงานครบ 180 วันแลว ไมสามารถรับ
สิทธิไดเพราะตามหลักเกณฑจะไดรับสิทธิไมเกิน 180 วันภายใน 1 ปปฏิทิน

หมายเหตุ

ที่
113

เรื่อง
กรณีวางงาน

คําถาม
- ผูประกันตนอยูระหวางการนัดหยุดงาน
เพื่อเจรจาขอพิพาทแรงงานมีสิทธิไดรับ
ประโยชนทดแทนกรณีวางงานหรือไม

คําตอบ
- ในระหวางการนัดหยุดงานนิติสัมพันธระหวางนายจาง-ลูกจางยังมีไดขาด
หายไปและไมไดรับคาจางเนื่องจากไมมีการทํางานมิใชเปนการเลิกจางจึงยังไมมี
สิทธิไดรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน
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- ผูประกันตนอยูระหวางการนัดหยุดงาน
เพื่อเจรจาขอพิพาทแรงงานแตไดลาออก
เพื่อหางานใหมเนื่องจากระหวางนัดหยุด
งานมิไดคาจางจะมีสิทธิไดรับประโยชน
ทดแทนหรือไม

- หากมีการลาออกจากงานถูกตองและมีการนําสงเงินสมทบตามหลักเกณฑก็
สามารถยื่นเรื่องไดในกรณีลาออกเองจะไดรับสิทธิในอัตรารอยละ 30 ของคาจาง
ครั้งละไมเกิน 90 วันภายในรอบ 1 ปปฏิทิน
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- ถานายจางไมออกเอกสารเกี่ยวกับการ
ออกจากงานใหกับลูกจางหรือยังไมไดแจง
การออกจากงานมาที่ประกันสังคมตาม
กําหนดลูกจางสามารถยื่นเรื่องขอรับเงิน
วางงานไดหรือไมและสํานักงาน
ประกันสังคมจะมีวิธีแกไขใหลูกจาง
อยางไร

- กรณีผูประกันตนไมมีเอกสารเกี่ยวกับการออกจากงานหรือนายจางยังไมไดแจง
รายชื่อสิ้นสุดความเปนลูกจางมาที่ประกันสังคมผูประกันตนสามารถยื่นเรื่องขอ
ขึ้นทะเบียนวางงานไดที่สํานักงานจัดหางานพื้นที่สะดวกภายใน 30 วันนับตั้งแต
วันที่สิ้นสภาพการเปนลูกจางหรือวันลาออกจากงานเพื่อรักษาสิทธิและคอย
ติดตอทางประกันสังคมเพื่อใหตรวจสอบการแจงออกจากงานทางนายจางอีกครั้ง
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- ลูกจางใชสิทธิถูกเลิกจางไป 60 วันแลว - กรณีใชสิทธิเลิกจางไปแลว 60 วันแลวไดงานใหมและมีการลาออกจากงานอีก
ไดทํางานใหมหลังจากนั้นมีไดลาออกจาก ครัง้ จะสามารถใชสิทธิกรณีลาออกเองไดอีก 90 วันเพราะภายใน 1ปปฏิทิน
งานอีกครั้งจะใชสิทธิรับเงินกรณีวางงานได สามารถใชสิทธิรวมกันไมเกิน180 วัน
อีกหรือไม

หมายเหตุ

ที่
117

เรื่อง
กรณีวางงาน

คําถาม
- ถา ผปต. มีอายุครบ 55 ปและมีการ
ลาออกจากงานจะไดรับสิทธิกรณีวางงาน
หรือไม

คําตอบ
- หากผูประกันตนมีอายุครบ 55 ปบริบูรณและมีการออกจากงานจะไมสามารถ
ใชสิทธิกรณีวางงานได จะรับไดเฉพาะกรณีชราภาพเทานั้น
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- เมื่อผูประกันตนถูกเลิกจางแตยังไมได
ติดตอเรื่องวางงานหากเกิน 1 เดือนแลว
ไปติดตอจะไดรับสิทธิยอนหลังหรือไม

- สามารถยื่นเรื่องไดแตไมสามารถรับยอนหลังไดเนื่องจากตามหลักเกณฑ
ผูประกันตนตองขึ้นทะเบียนภายใน 30 วันหากเกินจากนั้นเงินประโยชนทดแทน
ที่จะไดรับจะถูกทอนออกไปเปนรายวันสํานักงานประกันสังคมจะจายเฉพาะ
จํานวนวันที่คงเหลืออยูเทานั้น
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- เงินทดแทนการขาดรายไดกรณีวางงาน
จะโอนเขาบัญชีเมื่อไหรหลังจากขึ้น
ทะเบียนการวางงาน

- หากผูประกันตนมีการรายงานตัวตามกําหนดสํานักงานประกันสังคมจะทําการ
ตรวจสอบขอมูลและโอนเงินเขาสมุดบัญชีธนาคารที่ผูประกันตนใหไวภายใน 57 วันทําการ
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- กรณีที่การแจงออกของผูประกันตนกับ
นายจางแจงไวไมตรงกันตองทําอยางไร

- กรณีการแจงออกจากงานไมตรงกันตองตรวจสอบขอเท็จจริงถาเปนทาง
นายจางแจงผิดก็ตองทําเอกสารเพื่อยื่นเรื่องเพิ่มเติมวาสาเหตุการออกจากงาน
วาขอเท็จจริงเปนอยางไรแตหากเปนตัวผูประกันตนแจงผิดใหติดตอที่สํานักงาน
ประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ /จังหวัด/สาขารับผิดชอบเพื่อแกไขขอมูลให
ถูกตอง
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- กรณีการแจงออกจากงานไมตรงกันตอง
ตรวจสอบขอเท็จจริงถาเปนทางนายจาง
แจงผิดก็ตองทําเอกสารเพื่อยื่นเรื่อง
เพิ่มเติมวาสาเหตุการออกจากงานวา
ขอเท็จจริงเปนอยางไรแตหากเปนตัว
ผูประกันตนแจงผิดใหติดตอที่สํานักงาน
ประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ /
จังหวัด/สาขารับผิดชอบเพื่อแกไขขอมูล
ใหถูกตอง

- ผูประกันตนสามารถรับสิทธิไดแตหากมีการลาออกจากงานอีกครั้งในวันที่ 15
ธ.ค 57 ผูประกันตนจะไดรับสิทธิตั้งแตวันที่ 1 ม.ค. ถึงวันที่ 20 มี.ค. 2558 เปน
ระยะเวลาทั้งหมด 80 วันในอัตรารอยละ 30 ของคาจาง(ตั้งแตวันที่ 22-31
ธ.ค.57 นั้นจะไมไดรับเงินวางงานเนื่องจากไดใชสิทธิของป 2557 ครบ 90 วัน
แลว)

หมายเหตุ

ที่
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เรื่อง
กรณีวางงาน

คําถาม
- ในกรณีที่ผูประกันตนทําเอกสารการ
รายงานตัวหายจะทําอยางไร

คําตอบ
- ใหผูประกันตนไปติดตอแจงความที่สถานีตํารวจแลวนําบัตรประจําตัว
ประชาชนพรอมสําเนาและนําใบแจงความไปติดตอที่สํานักงานจัดหางานที่ยื่น
เรื่องไวเพื่อขอคัดสําเนาเอกสารรายงานตัว
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- การชําระเงินสมทบมาตรา 40 ปจจุบัน
สามารถชําระชองทางใดไดบางและชําระ
อยางไร

- ชองทางที่ 1หักผานบัญชีธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตรธนาคารกสิกรไทยจํากัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชยจํากัด
(มหาชน) ธนาคารกรุงไทยจํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจํากัด
(มหาชน) โดยธนาคารจะหักบัญชีเงินฝากออมทรัพยของผูประกันตนมาตรา 40
งวดปจจุบันเดือนละ 1 งวดและจะทําการหักบัญชีทุกวันที่ 20 ของเดือนหาก
วันที่ 20 ของเดือนตรงกับวันหยุดราชการธนาคารจะดําเนินการหักบัญชีในวัน
ทําการธนาคารถัดไปผูประกันตนเสียคาธรรมเนียมรายการละ 5 บาทโดยหัก
จากบัญชีเงินฝากธนาคาร
ชองทางที่ 2ชําระที่เคานเตอรเซอรวิสที่มีเครื่องหมายหรือสัญลักษณรูปดาว
ไดทุกแหงทั่วประเทศเชน 7-11 และเคานเตอรเซอรวิสที่มีเครื่องหมายหรือ
สัญลักษณรูปดาวรับชําระเฉพาะงวดปจจุบันและเงินออมเพิ่มเติมไมเกิน 1,000
บาท / เดือนเทานั้นโดยเสียคาธรรมเนียมรายการละ 10 บาท
ชองทางที่ 3ชําระที่เคานเตอรธนาคารกรุงไทยจํากัด (มหาชน) และเคานเตอร
ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจํากัด (มหาชน) ไดทุกแหงทั่วประเทศรับชําระเฉพาะงวด
ปจจุบันและเงินออมเพิ่มเติมไมเกิน 1,000 บาท/เดือนเทานั้นโดยเสีย
คาธรรมเนียมรายการละ 10 บาท
ชองทางที่ 4หางเทสโกโลตัสใหผูประกันตนนํา "สมุดรับเงินสมทบ" (ที่มี Bar
Code) แจงขอชําระเงินสมทบไดที่หางเทสโกโลตัสโดยการยิง Bar Code
เทานั้นรับชําระเฉพาะงวดปจจุบันเทานั้นโดยเสียคาธรรมเนียมรายละ 10บาท
ชองทางที่ 5ชําระที่สํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ /สํานักงาน
ประกันสังคมจังหวัด/สาขาชําระลวงหนาไดไมเกิน 12 เดือนทางสํานักงาน
ประกันสังคมจะออกใบเสร็จใหทันทีหรือหนวยบริการเคลื่อนที่ของสํานักงาน
ประกันสังคม

หมายเหตุ

ที่
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เรื่อง
มาตรา 40

คําถาม
- การชําระเงินสมทบผานเคานเตอร
เซอรวิสจะตองเสียคาธรรมเนียมหรือไม

คําตอบ
- เสียคาธรรมเนียม 10 บาทโดยเมื่อชําระแลวจะไดรับใบเสร็จรับเงินทันทีจาก
เคานเตอรเซอรวิส
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- เมื่อมีการชําระเงินสมทบผานทาง
เคานเตอรเซอรวิสแลวจะตองติดตอ
สํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร
พื้นที่/จังหวัด/สาขาเพื่อประทับตราใน
สมุดนําสงเงินสมทบหรือไม

- หลังจากที่มีการนําสงเงินสมทบผานทางเคานเตอรเซอรวิสแลวทางเคานเตอร
เซอรวิสจะออกใบเสร็จรับเงินใหทันทีใหผูประกันตนเก็บใบเสร็จรับเงินไวเปน
หลักฐานหากผูประกันตนสะดวกที่ไปติดตอที่สํานักงานประกันสังคมเมื่อไหรให
นําสมุดนําสงเงินสมทบไปใหเจาหนาที่ประทับตราดวยเพื่อเปนประโยชนในการ
ใชสิทธิ (ควรจะแนะนําใหผูประกันตนติดตอสปส. เพื่อขอประทับตราสมุดนําสง
เงินสมทบไมเกิน 1-2 เดือนจะดีกวาเพื่อปองกันการทําใบเสร็จหาย)
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- ผูประกันตนมาตรา 40 จะตองชําระเงิน
สมทบเทาไหร

- ผปต. มาตรา 40 สามารถจายเงินสมทบไดตั้งแต 70 บาท - 200 บาทตาม
ทางเลือกดังตอไปนี้ทางเลือกที่ 1 จายเงินสมทบ 100 บาท (ประชาชนจาย 70
บาท/เดือนรัฐบาลรวมอุดหนุน 30 บาท/เดือน) ทางเลือกที่ 2 จายเงินสมทบ
150 บาท (ประชาชนจาย 100 บาท/เดือนรัฐบาลรวมอุดหนุน 50 บาท/เดือน)
หมายเหตุทางเลือกที่ 3 - 5 ถูกยกเลิกตามกฎหมายตั้งแตวันที่ 23 กันยายน 2558)
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- กรณีที่ผูประกันตนมาตรา 40 ไดคืนสิทธิ - ผูประกันตนสามารถที่จะติดตอขอรับการคืนสิทธิมาตรา 39 ไดที่สํานักงาน
ประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ /สํานักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขาใดก็ได
มาตรา 39 จะตองปฏิบัติอยางไร
ที่สะดวกโดยไมตองมีการลาออกจากมาตรา 40 เพราะถือวาเปนการสมัคร
มาตรา 40 แลวและไมตองมีการนําสงเงินสมทบของมาตรา 40 ถาหมดสิทธิจาก
มาตรา 39 อีกก็สามารถมาสงเงินสมทบมาตรา 40 ไดโดยไมตองสมัครใหมเพราะ
การใชสิทธิมาตรา 40 จะดูจากการนําสงเงินสมทบเปนหลักหากผูประกันตน
ตองการนําสงเงินสมทบทั้ง 2 กองทุนไมสามารถทําได
หมายเหตุ การสมัครเปนผูประกันตนมาตรา 40 ตองไมเปนผูประกันตนมาตรา
33 และมาตรา 39

หมายเหตุ

ที่
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เรื่อง
มาตรา 40

คําถาม
- กรณีผูประกันตนมาตรา 40 ไดมีการ
จายเงินลวงหนาไปแตไดมีการกลับเขามา
เปนผูประกันตนมาตรา 33 หรือ 39
จะตองทําอยางไร

คําตอบ
- ปจจุบันสําหรับผูประกันตนมาตรา 40 ที่มีการจายเงินลวงหนาไปแลวสามารถ
ติดตอสํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ / จังหวัด/สาขาเพื่อขอรับ
เงินไมพึงชําระโดยใหเขียนคํารองขอลาออกจากการเปนผูประกันตนโดยใหยึด
วันที่ผูประกันตนมาติดตอเปนวันลาออกหรือวันที่ 1 ของเดือนถัดไปไมสามารถ
แจงลาออกยอนหลังไดหากผูประกันตนมาติดตอวันที่ 1 ของเดือนใหคืนเงิน
สมทบของเดือนจนถึงงวดเดือนที่จายเงินสมทบลวงหนาไวหากมาติดตอในวันที่
2 เปนตนไปจะไมคืนเงินสมทบของงวดเดือนนั้นใหคืนเงินสมทบในงวดเดือน
ถัดไปจนถึงเดือนที่จายลวงหนาไว
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- กรณีที่เปนผูทุพพลภาพของสํานักงาน
ประกันสังคมและยังไดรับเงินชดเชยอยู
สามารถสมัครไดหรือไม

- สามารถสมัครมาตรา 40 ไดสําหรับการเบิกสิทธิประโยชนใหใชสิทธิไดเพียง
สิทธิเดียวเทานั้นโดยสํานักงานประกันสังคมจะพิจารณาใหผูประกันตนไดรับสิทธิ
ที่มากที่สุดเพียงสิทธิเดียวยกตัวอยางเชนในกรณีที่ไดรับเงินทุพพลภาพอยูแลว
และมีการสมัครมาตรา 40 และมีการทุพพลภาพเพิ่มจากเดิมอีกทาง
ประกันสังคมจะดูวาสิทธิเดิมที่ไดรับอยูเทาไรถาสิทธิไหนมากกวาจะไดรับจาก
สิทธินั้นเพียงอยางเดียวไมสามารถที่จะรับสิทธิประโยชนทั้ง 2 สิทธิพรอมกัน
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- กรณีเงินชราภาพมีวิธีการคิดอยางไร

- ใหนําเงินบําเหน็จชราภาพที่มีการเก็บสะสมไวในแตละปคูณกับผลตอบแทนที่
ประกาศในปนั้นๆและจะจายคืนใหเปนเงินกอนเรียกวาเงินบําเหน็จชราภาพซึ่ง
จะตองมีอายุครบ 60 ปบริบูรณและแจงความจํานงขอลาออกจากการเปน
ผูประกันตนตามมาตรา 40
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- ถาเปนผูประกันตนที่อยูในชวงที่เปน
มาตรา 38 จะสมัครมาตรา 40 ไดหรือไม

- สามารถสมัครไดและผูประกันตนจะยังคงไดสิทธิคุมครองบุคคลตามมาตา 38
เปนระยะเวลา 6 เดือนนับแตวันที่ผูประกันตนไดมีการสิ้นสภาพการเปนลูกจาง
หลังจากสิ้นสุดสิทธิการคุมครองม.38 แลวผูประกันตนจะใชสิทธิม.40 (สิทธิใน
การรักษาของสปสช.)

หมายเหตุ

ที่
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เรื่อง
มาตรา 40

คําถาม
- กรณีที่เปนผูประกันตนมาตรา 40 (เดิม)
ทางสํานักงานประกันสังคมจะโอนเปน
ผูประกันตนมาตรา 40 ใหมหรือไมและ
สิทธิเกายังคงไดรับอยูหรือเปนสิทธิใหม
สวนเงินสมทบนับตอเนื่องหรือไม

คําตอบ
- ผูประกันตนที่เปนมาตรา 40 เดิมและมีการจายเงินสมทบแลวสํานักงาน
ประกันสังคมจะโอนใหเปนมาตรา 40 ใหมโดยอัตโนมัติแตสิทธิที่ไดในปนี้ (ป
2554) จะไมนอยไปจากเดิมเมื่อผูประกันตนมาเบิกสิทธิประโยชนสํานักงาน
ประกันสังคมจะพิจารณาใหผูประกันตนไดรับสิทธิที่มากที่สุดแตในปถัดไป (ป
2555) ผูประกันตนจะตองเลือกวาจะสมัครในรูปแบบใดสวนการนําสงเงิน
สมทบจะนับใหตอเนื่อง (สามารถเปลี่ยนรูปแบบการสงเงินสมทบไดไมเกินวันที่
25 เดือนธันวาคมของทุกปและมีผลตั้งแตวันที่ 1 มกราคมในปถัดไป)
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มาตรา 40

- ใครบางที่สามารถสมัครเปนผูประกันตน - คุณสมบัติในการสมัครมาตรา 40
มาตรา 40 ใหมไดบาง
1. ตองเปนผูที่มีอายุไมต่ํากวา 15 ปบริบูรณและไมเกิน 60 ปบริบูรณ
2. ไมเปนผูประกันตนตามม.33 และม.39
3. ตองมีบัตรประจําตัวประชาชนและมีสัญชาติไทย
4. ตองเปนคนตางดาวซึ่งเปนชนกลุมนอยที่มีถิ่นที่อยูหรือไดรับการผอนผันใหพัก
อาศัยอยูในราชอาณาจักรเปนกรณีพิเศษของบุคคลซึ่งไมมีสัญชาติไทยที่มีเลข
ประจําตัวประชาชน 13 หลักขึ้นตนดวยเลข 0,6,7 สามารถขึ้นทะเบียนได (มีผล
ตั้งแตวันที่ 3 ธันวาคม 2555)
หมายเหตุ : สําหรับเลขประจําตัวคนตางดาวฯที่ขึ้นตนดวยเลข 00,3,4,5 และ 8
ไมสามารถสมัครและขึ้นทะเบียนเปนผูประกันตนตามมาตรา 40 ได
5. หากเปนบุคคลซึ่งเปนผูพิการใหระบุลักษณะหรืออาการของผูพิการโดย
ละเอียด (ยกเวนผูพิการทางสมองและสติปญญาไมสามารถรับสมัครและขึ้น
ทะเบียนเปนผูประกันตนตามมาตรา 40 ได)

หมายเหตุ

ที่
134

เรื่อง
มาตรา 40

คําถาม
- บุคคลที่เปนขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ /
นายจาง/พระสงฆ/ทหารเกณฑที่มีสิทธิ
สมัครผูประกันตนมาตรา 40

คําตอบ
- นายจางพระสงฆและทหารเกณฑที่ไมไดรับราชการและไมไดเปนผูประกันตน
ในมาตรา 33 และมาตรา 39 สามารถสมัครได
ปจจุบันราชการและรัฐวิสาหกิจ (มาตรา 4 และมาตรา 4(6) ) ไมสามารถสมัคร
ไดหากมีประกาศเปลี่ยนแปลงจะมีการประชาสัมพันธใหทราบตอไปคะ
กรณีมีผูสอบถามวาบุคคลในมาตรา 4 และมาตรา 4 (6) คือใคร
พระราชบัญญัตินี้ไมใชบังคับแกบุคคลที่อยูในมาตรา 4
1 ขาราชการลูกจางประจําลูกจางชั่วคราวรายวันและลูกจางชั่วคราวรายชั่วโมง
ของราชการสวนกลางราชการสวนภูมิภาคและราชการสวนทองถิ่นยกเวนลูกจาง
ชั่วคราวรายเดือน
2 ลูกจางของรัฐบาลตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ
3 ลูกจางของนายจางที่มีสํานักงานในประเทศและไปประจําทํางานใน
ตางประเทศ
4 ผูอํานวยการครูหรือครูใหญและบุคคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
ตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน
5 นักเรียนนักเรียนพยาบาลนิสิตหรือนักศึกษาหรือแพทยฝกหัดซึ่งเปนลูกจางของ
โรงเรียนมหาวิทยาลัยหรือโรงพยาบาล
6 กิจการหรือลูกจางอื่นตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาและมาตรา 4 (6)
แหงพระราชบัญญัติประกันสังคมพ.ศ. 2533
(1) ลูกจางของเนติบัณฑิตยสภา
(2) ลูกจางของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ
(3) ลูกจางของสภากาชาดไทย
(4) ลูกจางของรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ
(5) ลูกจางของกิจการเพาะปลูกประมงปาไมและเลี้ยงสัตวซึ่งมิไดใชลูกจาง
ตลอดปและไมมีงานลักษณะอื่นรวมอยูดวย
(6) ลูกจางของนายจางที่จางไวเพื่อทํางานอันมีลักษณะเปนครั้งคราวเปนการจร
หรือเปนไปตามฤดูกาล
(7) ลูกจางของนายจางที่เปนบุคคลธรรมดาซึ่งงานที่ลูกจางทํานั้นมิไดมีการ
ประกอบธุรกิจรวมอยู
(8) ลูกจางของนายจางซึ่งประกอบการคาเรหรือการแผงลอย
(9) ลูกจางของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ

หมายเหตุ

ที่
135

เรื่อง
มาตรา 40

คําถาม
- การนําสงเงินสมทบสามารถฝากบุคคล
อื่นสงไดหรือไมและชําระเงินสมทบไดที่
ไหนบาง

คําตอบ
- การชําระเงินสมทบสามารถใหบุคคลอื่นชําระแทนไดและสามารถไปชําระไดที่
ชองทางที่ 1หักผานบัญชีธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตรธนาคารกสิกรไทยจํากัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชยจํากัด
(มหาชน) ธนาคารกรุงไทยจํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจํากัด (มหาชน)
รับเฉพาะงวดปจจุบันเดือนละ 1 ครั้งและจะทําการหักบัญชีทุกวันที่ 20 ของ
เดือนหากวันที่ 20 ของเดือนตรงกับวันหยุดราชการธนาคารจะดําเนินการหัก
บัญชีในวันทําการธนาคารถัดไปผูประกันตนเสียคาธรรมเนียมรายการละ 5 บาท
โดยหักจากบัญชีเงินฝากธนาคาร
ชองทางที่ 2ชําระที่เคานเตอรเซอรวิสที่มีเครื่องหมายหรือสัญลักษณรูปดาว ทุก
แหงทั่วประเทศเชน 7-11 และเคานเตอรเซอรวิสที่มีเครื่องหมายรูปดาว ทุกแหง
ทั่วประเทศรับชําระเฉพาะงวดปจจุบันและเงินออมเพิ่มเติมไมเกิน 1,000 บาท/
เดือนเทานั้นโดยเสียคาธรรมเนียมรายการละ 10 บาท
ชองทางที่ 3ชําระที่เคานเตอรธนาคารกรุงไทยจํากัด (มหาชน) และเคานเตอร
ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจํากัด(มหาชน) ไดทุกแหงทั่วประเทศรับชําระเฉพาะงวด
ปจจุบันและเงินออมเพิ่มเติมไมเกิน 1,000 บาท/เดือนเทานั้นโดยเสียคาธรรมเนียม
รายการละ 10 บาท

ชองทางที่ 4หางเทสโกโลตัสใหผูประกันตนนํา "สมุดรับเงินสมทบ"(ที่มีBar
Code) แจงขอชําระเงินสมทบไดที่หางเทสโกโลตัสโดยการยิง Bar Code เทานั้น
รับชําระเฉพาะงวดปจจุบันเทานั้นโดยเสียคาธรรมเนียมรายละ 10 บาท
ชองทางที่ 5ชําระผานไปรษณียธนาณัติ สามารถจายเงินสมทบเดือนละ 1 ครั้ง
และจายลวงหนาไดครั้งละไมเกิน 12 เดือน และเงินออมเพิ่มเติมไมเกิน 1,000
บาท/เดือน

ชองทางที่6หนวยบริการเคลื่อนที่สํานักงานประกันสังคมชําระลวงหนาไดไมเกิน
12 เดือนทางสํานักงานประกันสังคมจะออกใบเสร็จใหทันที

หมายเหตุ

ที่
136

เรื่อง
มาตรา 40

คําถาม
- การสมัครมาตรา 40 สามารถมอบ
อํานาจใหบุคคลอื่นไปทําแทนไดหรือไม

คําตอบ
- การสมัครเปนผูประกันตนตามมาตรา 40 ผูประกันตนควรติดตอดวยตนเอง
โดยกรอกแบบ (สปส.1-40) แนบบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาหรือบัตรอื่น
ที่ทางราชการออกใหพรอมรับรองสําเนาติดตอสมัครไดที่สํานักงานประกันสังคม
กรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาที่สะดวก (ยกเวนสํานักงานใหญ) หากไม
สะดวกติดตอดวยตนเองสามารถใหบุคคลอื่นยื่นเรื่องแทนได
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มาตรา 40

- ผูประกันตนมาตรา 40 อายุ 60 ปขอรับ - ความเปนผูประกันตนสิ้นสุดลงนับตั้งแตวันที่ไดรับเงินชราภาพและไมสามารถ
เงินชราภาพไปแลวความเปนผูประกันตน กลับมาสงเงินสมทบไดอีก
จะสิ้นสุดเลยหรือไมและสามารถสงเงิน
สมทบตอไดไหม
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มาตรา 40

- กรณีที่เจาหนาที่ประกันสังคมออกไปรับ
สมัครมีอะไรแสดงตัววาเปนเจาหนาที่

- บัตรขาราชการบัตรพนักงานประกันสังคมบัตรพนักงานเจาหนาที่ตาม
พระราชบัญญัติประกันสังคมซึ่งผูวาราชการเปนผูออกบัตรให
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มาตรา 40

- คนตางดาวสมัครมาตรา 40 ไดหรือไม

- กรณีคนตางดาวซึ่งเปนชนกลุมนอยที่มีถิ่นที่อยูหรือไดรับการผอนผันใหพัก
อาศัยอยูในราชอาณาจักรเปนกรณีพิเศษของบุคคลซึ่งไมมีสัญชาติไทยที่มีเลข
ประจําตัวประชาชน 13 หลักขึ้นตนดวยเลข 0,6,7 สามารถขึ้นทะเบียนได (มีผล
ตั้งแตวันที่ 3 ธันวาคม 2555) หมายเหตุ : สําหรับเลขประจําตัวคนตางดาวฯที่
ขึ้นตนดวยเลข 00,3,4,5 และ 8 ไมสามารถสมัครและขึ้นทะเบียนเปน
ผูประกันตนตามมาตรา 40 ไดหากบุคคลซึ่งเปนผูพิการใหระบุลักษณะหรือ
อาการของผูพิการโดยละเอียด (ยกเวนผูพิการทางสมองและสติปญญาไม
สามารถขึ้นทะเบียนและสมัครเปนผูประกันตนไดตามมาตรา 40)

หมายเหตุ

ที่
140

เรื่อง
มาตรา 40

คําถาม
- การจายเงินสมทบมาตรา 40 สามารถ
จายเงินยอนหลังหรือไม

คําตอบ
- ผูประกันตนไมสามารถจายเงินสมทบยอนหลังไดเมื่อขาดการสงเงินสมทบจะมี
ผลตอการนับระยะการเกิดสิทธิในกรณีตางๆในการจายเงินสมทบของ
ผูประกันตนตามมาตรา 40 จายเปนรายเดือนๆละ 1 ครั้งหากจะจายเงินสมทบ
ลวงหนาจายไดไมเกิน 12 เดือน (ที่สํานักงานประกันสังคมเทานั้น)
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มาตรา 40

- ถาเปนผูประกันตนมาตรา 40 ตอมาได
งานทําและไดเปนผูประกันตนมาตรา 33
การนําสงเงินสมทบอยูกับนายจางทาง
ประกันสังคมจะนับการนําสงใหตอเนื่อง
หรือไมหรือทางประกันสังคมจะแยก
กองทุนกัน

- สํานักงานประกันสังคมจะไมนับระยะเวลาการสงเงินสมทบใหเปนแบบตอเนื่อง
เพราะมาตรา 40 และมาตรา 33 แยกกองทุนกัน
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มาตรา 40

- เงินสมทบมาตรา 40 สามารถหัก
ลดหยอนภาษีไดหรือไม

- สามารถหักลดหยอนภาษีไดตามจํานวนที่จายจริงพรอมทั้งเงินออมเพิ่มในปนั้น
ไมเกิน 9,000 บาท
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มาตรา 40

- ผูประกันตนมาตรา 40 สามารถสมัคร
กองทุนการออมแหงชาติ
(กระทรวงการคลัง) ไดหรือไม

- ผูประกันตนทางเลือกที่ 3,4 และที่ 5 ไดยุติตามกฎหมาย ตั้งแตวันที่ 25 ก.ย.
2558
หมายเหตุ สํานักงานประกันสังคมจะโอนไปทางเลือก 1 และทางเลือก 2 ขึ้นอยู
กับผูประกันตนสมัครไวทางเลือกใด
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มาตรา 40

- การขอรับสิทธิประโยชนของมาตรา 40 - การขอรับสิทธิประโยชนของมาตรา 40 สามารถยื่นเรื่องรับสิทธิประโยชนได
จะยื่นขอรับภายใน 2 ปเหมือนมาตรา 33 ภายในระยะเวลา 2 ปนับตั้งแตวันเกิดสิทธิ
หรือไม
สวนการขอรับเงินสมทบลวงหนาหรือเงินไมพึงชําระคืนสามารถติดตอขอรับคืน
ขอรับคืนภายใน 1 ปนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง

หมายเหตุ

ที่
145

เรื่อง
มาตรา 40

คําถาม
คําตอบ
- สามารถยื่นเรื่องเบิกไดที่สํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ /
- การยื่นเรื่องเบิกรับสิทธิประโยชนของ
จังหวัด/สาขาที่สะดวก(ยกเวนสํานักงานใหญ)
มาตรา 40 สามารถยื่นเรื่องเบิกไดที่
สํานักงานประกันสังคมที่สมัครม.40 หรือ
ยื่นเรื่องเบิกไดทุกเขตพื้นที่
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มาตรา 40

- อัตรากําหนดดอกเบี้ยชราภาพของ
มาตรา 40 จะเหมือนกับมาตรา 33 ,
มาตรา 39 หรือไม

147

มาตรา 40

- ถาผูประกันตนจายเงินผานตัวแทนแลว - ขอใหตรวจสอบหลักฐานในการนําสงเงินสมทบและเก็บไวเพื่อยืนยันเมื่อเกิด
ปญหาในการขอรับสิทธิประโยชน (ตัวแทนที่รับตองมีการทําขอตกลงที่ถูกตอง)
ตัวแทนยังไมมีการนําสงที่สํานักงาน
ประกันสังคมนานไปเกิดปญหาจะเบิกสิทธิ์
ไดหรือไม

148

มาตรา 40

- ในกรณีที่ผูประกันตนตามมาตรา 40 มี
ความประสงคที่จะทําหนังสือระบุให
บุคคลอื่นเปนผูมีสิทธิรับเงินบําเหน็จชรา
ภาพหลังจากที่เสียชีวิตจะตองทําอยางไร

- อัตราผลตอบแทนกรณีชราภาพจะแยกประกาศผลตอบแทน

- แนวทางการตอบคําถาม
1. ผูประกันตนกรอกแบบฟอรม "หนังสือระบุใหเปนผูมีสิทธิรับเงินบําเหน็จ
ชราภาพ (มาตรา 40)"
2. ระบุชื่อ-สกุลของบุคคลที่ผูประกันตนประสงคจะใหไดรับเงินบําเหน็จชรา
ภาพ
พรอมกรอกรายละเอียดอยางชัดเจนเชนเลขบัตรประจําตัวประชาชน, ที่อยู
ปจจุบัน, หมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอได
3. หาพยานเซ็นรับรองในเอกสาร 2 ทานระบุชื่อ-สกุล, เลขบัตรประจําตัว
ประชาชนของพยาน
4. ใหผูมีสิทธิเก็บหนังสือฉบับนี้ไวเองเมื่อผูประกันตนเสียชีวิตใหผูมีสิทธินํา
หนังสือฉบับนี้ไปติดตอ
เพื่อขอรับประโยชนทดแทนที่สํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ /
จังหวัด/สาขาที่สะดวก(ยกเวนสํานักงานใหญ)
5. ในกรณีที่ผูประกันตนตองการเปลี่ยนชื่อผูมีสิทธิใหทําลายหนังสือฉบับเดิม
และทําหนังสือฉบับใหม

หมายเหตุ

ที่
149

เรื่อง
มาตรา 40

คําถาม
คําตอบ
- กรณีผูประกันตนมาตรา ๔๐ กลับมา
- โดยปกติทางนายจางมีการแจงขึ้นทะเบียนลูกจางกับทางสํานักงาน
ทํางานเปลี่ยนสถานะเปนผูประกันตนตาม ประกันสังคมอยูแลว แตสําหรับ ผปต.มาตรา ๔๐ ที่จายเงินสมทบลวงหนาจะ
มาตรา ๓๓ ผูประกันตนจะตองทําการแจง ขอรับเงินไมพึงประสงคคืนไดจะตองทําการแจงออก
ออกจากเปนผูประกันตนมาตรา ๔๐
หรือไม

150

มาตรา 40

- ในกรณีที่ผูประกันตนมาตรา 40 กลับมา - ผูประกันตนจะสามารถกลับมาเปนผูประกันตนมาตรา 40 ไดโดยไมตองยื่น
เรือ่ งสมัครอีกครั้งแตจะตองนําสงเงินสมทบของมาตรา 40 ตามหลักเกณฑจึงจะ
ทํางานเปลี่ยนสถานะเปนผูประกันตน
ใชสิทธิได
มาตรา 33 ตอมาไดออกจากงาน
ผูประกันตนจะตองยื่นเรื่องสมัครเปน
ผูประกันตนมาตรา 40 อีกครั้งหรือไม

หมายเหตุ

ที่
151

เรื่อง
มาตรา 40

คําถาม
- ผูประกันตนตามมาตรา 40 ที่ประสงค
จะชําระเงินสมทบผานธนาคารไทย
พาณิชยจํากัด (มหาชน) โดยวิธีหักบัญชี
เงินฝากธนาคารสามารถขอรับบริการได
ตั้งแตวันที่เทาไหรและการรับเงินสมทบจะ
รับงวดใดในการรับชําระเงินสมทบ

คําตอบ
- สามารถขอรับบริการไดตั้งแตวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 เปนตนไปโดยมี
ขั้นตอนดังนี้
1. ผูประกันตนมาตรา 40 ขอแบบฟอรมหนังสือยินยอมใหหักเงินจากบัญชีเงิน
ฝากธนาคารของผูประกันตนตามมาตรา 40 ที่ธนาคารไทยพาณิชยจํากัด
(มหาชน) หรือที่สํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ /จังหวัด/สาขา
(ยกเวนสํานักงานใหญ)
2. ใหผูประกันตนมาตรา 40 กรอกหนังสือยินยอมฯใหครบถวนไปยื่นตอธนาคาร
ไทยพาณิชยจํากัด(มหาชน) ที่ผูประกันตนเปดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพยไว
เพื่อใหธนาคารรับรองลายมือชื่อในหนังสือยินยอมฯ
3. ใหผูประกันตนนําสําเนาหนังสือยินยอมฯจากธนาคารพรอมกับสําเนาสมุด
บัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพยหนาแรกของผูประกันตนไปยื่นตอสํานักงาน
ประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ /จังหวัด/สาขาที่รับผิดชอบเพื่อเจาหนาที่จะ
ดําเนินการบันทึกขอมูลและแจงใหผูประกันตนทราบจะเริ่มหักเงินสมทบในบัญชี
เงินฝากไดตั้งแตงวดเดือนใด
4. ใหผูประกันตนนําเงินเขาบัญชีเงินฝากใหเพียงพอที่จะหักเปนเงินสมทบและ
คาธรรมเนียมกอนวันที่ 20 ของเดือนในสวนของใบเสร็จรับเงินผูประกันตน
สามารถติดตอขอรับใบเสร็จรับเงินไดที่สํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร
พื้นที่/จังหวัด/สาขาที่ผูประกันตนขึ้นทะเบียนภายใน 12 เดือนหากเกินกําหนด
12 เดือนสามารถขอใบแทนใบเสร็จที่สํานักงานประกันสังคมทั่วประเทศที่สะดวก

หมายเหตุ

ที่
เรื่อง
คําถาม
152 กองทุนเงินทดแทน - ผูประกันตนที่เปนลูกจางสวนราชการจะ
ไดรับความคุมครองกรณีประสบอันตราย
หรือเจ็บปวยกรณีทุพพลภาพและกรณี
ตายเนื่องจากการทํางานหรือไม

คําตอบ
- ไมไดรับการคุมครองหากเปนกิจการที่ไมอยูในขอบังคับตามมาตรา 4 (แหงตาม
พระราชบัญญัติเงินทดแทนพ.ศ. 2537) ซึ่งมีดังนี้ 1. ราชการสวนกลางราชการ
สวนภูมิภาคและราชการสวนทองถิ่น
2. รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ
3. นายจางซึ่งประกอบธุรกิจโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน
เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับครูหรือครูใหญ
4. นายจางซึ่งดําเนินกิจการที่มิไดแสวงหากําไรในทางเศรษฐกิจ
5. นายจางอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวงดังนี้
1) นายจางซึ่งประกอบกิจการเพาะปลูกประมงปาไมและเลี้ยงสัตวซึ่งมิไดใช
ลูกจางตลอดปและไมมีงานลักษณะอื่นรวมอยูดวย
2) นายจางที่เปนบุคคลธรรมดาซึ่งงานที่ลูกจางทํานั้นมิไดมีการประกอบธุรกิจ
รวมอยูดวย
3) นายจางซึ่งประกอบการคาเรและแผ’ลอย

153 กองทุนเงินทดแทน - บัณฑิตอาสาประสบอันตรายในระหวาง
ปฏิบัติงานสํานักงานประกันสังคมจะให
ความคุมครองหรือไม

- ไมไดรับความคุมครองจากกองทุนเงินทดแทนเนื่องจากบัณฑิตอาสาเปนลูกจาง
ของสวนราชการซึ่งไดรับการยกเวนไมตองขึ้นทะเบียนกองทุนเงินทดแทน

หมายเหตุ

ที่
เรื่อง
คําถาม
154 กองทุนเงินทดแทน - อธิบายการไดรับสิทธิและคํานวณกรณี
เสียชีวิตเนื่องจากการทํางาน

คําตอบ
- เมื่อลูกจางเสียชีวิตเนื่องจากการทํางานผูมีสิทธิสามารถยื่นเรื่องขอรับประโยชน
ของกองทุนเงินทดแทนดังนี้
1.) คาทําศพในอัตรา 100 เทาของอัตราสูงสุดของคาจางขั้นต่ํารายวันสูงสุดตาม
กฎหมายแรงงาน (ปจจุบันคาจางสูงสุด 300 บาทคาทําศพ 100 เทา = 30,000
บาท) โดยจายใหผูจัดการศพ
2.) คาทดแทนกรณีถึงถึงแกความตายหรือสูญหายไดคาทดแทนเปนรายเดือน
รอยละ 60 ของคาจางรายเดือนมีกําหนดระยะเวลา 8 ปใหกับผูมีสิทธิ (โดยคา
ทดแทนรายเดือนตองไมต่ํากวา 2,000 บาทและไมเกิน 12,000 บาทตอเดือน)
โดยคาทดแทนรายเดือนตองไมต่ํากวา 2,000 บาทและผูมีสิทธิไดรับเงินทดแทน
มีดังนี้
1. บิดามารดา
2. สามีหรือภรรยา
3. บุตรที่มีอายุต่ํากวา 18 ปเวนแตบุตรอายุ 18 ปและยังศึกษาอยูในระดับ ที่ไม
สูงกวาปริญญาตรีใหไดรับสวนแบงตอไปตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู
4. บุตรที่มีอายุตั้งแต 18 ปและทุพพลภาพหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ ซึ่ง
อยูในอุปการะของลูกจางกอนลูกจางถึงแกความตายหรือสูญหาย
5. บุตรซึ่งเกิดภายใน 310 วันนับตั้งแตวันที่ลูกจางถึงแกความตายมีสิทธิรับเงิน
ทดแทนนับตั้งแตวันคลอด
6. หากไมมีผูมีสิทธิดังกลาวขางตนใหอยูในความอุปการะของลูกจางซึ่งเดือดรอน
เพราะขาดอุปการะเปนผูมีสิทธิ
3.) จะไดรับเงินออมกรณีชราภาพจากกองทุนประกันสังคมใหกับทายาทผูมีสิทธิ

หมายเหตุ

ที่
เรื่อง
คําถาม
155 กองทุนเงินทดแทน - กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงิน
ทดแทนแตกตางกันอยางไร

คําตอบ
- กองทุนเงินทดแทนจัดเก็บเงินสมทบจากนายจางเพียงฝายเดียวปละ 1 ครั้งและ
ใหความคุมครองลูกจางกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวยกรณีทุพพลภาพและ
กรณีตายหรือสูญหายเนื่องจากการทํางาน
กองทุนประกันสังคมจัดเก็บเงินสมทบ 3 ฝายนายจางลูกจางรัฐบาลและใหความ
คุมครองกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวยกรณีคลอดบุตรกรณีทุพพลภาพกรณี
เสียชีวิตกรณีสงเคราะหบุตรกรณีชราภาพกรณีวางงานอันไมเนื่องจากการทํางาน

156 กองทุนเงินทดแทน - ลูกจางเขาทํางานได 2 วันเกิดอุบัติเหตุ
เนื่องจากการทํางานสามารถยื่นกท. 16
และ กท. 44 ใหกับสถานพยาบาลได
หรือไมเพราะนายจาง
ยังไมยื่นสปส. 1-03

- กองทุนเงินทดแทนคุมครองทันทีที่เปนลูกจางแมนายจางยังไมขึ้นทะเบียนใหก็
ตามเมื่อลูกจางประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางานตั้งแตวันแรกที่
เขาทํางานนายจางตองแจงการประสบอันตรายและสปส.1-03(แบบขึ้นทะเบียน
ลูกจาง) พรอมกันตอสํานักงานประกันสังคมภายใน 15 วันนับจากวันที่ลูกจาง
ประสบอันตราย

157 กองทุนเงินทดแทน - ลูกจางเขารับการรักษาพยาบาลไดที่ไหน - ไดทุกแหงถาเปนสถานพยาบาลในความตกลงของกองทุนเงินทดแทนสามารถ
ใชใบสงตัวกท.44 และกท.16
บาง
หากเขารักษาที่โรงพยาบาลอื่นตองสํารองจายไปกอนแลวนําหลักฐานมายื่นเรื่อง
ที่สํานักงานประกันสังคมภายใน 90 วันนับแตวันที่ทดลองจายไป
158 กองทุนเงินทดแทน - เมื่อลูกจางเจ็บปวยเนื่องจาการทํางาน
จะตองทําอยางไร

- ตองรีบแจงใหนายจางทราบทันทีเพื่อออกหนังสือสงตัวและในกรณีไมแนใจการ
ประสบอันตรายที่เกิดขึ้นเปนการประสบอันตรายเนื่องจากการทํางานหรือไม
แนะนําใหเขารับการรักษาณสถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิจะไดไมตองเสีย
คาใชจายใดๆ

หมายเหตุ

ที่
เรื่อง
คําถาม
159 กองทุนเงินทดแทน - เมื่อลูกจางประสบอันตรายเนื่องจาการ
ทํางานนายจางตองปฏิบัติอยางไร

คําตอบ
- ใหนายจางตรวจสอบกอนวาสถานพยาบาลที่ไดทําขอตกลงกับทางกองทุนเงิน
ทดแทนมีสถานพยาบาลใดบางเพราะเมื่อลูกจางเกิดเหตุเนื่องจากการทํางาน
สามารถเขาทําการรักษาในโรงพยาบาลที่ไดทําขอตกลงกับทางกองทุนเงิน
ทดแทนไดโดยไมตองเสียคาใชจายในวงเงิน 50,000 บาทโดยใหนายจางยื่น
เอกสารดังนี้กับสถานพยาบาล
- แบบกท. 16 (แบบการแจงประสบอันตรายและเจ็บปวยหรือสูญหาย)
- แบบกท. 44 (แบบสงตัวลูกจางเขารับการรักษาพยาบาล)
หมายเหตุสถานพยาบาลจะเปนผูยื่นเอกสารดังกลาวที่สํานักงานประกันสังคม
กรุงเทพมหานครเขตพื้นที่ /จังหวัด/สาขาที่รับผิดชอบ

160 กองทุนเงินทดแทน - ถานายจางไมแจงการประสบอันตราย
ของลูกจางตอสํานักงานประกันสังคมจะ
ทําอยางไร

- ลูกจางหรือญาติผูมีสิทธิตองยื่นคํารองที่สํานักงานประกันสังคม
กรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขารับผิดชอบ
ภายใน 180 วันหากเกิน 180 วันใหเขียนคํารองขอขยายระยะเวลาการยื่นคํา
รองตอเลขาธิการสํานักงานประกันสังคม(ในเขตกรุงเทพมหานคร) หรือตอผูวา
ราชการจังหวัด (ในภูมิภาค)

161 กองทุนเงินทดแทน - ลูกจางที่ทุพพลภาพจากการทํางานจะ
ไดรับอะไรบาง

- มีสิทธิไดรับการรักษาพยาบาลคาทดแทนคาอวัยวะเทียม/อุปกรณในการบําบัด
โรคคาฟนฟูสมรรถภาพรอยละ 60 ของคาจางรายเดือนเปนระยะเวลา 15 ปและ
เงินบําเหน็จชราภาพจากกองทุนประกันสังคม

162 กองทุนเงินทดแทน - ถานายจางไมแจงการประสบอันตราย
- มีโทษจําคุกไมเกิน 6 เดือนหรือปรับไมเกิน 10,000 บาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
เจ็บปวยหรือสูญหายตอสํานักงาน
ประกันสังคมตามแบบที่กําหนดภายใน 15
วันนับแตวันที่นายจางทราบมีบทลงโทษ
อยางไร

หมายเหตุ

ที่
เรื่อง
คําถาม
คําตอบ
- ไมไดเพราะเปนการรักษาตอเนื่องจากการประสบอันตรายเนื่องจากการทํางาน
163 กองทุนเงินทดแทน - เมื่อ 2 ปที่แลวลูกจางประสบอันตราย
เนื่องจากการทํางานใสเหล็กดามกระดูก ตองเบิกจากกองทุนเงินทดแทนซึ่งรวมแลวตองไมเกินจากวงเงินที่กําหนดไว
และจะผาตัดเพื่อเอาเหล็กออกซึ่งไมได
รักษาโรงพยาบาลเดิมใชสิทธิประกันสังคม
ไดหรือไม
164 กองทุนเงินทดแทน - กรณีผูประกันตนรับสิทธิทุพพลภาพ
เนื่องจากการทํางานมาแลว 7 ปแลว
เสียชีวิตจะสามารถรับสิทธิกรณีเสียชีวิตได
หรือไม

- ใหญาติผูประกันตนยื่นเรื่องขอรับสิทธิกรณีเสียชีวิตที่สํานักงานประกันสังคม
กรุงเทพมหานครเขตพื้นที่ /จังหวัด/สาขารับผิดชอบเพื่อใหเจาหนาที่วินิจฉัย
สาเหตุของการเสียชีวิตเปนกรณีไปหากเสียชีวิตเนื่องจากการทุพพลภาพจะไดรับ
คาทําศพในอัตรา 100 เทาของอัตราสูงสุดของคาจางขั้นต่ํารายวันสูงสุดตาม
กฎหมายแรงงานปจจุบันคาจางสูงสุด 300 บาทคาทําศพ 100 เทา = 30,000
บาทโดยจายใหผูจัดการศพและจายคาทดแทนรอยละ 60 ของคาจางรายเดือนมี
กําหนดระยะเวลา 1 ปใหกับผูมีสิทธิเนื่องจากผูประกันตนไดรับสิทธิทุพพลภาพ
มาแลว 7 ปแลวเสียชีวิตซึ่งโดยปกติแลวจะจายให 8 ปคาทดแทนสวนนี้กองทุน
เงินทดแทนจะจายใหกับทายาทอีก 1

165 กองทุนเงินทดแทน - การประเมินสงเงินกองทุนเงินทดแทน
ทุกปสํานักงานประกันสังคมจะแจงให
บริษัททราบทุกครั้งหรือไม

- สํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ /จังหวัด/สาขารับผิดชอบจะแจง
ใหบริษัทราบทุกครั้งโดยจะมีเอกสารสงไปที่บริษัทประมาณเดือนพ.ย. ถาปลาย
เดือนธ.ค. บริษัทยังไมไดรับเอกสารจากสํานักงานประกันสังคมใหสถาน
ประกอบการติดตอไปที่สํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ /จังหวัด/
สาขารับผิดชอบเนื่องจากสถานประกอบการจะตองมีหนาที่นําสงเงินสมทบ
กองทุนเงินทดแทนภายในเดือนม.ค.ของทุกปมิฉะนั้นจะมีเงินเพิ่มรอยละ 3 ตอ
เดือนของเงินสมทบที่คางชําระ

หมายเหตุ

ที่
เรื่อง
คําถาม
คําตอบ
166 กองทุนเงินทดแทน - กรณีเจ็บปวยเนื่องจากการทํางานถามี - กรณีลูกจางประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางานหากเขารับการ
การใชสิทธิในการรักษาพยาบาลในวงเงินที่ รักษาในโรงพยาบาลตามความตกลงของกองทุนเงินทดแทนจะไดรับวงเงินเทาที่
เกิน 50,000 บาทแลวจะตองทําอยางไร จายจริงตามความจําเปนไมเกิน 50,000 บาทหากประสบอันตรายรุนแรงเขาขาย
ที่กําหนดในกฎกระทรวงจายเพิ่มอีก 100,000 บาทหรือไมเกิน 300,000 บาท
ตอครั้งของการประสบอันตรายและในกรณีที่คารักษาพยาบาลไมเพียงพอ
สามารถเบิกไดไมเกิน 500,000 บาทแตรวมทั้งสิ้นตองไมเกิน 1,000,000 บาท
โดยผานการพิจารณาของคณะกรรมการการแพทยและคณะกรรมการกองทุน
เงินทดแทนเห็นชอบ
167 กองทุนเงินทดแทน - สิทธิการรักษาพยาบาลของประกันสังคม - สิทธิการรักษาพยาบาลประกันสังคมผูประกันตนจะไดรับสิทธิเมื่อนําสงเงิน
กับสิทธิบัตรทองของสปสช. เปนอยางไร สมทบครบ 3 เดือนติดตอกันหรือภายใน 15 เดือนยอนหลังมีการนําสงเงินสมทบ
รวมกันไมนอยกวา 3 เดือนกอนวันที่เขารับการรักษาพยาบาลโดยสามารถเขาทํา
แตกตางกันอยางไร
การรักษาที่สถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิหรือเครือขายไดโดยไมเสีย
คาใชจายสําหรับสิทธิสปสช. แนะนําใหสอบถาม Call Center 1330
168

กองทุน
ประกันสังคม

- ผูประกันตนตามมาตรา 33 , 39 ละ 40 - ผูประกันตนตามมาตรา 33 ไดรับความคุมครอง 7 กรณีไดแกกรณีประสบ
อันตรายหรือเจ็บปวยกรณีคลอดบุตรกรณีทุพพลภาพกรณีเสียชีวิตกรณี
ไดรับสิทธิประโยชนจากกองทุน
สงเคราะหบุตรกรณีชราภาพและวางงาน
ประกันสังคมแตกตางกันอยางไร
- ผูประกันตนตามมาตรา 39 ไดรับความคุมครอง 6 กรณีไดแกกรณีประสบ
อันตรายหรือเจ็บปวยกรณีคลอดบุตรกรณีทุพพลภาพกรณีเสียชีวิตกรณี
สงเคราะหบุตรและกรณีชราภาพ
- ผูประกันตนตามมาตรา 40 ไดรับความคุมครอง 4 กรณีไดแกเงินทดแทนการ
ขาดรายไดกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเงินทดแทนการขาดรายได กรณี
ทุพพลภาพเงินคาทําศพกรณีเสียชีวิตเงินบําเหน็จชราภาพ

หมายเหตุ : การไดรับความคุมครองดังกลาวเปนไปตามชองทางการนําสงเงิน
สมทบ

หมายเหตุ

ที่
169

170

เรื่อง
กรณีชราภาพ

กรณีวางงาน

คําถาม
- การขอรับประโยชนทดแทนกรณีชรา
ภาพของผูประกันตนตามมาตรา 33 และ
39 มีหลักการคิดคํานวณจายเงินบําเหน็จ
และบํานาญชราภาพอยางไร

- กรณีวางงานผูประกันตนไมสามารถไป
รายงานตัวที่สํานักจัดหางานไดเนื่องจาก
เจ็บปวยตองเขารับการรักษาพยาบาลและ
แพทยมีคําสั่งใหนอนพักรักษาตัวจนเกิน
วันนัดจะสามารถมอบอํานาจใหบุคคลอื่น
ไปรายงานตัวแทนหรือสามารถรายงานตัว
ยอนหลังไดหรือไม

คําตอบ
- 1. เงินบําเหน็จชราภาพจายเปนเงินกอนครั้งเดียวดังนี้
- กรณีจายเงินสมทบต่ํากวา 12 เดือนจะไดรับเงินบําเหน็จชราภาพจํานวนเทากับ

จํานวนที่ผูประกันตนจายสมทบ

- กรณีจายเงินสมทบตั้งแต 12 เดือนขึ้นไปแตไมถึง 180 เดือนขึ้นไปจะไดรับเงิน
บําเหน็จชราภาพจํานวนเทากับจํานวนเงินสมทบที่ผูประกันตนและนายจางจาย
สมทบพรอมผลประโยชนตอบแทนตามที่สํานักงานประกันสังคมประกาศกําหนด
2. เงินบํานาญชราภาพเงินเลี้ยงชีพรายเดือนกรณีที่ผูประกันตนจายเงินสมทบ
ตั้งแต 180 เดือนขึ้นไปมีสิทธิไดรับเงินบํานาญชราภาพในอัตรารอยละ 20 ของ
คาจางเฉลี่ย 60 เดือนสุดทายที่ใชเปนฐานคํานวณเงินสมทบกอนความเปน
ผูประกันตนสิ้นสุดลงและกรณีที่ผูประกันตนจายเงินสมทบเกิน 180 เดือนจะ
ปรับเพิ่มอัตราเงินบํานาญชราภาพขึ้นอีกรอยละ 1.5 ตอระยะเวลาการจายเงิน
สมทบครบทุก 12 เดือน
หมายเหตุ : ผูประกันตนมาตรา 39 ฐานคาจางที่นําสงเงินสมทบ 4,800 บาท)
- กรณีวางงานผูประกันตนตองไปรายงานตัวที่สํานักจัดหางานกอนหรือหลังวัน
นัดไมเกิน 7 วันไมสามารถมอบอํานาจใหผูอื่นไปรายงานตัวแทนไดหากมีความ
จําเปนไมสามารถไปรายงานตัวไดแนะนําใหติดตอสํานักงานประกันสังคมภายใน
ระยะเวลาที่ตองรายงานตัว

หมายเหตุ

ที่
171

เรื่อง
กรณีชราภาพ

คําถาม
- ผูประกันตนตามมาตรา 33 จายเงิน
สมทบเกิน 180 เดือนไมตองการรับ
บํานาญชราภาพจะขอรับเงินบําเหน็จชรา
ภาพไดหรือไม

คําตอบ
- สิทธิประโยชนกรณีชราภาพหากผูประกันตนจายเงินสมทบตั้งแต 180 เดือนขึ้น
ไปผูประกันตนจะไดรับเงินบํานาญชราภาพรายเดือนตลอดชีวิตปจจุบัน
ผูประกันตนไมสามารถเลือกขอรับเปนเงินบําเหน็จชราภาพได

172

มาตรา 40

- ผูประกันตนมาตรา 40 ที่ถึงแกความตาย
กอนอายุครบ 60 ปบริบูรณหรือกอนที่จะ
ไดรับประโยชนทดแทนกรณีชราภาพใคร
เปนผูมีสิทธิไดรับเงินบําเหน็จชราภาพ

- ผูมีสิทธิไดรับเงินบําเหน็จชราภาพไดแกสามีภรรยาบิดามารดาหรือบุตรของ
ผูประกันตนในจํานวนที่เทากันหากผูประกันตนไมมีผูมีสิทธิดังกลาวใหบุคคลซึ่ง
เปนผูประกันตนทําหนังสือระบุไวเปนผูมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีชรา
ภาพ

173

กรณีชราภาพ

- กรณีผูประกันตนสถานะโสดเสียชีวิต
บิดามารดาเสียชีวิตเงินบําเหน็จบํานาญ
ชราภาพของผูประกันตนใครเปนผูรับ
ประโยชน

- ผูมีสิทธิไดรับเงินบําเหน็จหรือบํานาญชราภาพไดแก
1. บุตรชอบดวยกฎหมาย (ยกเวนบุตรบุญธรรมหรือบุตรซึ่งไดยกใหเปนบุตรบุญ
ธรรมของบุคคลอื่น)
2. สามีหรือภรรยา
3. บิดามารดา
**กรณีไมมีทายาทผูมีสิทธิเงินบําเหน็จชราภาพจะกลับเขากองทุน
ประกันสังคม**

หมายเหตุ

ที่
174

เรื่อง
กรณีคลอดบุตร

คําถาม
- ผูประกันตนชายมีภรรยาเปนคนตาง
ดาวสามารถเบิกกรณีคลอดบุตรไดหรือไม

คําตอบ
- หากผูประกันตนชายมีการนําสงเงินสมทบครบ5เดือนภายในระยะเวลา 15
เดือนยอนหลังกอนเดือนที่บุตรคลอดผูประกันตนสามารถนําเอกสารติดตอยื่น
เรื่องไดที่สํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ /จังหวัด/สาขาที่สะดวก
(ยกเวนสํานักงานใหญ) เอกสารการยื่นเรื่อง
1. แบบขอรับประโยชนทดแทน สปส. 2-01
2. สําเนาบัตรประชาชนพรอมตัวจริง
3. สําเนาสูติบัตรพรอมตัวจริง
4. สําเนาทะเบียนสมรส(กรณีไมมีทะเบียนสมรสใหแนบหนังสือรับรองของ
ผูประกันตนกรณีไมมีทะเบียนสมรส)
5. สําเนาหนังสือเดินทางของภรรยา
6. สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพยหนาแรกที่มีเลขที่บัญชีและชื่อของ
ผูประกันตน มี 9 ธนาคาร
- ธนาคารกรุงไทยจํากัด(มหาชน) KTB
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจํากัด (มหาชน) BAY
- ธนาคารกรุงเทพจํากัด (มหาชน) BBL
- ธนาคารไทยพาณิชยจํากัด (มหาชน) SCB
- ธนาคารกสิกรไทยจํากัด (มหาชน) KBANK
- ธนาคารทหารไทยจํากัด (มหาชน) TMB
- ธนาคารธนชาตจํากัด (มหาชน) TBANK
- ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย IBANK (เริ่มใช 1 มกราคม 2550)
- ธนาคารซีไอเอ็มบีไทยจํากัด (มหาชน) CIMB เดิมคือไทยธนาคาร

หมายเหตุ

ที่
175

เรื่อง
กรณีชรา
ภาพ

คําถาม
- ผูประกันตนสงเงินสมทบครบ 15 ปแตอายุยัง
ไมถึง 55 ปและลาออกจากการเปนผูประกันตน
ตอมาไดเสียชีวิตเงินกรณีชราภาพใครเปนผูไดรับ
และรับในรูปแบบใด

คําตอบ
- ในกรณีเปนผูประกันตนซึ่งมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีชราภาพถึงแก
ความตายกอนที่จะไดรับประโยชนทดแทนใหทายาทของผูนั้นมีสิทธิ์ไดรับเงิน
บําเหน็จชราภาพทายาทผูมีสิทธิไดแก 1. บุตรชอบดวยกฎหมาย (ยกเวนบุตรบุญ
ธรรมหรือบุตรซึ่งไดยกใหเปนบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่น )
2. สามีหรือภรรยา 3. บิดามารดา
** กรณีไมมีทายาทผูมีสิทธิเงินบําเหน็จชราภาพจะกลับเขากองทุน
ประกันสังคม**

176

กรณีชรา
ภาพ

- กรณีผูประกันตนอายุ 58 ปบริบูรณออกจาก
งานมาสิบปแลวพึ่งทราบวาตนเองมีสิทธิรับเงิน
ออมชราภาพสามารถยื่นเรื่องขอรับเงินไดไหม
โดยผูประกันตนใหเหตุผลวาไมมีหนังสือจากทาง
ประกันสังคมแจงไปที่บานและเพิ่งทราบจากคน
อื่นจึงเขามาติดตอขอรับเงิน

- ผูประกันตนไดรับประโยชนทดแทนกรณีชราภาพและประสงคจะขอรับ
ประโยชนทดแทนใหยื่นคําขอรับประโยชนทดแทนภายในระยะเวลา 2 ปนับแต
วันที่มีสิทธิหากเกินระยะเวลาที่กําหนดกฎหมายอนุโลมใหผูประกันตนยื่นคํา
ขอรับประโยชนทดแทนได (พรอมแสดงเหตุผลและความจําเปนที่ไมสามารถยื่น
เรื่องภายในระยะเวลาที่กําหนดไว)

177 กรณีเสียชีวิต - ผูประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 สถานภาพ
โสด บิดา มารดา เสียชีวิตแลว สามารถระบุผูรับ
ประโยชนกรณีเสียชีวิต ไดหรือไม

- กรณีที่ผูประกันตนนําสงเงินสมทบครบตามหลักเกณฑและเงื่อนไขจะไดรับสิทธิ
ดังนี้
1. คาทําศพ 40,000 บาทจายใหแกผูจัดการศพหรือผูที่ประกันตนทําหนังสือระบุ
ใหเปนผูจัดการศพและเปนผูจัดการศพ
2. เงินสงเคราะหกรณีเสียชีวิตจะจายใหแกผูมีสิทธิกรณีที่ผูประกันตนทําหนังสือ
ระบุไวหากไมไดทําหนังสือระบุไวเงินจะตกเปนของกองทุน
3. เงินบําเหน็จชราภาพ กรณีผูประกันตนทําหนังสือระบุผูรับสิทธิประโยชน
- แนะนําใหผูประกันตนติดตอสอบถามสํานักงานประกันสังคมที่รับผิดชอบเพื่อ
ตรวจสอบขอเท็จจริง

หมายเหตุ

ที่
178

เรื่อง
กรณีวางงาน

คําถาม
- กรณีผูประกันตนซึ่งทํางานอยูในบริษัท
เดียวกันตําแหนงงานเดียวกันและ
เงินเดือนเทากันลาออกจากบริษัทวัน
เดียวกันมาขึ้นทะเบียนวางงานและ
รายงานตัวในวันเดียวกันแตทําไมไดรับ
ผลประโยชนทดแทนไมเทากัน

คําตอบ
- แนะนําใหผูประกันตนติดตอสอบถามสํานักงานประกันสังคมที่รับผิดชอบเพื่อ
ตรวจสอบขอเท็จจริง

179

หนวยงานอื่น

- หากตองการทราบขอมูลเรื่องภาษี ตอง
ทําอยางไร

- ในกรณีเรื่องภาษี ทานสามารถสอบถามกรมสรรพากรไดโดยตรงที่ สายดวน
1161ซึ่งจะทําใหผูตองการสอบถามขอมูล สามารถฟงขอมูลอัตโนมัติ และรับ
เอกสารทางโทรสารไดทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง และจะเปดใหบริการสอบถาม
ขอมูลแบบมีเจาหนาที่ใหบริการทุกวันในเวลาราชการ

180

กรณีทุพพลภาพ

- ผูประกันตนมีอายุ 40 ปและเปน
ผูประกันตนอยูประมาณ 10 ป แลวเกิด
อุบัติเหตุทุพพลภาพ ไดรับเงินทดแทน
การขาดรายไดเดือนละ 1,000 บาท เมื่อ
เสียชีวิตจะไดรับเงินคาทําศพหรือไม

- สําหรับผูประกันตนที่รับสิทธิประโยชนกรณีทุพพลภาพ และเมื่อเสียชีวิตจะ
ไดรับเงินคาทําศพเปนเงิน 40,000 บาท พรอมรับเงินสงเคราะหกรณีตายและ
เงินกรณี ชราภาพ (ทายาท) หากเปนผูประกันตนตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่
กฎหมายกําหนด

หมายเหตุ

ที่
เรื่อง
คําถาม
181 กองทุนเงินทดแทน - กรณีพนักงานโดนกลองสินคาหลนทับ
แตอาการปวดยังไมเกิดขึ้นในตอนนั้น
ตอมา 2-3 วัน ไดเกิดอาการเจ็บปวยไดไป
หาหมอ แตหมอก็ไมวินิจฉัยวาเจ็บปวย
หรือประสบอันตรายอันเนื่องจากการ
ทํางาน ในสวนนี้สํานักงานประกันสังคม
เห็นอยางไร

คําตอบ
- หลักเกณฑและเงื่อนไขการเบิกสิทธิ ดังนี้
การเจ็บปวยหรือประสบอันตรายอันเนื่องจากการทํางาน (กองทุนเงินทดแทน)
คารักษาพยาบาลไดรับเทาที่จายจริงตามความจําเปนไมเกิน 50,000 บาท หากมี
ความรุนแรงเบิกเพิ่มไดในวงเงินไมเกิน 100,000 บาท หากเกิดอาการรุนแรงคา
รักษาพยาบาลไมเพียงพอสามารถเบิกเพิ่มไดอีกไมเกิน 300,000 บาท แตรวม
ทั้งสิ้นไมเกิน 1,000,000 บาท โดยใหคณะกรรมการทางการแพทยพิจารณาและ
คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนใหความเห็นชอบ
กรณีเขารักษาในสถานพยาบาลในความตกลงของกองทุนเงินทดแทน ลูกจางไม
ตองจายคารักษาพยาบาล (ในวงเงินที่กําหนด) กรณีเขารักษาพยาบาลใน
สถานพยาบาลอื่นใหทดรองจายคารักษาพยาบาลไปกอนและใหมาขอเบิกจาก
กองทุนภายใน 90 วัน

182 กองทุนเงินทดแทน - หนาที่ของนายจางตามกฎหมายกองทุน
เงินทดแทน

- จายเงินสมทบ (ตามแบบใบประเมิน)
- รายงานคาจาง/จํานวนลูกจางประจําป
- แจงการประสบอันตรายของลูกจาง

183

มาตรา 40

- ผูประกันตนมาตรา 40 ตองการ
เปลี่ยนแปลงขอเท็จจริงและทางเลือกการ
นําสงเงินสมทบตองทําอยางไรบางแลว
สามารถเปลี่ยนแปลงไดทันทีเลยหรือไม

- ผูประกันตนตามมาตรา 40 ที่ประสงคจะเปลี่ยนแปลงขอเท็จจริงทางเลือกการ
นําสงเงินสมทบตองกรอกแบบ (สปส.1-40/1) และยืนที่สํานักงานประกันสังคม
กรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาที่สะดวก (ยกเวนสํานักงานใหญ) สามารถ
เปลี่ยนทางเลือกจายเงินสมทบไดปละ 1 ครั้งตามปปฏิทิน) จะยื่นแบบแสดง
ความจํานงเดือนใดก็ไดการเปลี่ยนทางเลือกจะมีผลตั้งแตเดือนถัดจากเดือนที่
แสดงความจํานงค

หมายเหตุ

ที่
184

เรื่อง
มาตรา 40

คําถาม
คําตอบ
- การนําสงเงินสมทบของผูประกันตนตาม - การจายเงินสมทบของผูประกันตนตามมาตรา 40 จะจายเปนรายเดือนๆละ 1
มาตรา 40 มีชวงวันและเวลากําหนด
ครัง้ ผูประกันตนสามารถนําสงไดตั้งแตวันที่ 1 จนถึงสิ้นเดือนนั้นๆจายเงินสมทบ
หรือไมวาตองนําสงเงินสมทบภายในวันที่ ลวงหนาไดครั้งละไมเกิน 12 เดือนไมสามารถจายเงินสมทบยอนหลังได
เทาไร

185

มาตรา 40

- ผูประกันตนตามมาตรา 40 ที่ขาดสงเงิน
สมทบโดยไมไดแจงลาออกจากความเปน
ผูประกันตนหากตองการกลับมาสงเงิน
สมทบตอจะไดหรือไม

186

มาตรา 38

- ผูประกันตนตามมาตรา 33 ที่สิ้นสภาพ - หลังจากสิ้นสภาพการเปนผูประกันตนตามมาตรา 33 และสิ้นสุดการคุมครอง
ตอ 6 เดือนแนะนําใหผูประกันตนติดตอสอบถามรายละเอียดการคุมครองของ
ความเปนผูประกันตนและสิ้นสุดการ
คุมครองตอ 6 เดือนสิทธิที่จะกลับไปเปน สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช) สายดวน call center 1330
บัตรทองอัตโนมัติหรือตองมีการทําเรื่องขอ
ใชสิทธิบัตรทอง

187

มาตรา39

- การนําสงเงินสมทบของผูประกันตนตาม - เจ็บปวยคลอดบุตรทุพพลภาพเสียชีวิต 3% สงเคราะหบุตรชราภาพ 6% คิดที่
ฐาน 4,800 บาท
มาตรา 39 เขากองทุนประกันสังคม 6
กรณีแยกเปนเปอรเซ็นตไดอยางไร

- ผูประกันตนตามมาตรา 40 ที่ขาดการนําสงเงินสมทบแตไมไดแจงลาออกไมทํา
ใหสิ้นสภาพความเปนผูประกันตนหากประสงคจะกลับมาสูมาเปนผูประกันตน
ตามมาตรา 40 อีกครั้งใหนําสงเงินสมทบของเดือนปจจุบันเปนตนไปสําหรับการ
ใชสิทธิประโยชนกรณีตางๆเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขของแตละกรณี

หมายเหตุ

ที่
188

เรื่อง
กองทุน
ประกันสังคม

คําถาม
- เหตุใดลูกจางสวนราชการบางหนวยงาน
มีประกันสังคมบางหนวยงานไมมี
ประกันสังคมทั้งที่มีลูกจางทํางานเสมือน
กับบริษัทหนึ่งเพียงแตเปนองคกรของรัฐ

คําตอบ
- กิจการที่มีลูกจางตั้งแต 1 คนขึ้นไปนายจางมีหนาที่ยื่นแบบขึ้นทะเบียนนายจาง
และผูประกันตนภายใน 30 วันนับแตวันที่มีลูกจางตั้งแต 1 คนขึ้นไป
บุคคลที่ไมอยูในขายบังคับตามมาตรา 4
1. ขาราชการลูกจางประจําลูกจางชั่วคราวรายวันและลูกจางชั่วคราวรายชั่วโมง
ของราชการสวนกลางราชการสวนภูมิภาคและราชการสวนทองถิ่นยกเวนลูกจาง
ชั่วคราวรายเดือน
2. ลูกจางของรัฐบาลตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ
3. ลูกจางของนายจางที่มีสํานักงานในประเทศและไปประจําในตางประเทศ
4. ผูอํานวยการครูหรือครูใหญและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
ตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน
5. นักเรียนนักเรียนพยาบาลนิสิตหรือนักศึกษาหรือแพทยฝกหัดซึ่งเปนลูกจาง
ของโรงเรียนมหาวิทยาลัยหรือโรงพยาบาล
6. กิจการหรือลูกจางอื่นตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาและมาตรา 4(6) แหง
พระราชบัญญัติประกันสังคมพ.ศ. 2533 ลูกจางของเนติบัณฑิตยสภาลูกจางของ
สถาบันวิจัยจุฬาภรณลูกจางของสภากาชาดไทยลูกจางของรัฐวิสาหกิจสัมพันธ
ตามกฎหมายวาดวยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธลูกจางของกิจการเพาะปลูก
ประมงปาไมและเลี้ยงสัตวซึ่งมิไดใชลูกจางตลอดปและไมมีงานลักษณะอื่น
รวมอยูดวยลูกจางของนายจางที่จางไวเพื่อทํางานอันมีลักษณะเปนครั้งคราวเปน
การจรหรือเปนไปตามฤดูกาลลูกจางของนายจางที่เปนบุคคลธรรมดาซึ่งงานที่
ลูกจางทํานั้นมิไดมีการประกอบธุรกิจรวมอยูลูกจางของนายจางซึ่งประกอบ
การคาเรหรือแผงลอย

หมายเหตุ

ที่
189

เรื่อง
กรณีเจ็บปวย

คําถาม
คําตอบ
- แพทยมีคําสั่งจายยานอกเหนือบัญชียา - การรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิและการรับยาตามคําสั่ง
หลักจากที่สํานักงานประกันสังคมกําหนด ของแพทยผูรักษาผูประกันตนไมตองเสียคาใชจายหากถูกเรียกเก็บคาใชจาย
ไวผูประกันตนจะตองเสียคาใชจายหรือไม แนะนําใหติดตอเจาหนาที่ประกันสังคมของโรงพยาบาลนั้นเพื่อตรวจสอบ
เบื้องตน
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- กรณีบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล
หมดอายุจะตองทําอยางไร

- สํานักงานประกันสังคมจะออกบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลใบใหมและ
จัดสงใหผูประกันตนตามที่อยูที่แจงไวแตถาผูประกันตนรายใดยังไมไดรับบัตร
รับรองสิทธิการรักษาพยาบาล ขอใหยื่นแบบฟอรม สปส. 9-02 เพื่อขอบัตร
รับรองสิทธิการรักษาพยาบาลใบใหม
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- กรณีทันตกรรมผูประกันตนใสฟนเทียม
ชนิดถอดไดฐานพลาสติกบางสวนบน 5 ซี่
และฟนเทียมฯ ลาง 3 ซี่ นํามาเบิกได
หรือไมอยางไร

- ผูประกันตนสามารถนําใบเสร็จ ใบรับรองแพทยมาเบิกคาใสฟนเทียมชนิดถอด
ไดบางสวนจากสํานักงานประกันสังคมได โดยจะไดรับเงินเทาที่จายจริงไมเกิน
1,500 บาท และหากมีความจําเปนตองใสฟนเทียมฯ ใหมอีกครั้งสามารถเบิกได
แตตองหลังจากระยะเวลา 5 ป นับจากการใสฟนเทียมครั้งแรก

หมายเหตุ

ที่
192

เรื่อง
กรณีเจ็บปวย

คําถาม
- สิทธิกรณีทันตกรรมตั้งแตวันที่ 12
สิงหาคม 2559 ที่ไดปรับเพิ่มเปน 900
บาท หากใชสิทธิของป 59 ครบแลว 600
บาท สามารถใชสิทธิเบิกกรณีทันตกรรม
ไดอีกหรือไม

คําตอบ
- สามารถเบิกเพิ่มไดอีก 300 บาท ซึ่งจะใชสิทธิเบิกไดไมเกิน 900 บาทตอป

หมายเหตุ

