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บทที่ 1
บททั่วไป
1. ความเป็นมา
ส ำนั กงำนสถิติแห่ งชำติ ได้ตระหนั กถึงควำมส ำคัญของข้อมูล แรงงำนนอกระบบ จึงได้ดำเนิ นกำร
สำรวจแรงงำนนอกระบบขึ้นเป็น ครั้งแรก ในปี 2548 เพื่อให้ มีข้อมูลใช้อย่ำงต่อเนื่อง โดยได้ดำเนินกำร
สำรวจเป็นประจำทุกปี ซึ่งดำเนินกำรสำรวจพร้อมกับกำรสำรวจภำวะกำรทำงำนของประชำกรในไตรมำสที่
3 (เดือนกรกฎำคม-กันยำยน) เพื่อเป็นกำรตอบสนองควำมต้องกำรใช้ข้อมู ลแก่หน่วยงำนด้ำนกำรวำงแผน
และกำหนดนโยบำย ในกำรใช้เป็นฐำนข้อมูลเพื่อศึกษำถึงแรงงำนนอกระบบ ในกำรขยำยควำมคุ้มครองและ
กำรประกันสังคมให้ครอบคลุมทุกสำขำอำชีพ เพื่อให้ผู้ที่ทำงำนนอกระบบได้เข้ำถึงกำรประกันสังคมและ
ควำมคุ้มครองจำกกำรทำงำน ได้รับควำมเป็นธรรม มีควำมมั่นคงจำกกำรทำงำน ซึ่งจะส่งผลให้แรงงำน
นอกระบบเหล่ำนี้มีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น
2. วัตถุประสงค์
เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนและลักษณะต่ำง ๆ ของประชำกรที่มีงำนทำและยังไม่ได้รับ
ควำมคุ้มครองตำมกฎหมำย ข้อมูลที่ได้จำกกำรสำรวจ ได้แก่
1. จำนวนแรงงำนในระบบและนอกระบบ รวมไปถึงแรงงำนที่อยู่ในภำคนอกระบบ และภำคใน
ระบบ
2. ลั กษณะทำงประชำกรและสังคมของแรงงำนในระบบและนอกระบบ เช่น อำยุ เพศ ระดับ
กำรศึกษำที่สำเร็จ อำชีพ อุตสำหกรรม ชั่วโมงกำรทำงำน เป็นต้น
3. ข้อมูลอื่นของแรงงำนในระบบและนอกระบบ เกี่ยวกับกำรได้รับบำดเจ็บหรืออุบัติเหตุจำกกำร
ทำงำน สิทธิกำรรักษำพยำบำล และปัญหำต่ำงๆ ทีเ่ กิดจำกกำรทำงำน เป็นต้น
3. ประโยชน์ที่จะได้รับ
ข้ อ มู ล ที่ ได้ เป็ น ข้ อ มู ล พื้ น ฐำนที่ น ำมำใช้ ป ระโยชน์ ในหน่ ว ยงำนภำครั ฐ และหน่ ว ยงำนอื่ น ๆที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. ใช้เป็นฐำนข้อมูลให้แก่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับแรงงำนนอกระบบ
1.1 เพื่อประกอบกำรวำงแผน และกำหนดนโยบำย เกี่ยวกับกำรขยำยควำมคุ้มครอง หรือ
ประกันสังคมให้แก่แรงงำนนอกระบบ
1.2 เพื่ อ ศึ ก ษำถึ งจ ำนวนแรงงำนนอกระบบที่ ยั งขำดควำมคุ้ ม ครองตำมกฎหมำย และจั ด
สวัสดิกำรที่เหมำะสม
1.3 เพื่อศึกษำถึงรำยได้ของแรงงำนนอกระบบ ให้ได้รับควำมเป็นธรรม และมีควำมมั่นคงในชีวิต
2. เพื่อให้แรงงำนนอกระบบได้เข้ำถึงสวัสดิกำร ควำมคุ้มครอง หรือหลักประกันจำกกำรทำงำน
4. วิธีการสารวจ
ดำเนินกำรสำรวจในทุกจังหวัดทั่วประเทศ ด้วยวิธีกำรสัมภำษณ์สมำชิกในครัวเรือนที่เข้ำข่ำย โดย
ผนวกข้อถำมเกี่ยวกับแรงงำนนอกระบบในโครงกำร สรง. ตอนที่ 6 - 9 เดือนกรกฎำคม สิงหำคม และ
กันยำยน พ.ศ. 2561
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บทที่ 2
คานิยาม
1. แรงงานในระบบ หมำยถึง ผู้ มีงำนทำที่ได้รับควำมคุ้มครอง หรือหลักประกันทำงสังคมจำกกำร
ทำงำน ได้แก่
1. ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจำ ของรำชกำรส่วนกลำง รำชกำรส่วนภูมิภำค และรำชกำรส่วนท้องถิ่น
2. ลูกจ้ำงรัฐวิสำหกิจ
3. ครูใหญ่หรือครูโรงเรียนเอกชนตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงเรียนเอกชน
4. ลูกจ้ำงของรัฐบำลต่ำงประเทศหรือองค์กำรระหว่ำงประเทศ
5. ผู้ประกันตนกับสำนักงำนประกันสังคม ตำมมำตรำ 33, 39 และ 40
6. ลูกจ้ำงที่ได้รับควำมคุ้มครองตำมกฎหมำยแรงงำน
2. แรงงานนอกระบบ หมำยถึง ผู้มีงำนทำที่ไม่ได้รับควำมคุ้มครอง หรือไม่มีหลักประกันทำงสังคมจำก
กำรทำงำนเช่นเดียวกับแรงงำนในระบบ
3. ความคุ้มครองด้านสวัสดิการที่รัฐจ่ายเงินสมทบ
หมายถึง ควำมคุ้มครองจำกโครงกำรประกันสังคมใดๆ ที่จัดขึ้นเป็นทำงกำร และรัฐร่วมจ่ำย เงิน
สมทบด้วยส่วนหนึ่ง ซึ่งให้ควำมคุ้มครองแก่สมำชิกและรวมถึง บิดำ มำรดำ คู่สมรสและบุตรของ สมำชิก
ยกเว้น โครงกำรประกันสังคมของสำนักงำนประกันสังคมให้ควำมคุ้มครองเฉพำะสมำชิก ได้แก่
3.1 สวัสดิการสาหรับราชการ
สิทธิและประโยชน์ตอบแทนในกำรปฏิบัติรำชกำร ต่อข้ำรำชกำรหรือลูกจ้ำงประจำรวมทั้ง
ข้ำรำชกำรบำนำญและทหำรกองหนุนที่มีเบี้ยหวัด คู่สมรส บิดำ มำรดำและบุตร ได้แก่
- เงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำลและค่ำตรวจสุขภำพ
- เงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตร
3.2 สวัสดิการสาหรับพนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงำนรัฐวิสำหกิจได้รับสวัสดิกำรในด้ำนต่ำง ๆ เช่นเดียวกับข้ำรำชกำร
3.3 กองทุนสงเคราะห์ครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน
เงินกองทุนเป็นเงินสมทบไตรภำคี กล่ำวคือ
- ครูใหญ่หรือครูโรงเรียนเอกชนออกเงินสมทบในอัตรำร้อยละ 3 ของเงินเดือนรำยเดือน
- ผู้รับใบอนุญำตโรงเรียนเอกชนออกเงินสมทบเป็นจำนวนเงินเท่ำกับเงินสมทบของครู
- รัฐบำลออกเงินสมทบเป็น 2 เท่ำของเงินสมทบของครูหรือร้อยละ 6
เมื่อยังมีสภำพควำมเป็นครู กองทุนและสวัสดิกำรจะนำดอกผลที่ได้รับจำกเงินสมทบใน
ส่ว นของผู ้ร ับ ใบอนุญ ำต และเงิน สมทบส่ว นของรัฐ ไปจัด เป็น สวัส ดิก ำรต่ำ งๆให้แ ก่ค รู ได้แ ก่
ค่ำรักษำพยำบำล เงินทดแทน กำรศึกษำของบุตรและเงินช่วยเหลือบุตร
4. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
หมำยถึง สวัส ดิก ำรที่ ได้รั บ เกี่ ย วกั บ ค่ำรัก ษำพยำบำลเมื่อ เจ็บ ป่ ว ย ได้แ ก่ ค่ำยำ ค่ ำห้ อ งพั ก ใน
สถำนพยำบำล รวมถึงค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องใช้วัสดุที่ใช้ทำหน้ำที่แทนอวัยวะที่ประสบอันตรำย ซึ่ง
รัฐหรือเอกชนเป็นผู้ให้ ประเภทของสวัสดิกำรค่ำรักษำพยำบำล ได้แก่ สวัสดิกำรข้ำรำชกำร/ข้ำรำชกำร
บ ำนำญ สวั ส ดิ ก ำรพนั ก งำนรั ฐ วิส ำหกิ จ สวั ส ดิ ก ำรกองทุ น สงเครำะห์ ค รูใหญ่ แ ละครู โ รงเรีย นเอกชน
สวัสดิกำรจำกระบบประกันสังคมของสำนักงำนประกันสั งคม สวัสดิกำรจำกบัตรประกันสุขภำพถ้วนหน้ำ
สวัสดิกำรจัดโดยนำยจ้ำง และประกันสุขภำพกับบริษัทประกัน
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บทที่ 3
การบันทึกแบบสอบถาม
1. ลักษณะของแบบสอบถาม แบ่งเป็น 4 ตอน คือ
ตอนที่ 6 สดมภ์ F46 - F54 ถำมเฉพำะผู้มีงำนทำ รหัส 1 ในสดมภ์ F11, F12 รหัส 1 หรือ 2 ใน
สดมภ์ F14 เพื่อจำแนกผู้มีงำนทำออกเป็นแรงงำนในระบบ และนอกระบบ
ตอนที่ 7 สดมภ์ F55 – F61 ถำมเฉพำะผู้มีงำนทำ รหัส 1 ในสดมภ์ F11, F12 รหัส 1 หรือ 2 ใน
สดมภ์ F14 เพื่อทรำบสถำนที่ทำงำน และลักษณะงำนที่ทำ
ตอนที่ 8 สดมภ์ F62 – F67 ถำมเฉพำะผู้มีงำนทำ รหัส 1 ในสดมภ์ F11, F12 รหัส 1 หรือ 2 ใน
สดมภ์ F14 เพื่อทรำบกำรได้รับบำดเจ็บ/อุบัติเหตุ และปัญหำต่ำงๆ ที่เกิดจำกกำรทำงำน
ตอนที่ 9 สดมภ์ F68 ถำมเฉพำะผู้มีงำนทำ รหัส 1 ในสดมภ์ F11, F12 รหัส 1 หรือ 2 ในสดมภ์ F14
เพื่อทรำบควำมต้องกำรกำรช่วยเหลือจำกภำครัฐ
2. หลักเกณฑ์ในการบันทึกแบบ
กำรบันทึกคำตอบส่วนใหญ่บันทึกเป็นรหัสคำตอบ ซึ่งจะมีรำยละเอียดของรหัสต่ำงๆ ไว้ที่หัวสดมภ์
ให้บันทึกคำตอบลงในเครื่องคอมพิวเตอร์พกพำ (แท็บเล็ต)
3. วิธีการบันทึกแบบสอบถาม
ตอนที่ 6 การจาแนกแรงงานในและนอกระบบ เฉพาะผู้มีงานทาที่มีสถานภาพการ
ทางาน ในสดมภ์ F26 เป็นรหัส 1–4 หรือ 6-8
สดมภ์ F46 “........ (ชือ่ ) ....... ทางานในฐานะ” (ถามเฉพาะผู้ที่บันทึกรหัส 4 ในสดมภ์ F26)
วัตถุประสงค์ เพื่อต้องการทราบจานวนพนักงานราชการและลูกจ้างของรัฐบาลที่อยู่ใน
ระบบประกันสังคมของสานักงานประกันสังคม
ให้บันทึกรหัส ดังนี้
ทางานในฐานะ
ข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำงประจำ
พนักงำนรำชกำร
ลูกจ้ำงชั่วครำว(ผู้รับจ้ำงเหมำ)

บันทึกรหัส
1
2
3

หมายเหตุ
ข้ำมไปถำมตอนที่ 7
ข้ำมไปถำมตอนที่ 7
ข้ำมไปถำม สดมภ์ F51

หมายเหตุ ถ้ำใน F24 บันทึกอำชีพเป็น ข้ำรำชกำรกำรเมืองส่วนท้องถิ่น เช่น นำยก อบต. รองนำยก อบต.
และ อบต. ดังนั้นในสดมภ์ F46 ให้บันทึกรหัส 1

6

การจาแนกแรงงานในและนอกระบบ (สดมภ์ F47-F53)
วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ต้ องการจ าแนกแรงงานในและนอกระบบของกลุ่ ม ผู้ มี งานท าที่ มี
สถานภาพการทางาน เป็นนายจ้าง/ ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว/ ช่วยธุรกิจในครัวเรือน/ ลูกจ้างเอกชนหรือการ
รวมกลุ่ม
สดมภ์ F47 “.....ชื่อ...เป็นลูกจ้างของรัฐบาลต่างประเทศ / องค์การระหว่างประเทศ หรือไม่”
ให้บันทึกรหัส ดังนี้ (ถามเฉพาะผู้ที่บันทึกรหัส 6 หรือ 7 ในสดมภ์ 26)
การเป็นลูกจ้าง
เป็น
ไม่เป็น

บันทึกรหัส
1
2

หมายเหตุ
ข้ำมไปถำมสดมภ์ F51
ถำมต่อไป

ลูกจ้างของรัฐบาลต่างประเทศ/องค์การระหว่างประเทศ หมำยถึง คนไทย หรือคนต่ำงประเทศ ที่
ทำงำนกับรัฐบำลต่ำงประเทศ หรือองค์กำรระหว่ำงประเทศที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย
สดมภ์ F48

“...ชื่อ...ได้ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว หรือไม่”

ให้บันทึกรหัส ดังนี้

(ถามเฉพาะผู้ที่บันทึกรหัส 6 หรือ 7 ในสดมภ์ F26)
การขึ้นทะเบียน

ได้ขึ้น
ไม่ได้ขึ้น หรือ ไม่ใช่แรงงำนต่ำงด้ำว

บันทึกรหัส

หมายเหตุ

1
2

ข้ำมไปถำมสดมภ์ F51
ถำมต่อไป

ทะเบียนแรงงานต่างด้าว หมำยถึง กำรขึ้นทะเบียนคนสัญชำติพม่ำ ลำว และกัมพูชำ ที่เข้ำมำอยู่
ในประเทศไทย โดยผิดกฎหมำยและต้องกำรทำงำน นำยจ้ำงต้องนำแรงงำนต่ำงด้ำวมำจดทะเบียนกับ
กรมกำรปกครอง เพื่อทำทะเบียนรำษฎร์คนต่ำงด้ำว ตรวจสุขภำพและขอใบอนุญำตทำงำนกับกรมกำร
จัดหำงำนก่อน กำรทำงำนต้องทำกับนำยจ้ำงที่ได้จดทะเบียนแจ้งควำมต้องกำรจ้ำงแรงงำนต่ำงด้ำว เท่ำนั้น
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สดมภ์ F49 “.....ชื่อ...เป็นผู้ใช้แรงงานรับใช้ในครัวเรือนส่วนบุคคล หรือไม่”
ให้บันทึกรหัส ดังนี้
(ถามเฉพาะผู้ที่บันทึกรหัส 6 หรือ 7 ในสดมภ์ F26)
การเป็นแรงงานรับใช้ในครัวเรือส่วนบุคคล
เป็น
ไม่เป็น

บันทึกรหัส
1
2

หมายเหตุ
ข้ำมไปถำมสดมภ์ F51
ถำมต่อไป

แรงงานรับใช้ในครัวเรือนส่วนบุคคล หมำยถึง กำรที่ครัวเรือนส่วนบุคคลจ้ำงลูกจ้ำง/แรงงำน
มำทำงำนในครัวเรือน เช่น แม่บ้ำน ผู้ประกอบอำหำร คนรับใช้ส่วนตัว หัวหน้ำผู้รับ ใช้ คนซักรีด คนสวน
คนเฝ้ำประตู คนขับรถ ผู้ดูแลบ้ำน คนเลี้ยงเด็ก เป็นต้น
สดมภ์ F50 “.....ชื่อ...เป็นสมาชิกกองทุนสงเคราะห์ครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน หรือไม่”
ให้บันทึกรหัส ดังนี้ (ถามเฉพาะผู้ที่บันทึกรหัส 1 หรือ 6 หรือ 7 ในสดมภ์ F26)
การเป็นสมาชิกกองทุนสงเคราะห์
เป็น
ไม่เป็น

บันทึกรหัส
1
2

หมายเหตุ
ถำมต่อไป
ถำมต่อไป

กองทุ น สงเคราะห์ ค รู ใหญ่ แ ละครู โรงเรี ยนเอกชน หมำยถึ ง กำรได้ รับ สวัส ดิ กำรจำกกองทุ น
สงเครำะห์ครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน ผู้มีสิทธิ์ได้รับ คือ ครูโรงเรียนเอกชน คู่สมรส บิดำมำรดำ และบุตร
สดมภ์ F51 “.....ชื่อ...ได้รับสิทธิการลาป่วย หรือไม่”
ให้บันทึกรหัส ดังนี้ (ถามเฉพาะผู้ที่บันทึกรหัส 3 ในสดมภ์ F46 หรือ บันทึกรหัส 6,7 ในสดมภ์ F26)
การได้รับสิทธิลาป่วย
ได้รับ
ไม่ได้รับ

บันทึกรหัส
1
2

หมายเหตุ
ถำมต่อไป
ถำมต่อไป

กรณีให้ลำป่วยได้ แต่หักเงินค่ำจ้ำง ถือว่ำไม่ได้รับสิทธิกำรลำป่วย
สดมภ์ F52 “.....ชื่อ...ได้รับสิทธิการลาพักผ่อนประจาปี หรือไม่”
ให้บันทึกรหัส ดังนี้ (ถามเฉพาะผู้ที่บันทึกรหัส 3 ในสดมภ์ F46 หรือ บันทึกรหัส 6,7 ในสดมภ์ F26)
การได้รับสิทธิลาพักผ่อนประจาปี
ได้รับ
ไม่ได้รับ

บันทึกรหัส
1
2

หมายเหตุ
ถำมต่อไป
ถำมต่อไป
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สดมภ์ F53 “...ชื่อ...เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมของสานักงานประกันสังคม หรือไม่”
ให้บันทึกรหัส ดังนี้ (ถามเฉพาะผู้ที่บันทึกรหัส 3 ใน สดมภ์ F46 หรือ รหัส 1,2,3,6,7,8 ในสดมภ์ F26)
การเป็นผู้ประกันตน บันทึกรหัส
หมายเหตุ
เป็น;
มำตรำ 33
1
มำตรำ 39
2
ข้ำมไปถำมสดมภ์ F55
มำตรำ 40
3
ไม่ทรำบ
4
ไม่เป็น
5
ถำมต่อไป
ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมของสานักงานประกันสังคม จะได้รับบัตรประกันสังคม บัตร
รับรองสิทธิกำรรักษำพยำบำล คู่มือประกันสังคม และมีสิทธิ์ได้รับสิทธิประโยชน์จำกกองทุนประกันสังคม 7
กรณี คื อ กรณี ป ระสบอั น ตรำยหรื อ เจ็ บ ป่ ว ย กรณี ค ลอดบุ ต ร กรณี ทุ พ พลภำพ กรณี เสี ย ชี วิ ต กรณี
สงเครำะห์ บุ ต ร กรณีช รำภำพ และกรณีว ่ำ งงำน ซึ ่ง จะต้อ งมีก ำรจ่ำ ยเงิน สมทบประกัน สัง คมตำม
พระรำชบัญ ญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 กำหนดไว้ ทั้งนี้ยังรวมไปถึงผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม
ตำมมำตรำ 39 ภำคสมัครใจ (เคยเป็นผู้ประกันตนมำตรำ 33 มำก่อน, ออกจำกงำนไม่เกิน 6 เดือน และส่ง
เงินสมทบมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 12 เดือน) และผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมตำมมำตรำ 40 ผู้ประกันตน
อิสระ (ต้องไม่เป็นผู้ประกันตน มำตรำ 33 และ 39) โดยที่จ่ำยเงินสมทบ 100 บำท สิทธิประโยชน์ 3 กรณี
(เจ็บ ป่วย, ทุพพลภำพ และ ค่ำทำศพ) และจ่ำยเงินสมทบ 150 บำท สิทธิประโยชน์ 4 กรณี (เจ็บป่วย,
ทุพพลภำพ, ค่ำทำศพ และชรำภำพ)
เงิน สมทบประกัน สัง คม เป็น เงิน ที ่ฝ ่ำ ยรัฐ บำล ฝ่ำ ยนำยจ้ำง และฝ่ ำยผู้ ป ระกัน ตน จ่ ำยเข้ ำ
กองทุน ซึ่งกำหนดให้ทุกฝ่ำยจ่ำยสมทบเข้ำกองทุนฝ่ำยละเท่ำๆ กัน ตำมประเภทของกำรประกัน
สดมภ์ F54 “ในระยะเวลา 3 เดือน ก่อนวันสัมภาษณ์....ชือ่ ....ทางานอย่างต่อเนื่องกับนายจ้าง
คนเดิมโดยได้รับเงินเดือน / ค่าจ้าง ตามที่ได้ตกลงกันไว้อย่างสม่าเสมอ หรือไม่”
ให้บันทึกรหัส ดังนี้ (ถามเฉพาะผู้ที่บันทึกรหัส 5 ในสดมภ์ F53 และรหัส 6,7 ในสดมภ์ F26)
การทางานต่อเนื่อง
ทำ
ไม่ทำ

บันทึกรหัส
1
2

หมายเหตุ
ถำมต่อไป

ในระยะเวลำ 3 เดือน ก่อนวันสัมภำษณ์ .......ชื่อ........ทำงำนอย่ำงต่อเนื่องกับนำยจ้ำงคนเดิม โดย
ได้รับเงินเดือน/ค่ำจ้ำง ตำมที่ได้ตกลงกันไว้อย่ำงสม่ำเสมอ ให้รวมถึงกำรทำงำนที่มีลักษณะกำรรับช่วงหรือ
รับเหมำค่ำแรง ด้วย
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ตอนที่ 7 สถานที่ทางาน/ ลักษณะงาน (สดมภ์ F55 – F61)
ถามผู้มีงานทา รหัส 1 ในสดมภ์ F11, F12 รหัส 1 หรือ 2 ในสดมภ์ F14

วัตถุประสงค์
เพื่อต้องการทราบสถานที่ทางาน / ลักษณะงานของผู้มีงานทาที่เป็นแรงงานใน
ระบบและแรงงานนอกระบบ
สดมภ์ F55 “ประเภทของสถานที่ทางานที.่ ....ชื่อ...ทางานอยู”่
ให้บันทึกรหัส ดังนี้
ประเภทของสถานที่ทางาน
สถำนประกอบกำร/สำนักงำน/ร้ำนค้ำของตนเองแต่ไม่ใช่ที่อยู่อำศัย
สถำนประกอบกำร/สำนักงำน/ร้ำนค้ำของนำยจ้ำงแต่ไม่ใช่ที่อยู่อำศัยของนำยจ้ำง
แผงลอยข้ำงถนน/ในตลำด
สถำนที่ก่อสร้ำง
ที่อยู่อำศัยหรือบริเวณที่อยู่อำศัยของตนเอง
ทีอ่ ยู่อำศัยของนำยจ้ำง
ที่ทำงำนไม่เป็นหลักแหล่ง
พื้นที่เพำะปลูก
อื่นๆ...(ระบุ)

บันทึก
รหัส
1
2
3
4
5
6
7
8
9

หมายเหตุ

ถำมต่อไป

รหัส 1 สถำนประกอบกำร/สำนักงำน/ร้ำนค้ำของตนเองแต่ไม่ใช่ที่อยู่อำศัย หมำยถึง สถำนที่ทำงำนเป็น
สถำนประกอบกำร/สำนักงำน/ร้ำนค้ำของตัวเอง ซึ่งแยกกันอยู่กับที่อยู่อำศัย เช่น บ้ำนพักอยู่ที่หนึ่ง แต่ไป
เปิดร้ำนขำยของอีกที่หนึ่ง
รหัส 2 สถำนประกอบกำร/สำนักงำน/ร้ำนค้ำของนำยจ้ำงแต่ไม่ใช่ที่อยู่อำศัยของนำยจ้ำง หมำยถึง สถำนที่
ทำงำนเป็น สถำนประกอบกำร/สำนักงำน/ร้ำนค้ำของนำยจ้ำง หรือเป็นสถำนที่ทำงำนที่นำยจ้ำงจัดหำให้ แต่
นำยจ้ำงพักอยู่อีกที่หนึ่ง เช่น ลูกจ้ำงรัฐบำล ลูกจ้ำงเอกชน
รหัส 3 แผงลอยข้ำงถนน/ในตลำด หมำยถึง สถำนที่ทำงำนเป็นแผงลอยที่อยู่ข้ำงถนน หรือแผงลอยที่อยู่ใน
ตลำด
รหัส 4 สถำนที่ก่อสร้ำง หมำยถึง สถำนที่ทำงำนอยู่ในบริเวณที่ก่อสร้ำง หรือ side งำน เช่น คนทำงำน
ก่อสร้ำง ไม่รวม กรณี วิศวกร ที่ออกตรวจใน side งำน ให้บันทึกรหัส 2
รหัส 5 ที่อยู่อำศัยหรือบริเวณที่อยู่อำศัยของตนเอง หมำยถึง สถำนที่ทำงำนอยู่ที่บ้ำนหรือในบริเวณบ้ำนของ
ตัวเอง
รหัส 6 ทีอ่ ยู่อำศัยของนำยจ้ำง หมำยถึง สถำนที่ทำงำนอยู่ที่บ้ำนหรือในบริเวณบ้ำนของนำยจ้ำง
รหัส 7 ที่ทำงำนไม่เป็นหลักแหล่ง
รหัส 8 พื้นที่เพำะปลูก หมำยถึง สถำนที่ทำงำนเป็นพื้นที่เพำะปลูก ซึ่งรวมถึงพื้นที่เลี้ยงสัตว์ด้วย
รหัส 9 อื่นๆ...(ระบุ)
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ตัวอย่าง
1. อำชีพ รปภ./คนทำควำมสะอำด ที่เป็นลูกจ้ำงของบริษัท ซึ่งไม่ได้ทำงำนในสถำนประกอบกำร
หรือบริษัทของนำยจ้ำง แต่นำยจ้ำงได้จัดหำสถำนที่ทำงำนให้ สดมภ์ F55 ให้บันทึกรหัส 2
2. ขับรถรับจ้ำงประจำทำง (มีเส้นทำงที่แน่นอน) ทั้งกรณีที่เป็นลูกจ้ำงหรือประกอบธุรกิจส่วนตัว
สดมภ์ F55 ให้บันทึกรหัส 9 ระบุ ที่สำธำรณะ/บนถนน
3. ขับรถรับจ้ำง ใครมำจ้ำงก็ไป หรือขับรถเร่ขำยของ ขำยกับข้ำว หรือขับรถรับซื้อของเก่ำ หรือ
เดินขำยสลำกกินแบ่งรัฐบำล สดมภ์ F55 บันทึกรหัส 7
4. รับจ้ำงติดตั้งกล้องวงจรปิด ติดตั้งเหล็กดัด ฯลฯ กรณีไม่มีหน้ำร้ำน ใครมำจ้ำงก็ไป สดมภ์ F55
บันทึกรหัส 7 (ที่ทำงำนไม่เป็นหลักแหล่ง) กรณีมีหน้ำร้ำน ให้บันทึก สดมภ์ F55 ตำมจริง (รหัส 1 หรือ 2
หรือ 5 หรือ 6)
5. นักร้อง /บริกำรโต๊ะจีน ใครมำจ้ำงก็ไป ไม่ได้ประจำที่ไหน สดมภ์ F55 บันทึกรหัส 7 แต่ถ้ำเป็น
นักร้องที่เป็นลูกจ้ำงร้องประจำที่ร้ำนอำหำร ให้บันทึกรหัส 2
6. ทำกำรเกษตรในบริเวณบ้ำน สดมภ์ F55 บันทึกรหัส 8 (พื้นที่เพำะปลูก)
7. ขำยพวงมำลัย ประจำที่สี่แยกไฟแดง สดมภ์ F55 ให้บันทึกรหัส 9 ระบุ บนถนนสี่แยกไฟแดง
8. กำนัน/ ผู้ใหญ่บ้ำน ซึ่งถือเป็นลูกจ้ำงรัฐบำล สดมภ์ F55 บันทึกรหัส 2
สดมภ์ F56 “สถานประกอบการที่....ชื่อ....ทางานจัดเป็นรูปแบบใด”
ให้บันทึกรหัส ดังนี้ (ถามเฉพาะผู้มีงานทาที่บันทึกรหัส 1,2,3,6,7,8 ในสดมภ์ F26)
รูปแบบสถานที่ทางาน
บริษัท/หจก./หสน.
ส่วนบุคคล
กลุ่มแม่บ้ำน
อื่นๆ...(ระบุ)

บันทึกรหัส
1
2
3
4

หมายเหตุ
ถำมต่อไป

1. บริษัทจำกัด / บริษัทจำกัด (มหำชน) / ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด (หจก.)/ ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญนิติบุคคล

(หสน.)
- บริษัทจ ำกัด หมำยถึง สถำนประกอบกำรที่จัดตั้งขึ้นโดยผู้ ริเริ่มคณะหนึ่ง และได้จดทะเบียน
ถูกต้องตำมกฎหมำย โดยมีผู้เริ่มดำเนินกำรอย่ำงน้อย 7 คนขึ้นไป
- บริษัทจำกัด (มหำชน) หมำยถึ ง สถำนประกอบกำรที่จัดตั้งขึ้นโดยกำรจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
กำรควบบริ ษั ท หรื อ กำรแปรสภำพบริ ษั ท และวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ จ ะขำยหุ้ น ต่ อ ประชำชนโดยมี ผู้ ริ เริ่ ม
ดำเนินกำรตั้งแต่ 15 คนขึ้นไป
- ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด (หจก.)/ ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญนิติบุคคล (หสน.) หมำยถึงสถำนประกอบกำรที่
จัดตั้งขึ้นโดยคณะบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป รวมทุนกันเพื่อประกอบกิจกำร และรับผิดชอบร่วมกันโดยจด
ทะเบียนถูกต้องตำมกฎหมำย
2. ส่วนบุ คคล หมำยถึง สถำนประกอบกำรที่มีเจ้ำของเป็นบุคคลธรรมดำคนเดียวหรือหลำยคน
รวมกัน และให้หมำยรวมถึง ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญที่ไม่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลด้วย

11

3. กลุ่มแม่บ้ ำน หมำยถึง กำรท ำงำนที่มีกำรรวมตัวกันเป็นกลุ่ มเพื่อร่วมกันคิดร่ว มกันตัดสิ นใจ
ร่วมกันทำงำน โดยยึดมั่นอุทิศตนช่วยเหลือกลุ่ม
4. อื่นๆ เช่น ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ สหกรณ์ สมำคม มูลนิธิ วิสำหกิจชุมชน สโมสร ชมรมต่ำงๆ
นิติบุคคลอำคำรชุด เป็นต้น
สดมภ์ F57 “สถานประกอบการที่....ชื่อ....ทางานได้จดทะเบียนกับหน่วยงานราชการ หรือไม่”
ให้บันทึกรหัส ดังนี้ (ถามเฉพาะผู้มีงานทาที่บันทึกรหัส 1,2,3,6,7,8 ในสดมภ์ F26)
การจดทะเบียน
จด
ไม่จด
ไม่ทรำบ

บันทึกรหัส
1
2
3

หมายเหตุ
ถำมต่อไป

เช่น กำรจดทะเบียนพำณิชย์ โดยสำมำรถจดทะเบียนพำณิชย์ได้ที่ สำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง
กรุงเทพมหำนคร สำนักงำนเขตทุกเขต เทศบำล องค์กำรบริหำรส่วนตำบล หรือเมืองพัทยำ
กำรจดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัด บริษัทจำกัด (มหำชน) ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ห้ำงหุ้นส่วน
สำมัญนิติบุคคล ให้ถือว่ำได้ จดทะเบียน
สดมภ์ F58 “สถานประกอบการที่....ชื่อ....ทางานได้จัดทาบัญชี หรือไม่”
ให้บันทึกรหัส ดังนี้

(ถามเฉพาะผู้มีงานทาที่บันทึกรหัส 1,2,3,6,7,8 ในสดมภ์ F26)
การจัดทาบัญชี

ทำ
ไม่ทำ
ไม่ทรำบ

บันทึกรหัส
1
2
3

หมายเหตุ
ถำมต่อไป

กำรจัดทำบัญชีในที่นี้ หมำยถึง สถำนประกอบกำรได้จัดทำบัญชีแยกออกมำจำกบัญชีส่วนตัวของ
เจ้ำของประกอบกำร โดยจะเป็นบัญชีประเภทใดก็ได้ เช่น บัญชีรำยรับรำยจ่ำย บัญชีงบดุล เป็นต้น
สดมภ์ F59 “....ชื่อ....ได้รับรายละเอียด การออกแบบ หรือวัตถุดิบ สาหรับใช้ผลิตสินค้าหรือบริการ
จากใคร”
ให้บันทึกรหัส ดังนี้

(ถามเฉพาะผู้มีงานทาที่บันทึกรหัส 2,6,7 ในสดมภ์ F26)

การได้รับรายละเอียด การออกแบบ
หรือวัตถุดิบจากใคร
ลูกค้ำ
ตัวเอง
บริษัท/ตัวแทน/คู่สัญญำ/นำยจ้ำง

บันทึกรหัส

หมายเหตุ

1
2
3

ถำมต่อไป
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สดมภ์ F60 “....ชื่อ....ได้กาหนดราคาสินค้าหรือบริการเองหรือไม่”
ให้บันทึกรหัส ดังนี้
การกาหนดราคา
กำหนดเอง
ไม่ได้กำหนดเอง
ไม่ได้ผลิตสินค้ำหรือให้บริกำร

บันทึกรหัส
1
2
3

หมายเหตุ
ข้ำมไปถำมตอนที่ 8
ถำมต่อไป
ข้ำมไปถำมตอนที่ 8

การบันทึกสดมภ์ F60
- กรณีเป็นลูกจ้ำงรัฐบำล หรือรัฐวิสำหกิจ ให้บันทึกรหัส 3 (ไม่ได้ผลิตสินค้ำและบริกำร)
- กรณีที่ไม่ใช่ลูกจ้ำงรัฐบำล หรือรัฐวิสำหกิจ ให้บันทึกรหัส 1 หรือ 2 ตำมที่ผู้ตอบสัมภำษณ์ตอบ
ตัวอย่าง
1. เป็นลูกจ้ำงธนำคำรเอกชน ดังนั้น สดมภ์ F60 บันทึกรหัส 2, F61 บันทึกรหัส 1
2. เป็นข้ำรำชกำรกรมที่ดิน สดมภ์ F60 บันทึกรหัส 3 แล้วข้ำมไปถำมตอนที่ 8
3. ประกอบอำชีพทำสวนยำงพำรำ ซึ่งพ่อค้ำคนกลำงเป็นคนกำหนดรำคำขำยยำงพำรำ ดังนั้น
สดมภ์ F60 บันทึกรหัส 2 สดมภ์ F61 บันทึกอื่นๆ ระบุ พ่อค้ำคนกลำง
4. กรณี ป ระกอบธุรกิจส่ วนตัว ขำยของ (ถ้ำขำยตำมรำคำที่ ติดตำมกล่ อง/ขวด) ให้ ถือว่ ำไม่ได้
กำหนดรำคำเอง F60 บันทึกรหัส 2 และ F61 บันทึกรหัส 1 ถ้ำขำยของชำ (ไม่ได้ขำยตำมรำคำที่ติดไว้
ตำมกล่อง/ขวด) แต่กำหนดรำคำขำยขึ้นมำใหม่ ซึ่งอำจจะสูงกว่ำหรือต่ำกว่ำรำคำที่ติดไว้ที่กล่อง/ขวด ให้
ถือว่ำกำหนดรำคำเอง F60 บัน ทึกรหัส 1 กรณีเป็นลูกจ้ำง ร้ำนขำยของ ไม่ว่ำจะขำยของตำมรำคำข้ำง
กล่อง หรือขำยต่ำกว่ำ สูงกว่ำรำคำข้ำงกล่อง F60 ให้บันทึกรหัส 2 และ F61 บันทึกรหัส 1
สดมภ์ F61 “สาเหตุที่....ชื่อ....ไม่ได้กาหนดราคาสินค้าหรือบริการเอง”
ให้บันทึกรหัส ดังนี้

(ถามเฉพาะผู้ที่บันทึกรหัส 2 ในสดมภ์ F60)

การกาหนดราคา
บันทึกรหัส
บริ ษั ท /ตั วแทน/คู่ สั ญ ญำ/นำยจ้ ำง ก ำหนดเอง
1
เจรจำต่อรองกับลูกค้ำ
2
ลูกค้ำกำหนดเอง
3
ถูกกำหนดโดยกฎหมำย
4
อื่นๆ…(ระบุ)
5

หมายเหตุ
ถำมต่อไป
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ตอนที่ 8 การได้รับบาดเจ็บ / อุบัติเหตุ / ปัญหาจากการทางาน (สดมภ์ F62 – F67)
ถามผู้มีงานทา รหัส 1 ในสดมภ์ F11, F12 รหัส 1 หรือ 2 ในสดมภ์ F14
วัตถุประสงค์ เพื่อต้องการทราบการมีสิทธิการรักษาพยาบาล และปัญหาที่เกิดจากการทางาน
ของผู้มีงานทาทีเ่ ป็นแรงงานในระบบและแรงงานนอกระบบ
สดมภ์ F62 – F64 ถามเกี่ยวกับการบาดเจ็บ/อุบัติเหตุ จากการทางาน
สดมภ์ F62 “ เมื่อ 12 เดือนที่ผ่านมา....ชื่อ....เคยได้รับบาดเจ็บ/อุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยจากการ
ทางานหรือไม่”
ให้บันทึกรหัส ดังนี้
การได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ
ไม่เคย
เคย (สำเหตุ)
พลัดตกหกล้ม
ของมีคมบำด/ทิ่ม/แทง
ถูกไฟ/น้ำร้อนลวก
อุบัติเหตุจำกยำนพำหนะ
ไฟฟ้ำช็อต
กำรชน/กระแทกโดยวัสดุทั้งทำงแนวรำบและแนวดิ่ง
ได้รับสำรเคมี
อื่นๆ (ระบุ)

บันทึกรหัส
0

หมายเหตุ
ข้ำมไปถำมสดมภ์ F56

1
2
3
4
5
6
7
8

ถำมต่อไป

สดมภ์ F63 “การบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุนั้น มากน้อยเพียงใด”
ให้บันทึกรหัส ดังนี้
การบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ
เพียงเล็กน้อย ไม่ได้ไปรับกำรรักษำพยำบำล
เพียงเล็กน้อย ไปซื้อยำมำกินเอง
ต้องไปรับกำรรักษำพยำบำลต่อในสถำนพยำบำลไม่เกิน 3 วัน
ต้องไปรับกำรรักษำพยำบำลต่อในสถำนพยำบำลเกิน 3 วัน
ต้องไปรับกำรรักษำพยำบำลต่อในสถำนพยำบำลเพรำะสูญเสีย
อวัยวะบำงส่วน

บันทึกรหัส
1
2
3
4
5

หมายเหตุ
ข้ำมไปถำมสดมภ์ F56
ถำมต่อไป
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สดมภ์ F64 “....ชื่อ...จ่ายค่ารักษาพยาบาลด้วยวิธีใด”
ให้บันทึกรหัส ดังนี้
การจ่ายค่ารักษาพยาบาล
นำยจ้ำง
บิดำ/มำรดำ/ญำติ/เพื่อน
จ่ำยเอง
ใช้สวัสดิกำรค่ำรักษำพยำบำลที่จัดโดย :บัตรประกันสุขภำพถ้วนหน้ำ
ประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน
สวัสดิกำรข้ำรำชกำร/ข้ำรำชกำรบำนำญ/รัฐวิสำหกิจ
ประกันสุขภำพกับบริษัทประกันภัย
อื่นๆ (ระบุ)

บันทึกรหัส
1
2
3
4
5
6
7
8

หมายเหตุ

ถำมต่อไป

โครงการประกัน สุขภาพถ้วนหน้า หรื อเรียก 30 บาทรักษาทุ กโรค เป็นโครงกำรรัฐบำลที่ท ำ
เพื่อให้ประชำชนมีหลักประกันสุขภำพ โดยคนไทยทุกคน (ที่ไม่ได้รับสิทธิ์ค่ำรักษำพยำบำลจำกสวัสดิกำร
อื่นๆ เช่น สวัสดิกำรข้ำรำชกำร ประกันสังคม เป็นต้น) สำมำรถรับบริกำรรักษำโรค โดยจ่ำยเพียงสำมสิบบำท
โดยภำครัฐจะให้ประชำชนลงทะเบียนกับโรงพยำบำลและรัฐจัดสรรงบประมำณลงในโรงพยำบำลตำมจำนวน
คน และแจกบัตรประจำตัวให้แก่ผู้รับบริกำร เรียกกันว่ำ บัตรทอง
กองทุนเงินทดแทน หรือกองทุนเงินทดแทนแรงงำน เป็นกำรประกันสุขภำพโดยบังคับ สำหรับ กำร
เจ็บป่วยที่สืบเนื่องจำกกำรทำงำน ผู้ที่บำดเจ็บหรือผู้ป่วยสำมำรถใช้บริกำรได้ที่สถำนพยำบำลของรัฐ และ
เอกชนโดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย
สวัสดิการข้าราชการ หมำยถึง กำรได้รับสวัสดิกำรจำกทำงรำชกำร ผู้มีสิทธิได้รับ คือ ข้ำรำชกำร
หรือลูกจ้ำงประจำ รวมทั้งข้ำรำชกำรบำนำญและทหำรกองหนุนที่มีเบี้ยหวัด คู่สมรส บิดำมำรดำและบุตร
สวัสดิการพนักงานรัฐวิสาหกิจ หมำยถึง กำรได้รับสวัสดิกำรจำกทำงรัฐวิสำหกิจ ผู้มีสิทธิได้รับ คือ
พนักงำนรัฐวิสำหกิจ รวมคู่สมรส บิดำมำรดำ และบุตร รัฐวิสำหกิจแต่ละแห่งจะให้สวัสดิกำรไม่เหมือนกัน
ประกันสุขภาพกับบริษัทประกันภัย หมำยถึง ได้ทำประกันประเภทส่วนบุคคลกับบริษัท ประกัน
อำจเป็นกำรประกันสุขภำพ ประกันอุบัติเหตุ ซึ่งมีสิทธิได้รับค่ำรักษำพยำบำล
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สดมภ์ F65 – F67 ถามเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดจากการทางาน
สดมภ์ F65 “......ชื่อ...มีปัญหาจากการทางาน หรือไม่”
ให้บันทึกรหัส ดังนี้
ปัญหาจากการทางาน
ไม่มีปัญหำ
ค่ำตอบแทน
งำนหนัก
ทำงำนไม่ตรงเวลำปกติ
งำนขำดควำมต่อเนื่อง
ชั่วโมงทำงำนมำกเกินไป
ไม่มีวันหยุด
ไม่สำมำรถลำหยุดหรือลำพักผ่อนได้
ไม่มีสวัสดิกำร

บันทึกรหัส
0
1
2
3
4
5
6
7
8

หมายเหตุ

ถำมต่อไป

หมายเหตุ
1. ปั ญ หำเกี่ ย วกั บ ค่ ำตอบแทนในที่ นี้ หมำยถึ ง ปั ญ หำทุ ก ๆ เรื่องที่ เกี่ ยวกับ ค่ ำตอบแทน ได้ แก่
ค่ำตอบแทนต่ำ (ไม่เหมำะสม) ได้รับค่ำตอบแทนล่ำช้ำ ได้รับค่ำตอบแทนไม่ตรงตำมที่ตกลงไว้
ไม่ได้รับค่ำตอบแทน ไม่มีอำนำจต่อรองค่ำตอบแทนหรือถูกโกงค่ำตอบแทน เป็นต้น
2. ทำงำนไม่ตรงเวลำปกติ กำรทำงำนในเวลำปกติ คือ ระหว่ำงเวลำ 7.00 – 18.00 น.
3. งำนขำดควำมต่อเนื่อง เช่น บำงครั้งมีงำนมำก บำงครั้งมีงำนน้อย และบำงช่วงเวลำไม่มีงำน
4. ชั่วโมงทำงำนมำกเกินไป ปกติผู้ที่ทำงำนจะทำงำนเฉลี่ยวันละ 8-10 ชั่วโมง
สดมภ์ F66 “.....ชื่อ....มีปัญหาจากสภาพแวดล้อมในการทางาน หรือไม่”
ให้บันทึกรหัส ดังนี้
ปัญหาสภาพแวดล้อม
ไม่มีปัญหำ
สถำนที่ทำงำน :คับแคบ
สกปรก
อำกำศไม่ถ่ำยเท
อิริยำบถในกำรทำงำน
ฝุ่นละออง ควัน กลิ่น
เสียงดัง
แสงสว่ำง
อื่นๆ (ระบุ)
หมายเหตุ

บันทึกรหัส
0
1
2
3
4
5
6
7
8

หมายเหตุ

ถำมต่อไป

อิริยำบถในกำรทำงำน คือ ท่ำทำงในกำรปฏิบัติงำน เช่น กำรยืน นั่ง ซึ่งปัญหำ อำจเกิด
จำก กำรยืน กำรนั่ง ไม่ถูกสุขลักษณะเป็นเวลำนำนๆ
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สดมภ์ F67 “....ชื่อ....มีปัญหาจากความไม่ปลอดภัยในการทางาน หรือไม่”
ให้บันทึกรหัส ดังนี้
ปัญหาจากความไม่ปลอดภัย
ไม่มีปัญหำ
ได้รับสำรเคมี
เครื่องจักร เครื่องมือ ที่เป็นอันตรำย
ทำงหู/ ทำงตำ
ทำงำนในที่สูง / ใต้น้ำ / ใต้ดิน
ควำมไม่สงบ/ก่อกำรร้ำย
อื่นๆ (ระบุ)
หมายเหตุ

บันทึกรหัส
0
1
2
3
4
5
6

หมายเหตุ

ถำมต่อไป

ทำงหู / ทำงตำ เช่น ช่ำงเชื่อมโลหะ ต้องใส่ หน้ำกำกเพื่อป้องกันแสง และเศษโลหะเข้ำลูกตำ
เป็นต้น
ตอนที่ 9 การต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐ (สดมภ์ F68)
ถามผู้มีงานทา รหัส 1 ในสดมภ์ F11, F12 รหัส 1 หรือ 2 ในสดมภ์ F14

วัตถุประสงค์ เพื่อต้องการทราบความต้องการการช่วยเหลือจากภาครัฐเกี่ยวกับการทางาน
ของผู้มีงานทาทีเ่ ป็นแรงงานในระบบและแรงงานนอกระบบ
สดมภ์ F68 “ ....ชื่อ....ต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างไร”
ให้บันทึกรหัส ดังนี้
การได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ
ไม่ต้องกำรควำมช่วยเหลือ
พัฒนำฝีมือแรงงำน
ค่ำตอบแทนเพิ่มขึ้น/เป็นธรรม
ให้ข้อมูลข่ำวสำรตลำดแรงงำน
ทุนประกอบอำชีพอิสระ
สนับสนุนอำชีพเกษตรกรรม
เงินช่วยเหลือค่ำเล่ำเรียนบุตร
สิทธิในกำรลำป่วย ลำหยุดประจำปี
สภำพแวดล้อมที่ดีในสถำนที่ทำงำน
ควำมปลอดภัยในกำรทำงำน
ควำมต่อเนื่องในงำนที่ทำ
เพิ่มรำคำผลผลิตให้สูงขึ้น
อื่นๆ (ระบุ)

บันทึกรหัส
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

หมายเหตุ

จบกำรสัมภำษณ์
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ภาคผนวก
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1. แนวทางการตอบคาถามสดมภ์ F59, F60 และ F61
กำรแบ่ง sector ตำมแนวคิดของ สรง. TSIC รหัส 01-03 เกษตรกรรม รหัส 05-43 กำรผลิต และ
รหั ส 45-99 กำรค้ำและกำรบริกำร โดยจะใช้แนวคิดนี้ประกอบกำรตอบคำถำม F59 ของแรงงำนนอก
ระบบ แต่อยำกได้ข้อมูลกำรผลิตสินค้ำเกษตรด้วย จึงขอนับคนทำงำนที่อยู่ในอุตสำหกรรมกำรเกษตรด้วย
ตัวอย่ำง
เฉพาะผูบ้ นั ทึกรหัส 2,6,7
ในสดมภ์ F26
"… (ชื่อ) …ได้รบั รายละเอียด
การออกแบบ หรือวัตถุดิบ
สาหรับใช้ผลิตสินค้าหรือ
การบริการจากใคร"
บันทึกรหัส
ลูกค้า....………………………….....1
ตัวเอง....…………………………....2
บริษทั /ตัวแทน/คู่สญั ญา/นายจ้าง.3
(ถามต่อไป)

ถามเฉพาะผูบ้ นั ทึกรหัส 2
ในสดมภ์ F60

"…(ชื่อ)…ได้
กาหนด
ราคาสินค้าหรือ
บริการเองหรือไม่"

"สาเหตุท่ี…(ชื่อ) …
ไม่ได้กาหนดราคาสินค้า
หรือบริการเอง"

บันทึกรหัส
บันทึกรหัส
กาหนดเอง.………....1 บริษทั /ตัวแทน/คู่สญั ญา/
(ข้ามไปถามตอนที่ 8)
นายจ้างเป็ นผูก้ าหนด.......1
ไม่ได้กาหนดเอง......2 เจรจาต่อรองกับลูกค้า......2
ลูกค้ากาหนดเอง.............3
(ถามต่อไป)
ไม่ได้ผลิตสินค้า
ถูกกาหนดโดยกฎหมาย..4
หรือให้บริการ.....3 อื่นๆ (ระบุ)...................5
(ข้ามไปถามตอนที่ 8)

(ถามต่อไป)

1.ประกอบอำชีพปลูกข้ำว โดยจัดหำวัตถุดิบ ออกแบบทำกำรเกษตรเอง รำคำข้ำวถูกประกันรำคำ
โดยรัฐบำล แนวทำงกำรตอบคือ F59 บันทึกรหัส 2, F60 บันทึกรหัส 2, F61 บันทึกรหัส 4
2.ประกอบอำชีพปลูกข้ำว โดยจัดหำวัตถุดิบ ออกแบบทำกำรเกษตรเอง รำคำข้ำวถูกกำหนดโดย
โรงสี แนวทำงกำรตอบคือ F59 บันทึกรหัส 2, F60 บันทึกรหัส 2, สำหรับ กำรบันทึกสดมภ์ F61 ถ้ำเรำทำ
สัญญำกำรขำยข้ำวกับโรงสี ให้บันทึกรหัส 1 แต่ถ้ำไม่ได้ทำสัญญำใดๆไว้เรำถือว่ำโรงสีเป็นลูกค้ำ ให้บันทึก
รหัส 2 หรือ 3 ตำมที่ผู้ตอบสัมภำษณ์ตอบมำ
3. กำรทำประมง ถ้ำ F26 ประกอบธุรกิจส่วนตัว ได้กำหนดรำคำขำยเอง ดังนั้น F59 บันทึกรหัส
2, F60 บันทึกรหัส 1 แล้วข้ำมไปถำมตอนที่ 8
4. กำรทำประมง ถ้ำ F26 เป็นลูกจ้ำง โดยที่นำยจ้ำงได้กำหนดรำคำขำยเอง ดังนั้น F59 บันทึก
รหัส 3, F60 บันทึกรหัส 2, F61 บันทึกรหัส 1
5. กำรปลูกยำงพำรำ (ประกอบธุรกิจส่วนตัว) F59 บันทึกรหัส 2, F60 บันทึกรหัส 2, F61 บันทึก
รหัส 1 หรือ 2 หรือ 3 ตำมที่ผู้ตอบสัมภำษณ์ตอบมำ
6. กำรปลูกยำงพำรำ (ลูกจ้ำง) F59 บันทึกรหัส 3, F60 บันทึกรหัส 2, F61 บันทึกรหัส 1 หรือ 2
หรือ 3 ตำมที่ผู้ตอบสัมภำษณ์ตอบมำ
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2. สิทธิประโยชน์ 7 กรณี สาหรับผู้ประกันตนของกองทุนประกันสังคม
1. กรณีคลอดบุตร
1.1 ผู้ประกันตนหญิง ซึ่งจ่ำยเงินสมทบในส่วนของกรณี คลอดบุตรมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 7 เดือน
ภำยในระยะเวลำ 15 เดือน ก่อนวันคลอดบุตรมีสิทธิได้รับค่ำคลอดบุตร เหมำจ่ำยครั้งละ 12,000 บำท และ
เงินสงเครำะห์กำรหยุดงำนเพื่อกำรคลอดบุตรเหมำจ่ำยในอัตรำร้อยละ 50 ของค่ำจ้ำงเฉลี่ยเป็นระยะเวลำ
90 วัน
1.2 ผู้ป ระกันตนชำย ซึ่งจ่ำยเงินสมทบมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 7 เดือน มีสิทธิได้รับค่ำคลอดบุตร
เหมำจ่ ำยครั้ งละ 12,000 บำท ส ำหรั บ ภรรยำที่ จดทะเบี ยนสมรสหรือ หญิ งที่ อยู่ กิน กั น ฉัน สำมี ภ รรยำ
โดยเปิดเผย แต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับค่ำคลอดบุตรคนละ 2 ครั้ง
1.3 ส ำหรั บ กรณี ที่ ส ำมีแ ละภรรยำเป็ นผู้ ป ระกัน ตนทั้ งคู่ ให้ ใช้ สิ ท ธิในกำรเบิ ก ค่ำคลอดบุ ต ร
รวมกันไม่เกิน 4 ครั้ง โดยบุตรที่นำมำใช้สิทธิเบิกค่ำคลอดบุตรแล้ว ไม่สำมำรถนำมำขอรับค่ำคลอดบุตรได้
อีก
2. กรณีทพุ พลภาพ
ผู้ประกันตน ซึ่งจ่ำยเงินสมทบในส่วนของกรณีทุพพลภำพมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 3 เดือนระยะเวลำ
15 เดือน ก่อนวันที่คณะกรรมกำรกำรแพทย์กำหนดให้ เป็นผู้ทุพพลภำพ มีสิทธิได้รับ ค่ำรักษำพยำบำล
ตำมที่จ่ำยจริง แต่ไม่เกินเดือนละ 2,000 บำท เงินทดแทนกำรขำดรำยได้เป็นรำยเดือนร้ อยละ 50 ของ
ค่ำจ้ำงตลอดชีวิต ค่ำอวัยวะเทียม/อุปกรณ์ในกำรบำบัดรักษำโรค ตำมประกำศของสำนักงำนประกันสังคม
เรื่องประเภท และอัตรำค่ำอวัยวะเทียม และอุปกรณ์ในกำรบำบัดรักษำโรค กรณีทุพพลภำพ
3. กรณีเสียชีวิต
ผู้ประกันตน ซึ่งจ่ำยเงินสมทบมำในส่วนของกรณี เสียชีวิตมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 เดือน ภำยใน
ระยะเวลำ 6 เดือน ก่อนถึงแก่ควำมตำย สำนักงำนประกันสังคมจ่ำยประโยชน์ทดแทน ดังนี้
ค่ำทำศพ เป็นเงิน 30,000 บำท จ่ำยให้ผู้จัดกำรศพ ผู้จัดกำรศพ คือ บุคคลซึ่ง ผู้ประกันตนทำ
หนั งสือระบุ ให้ เป็ นผู้ จัดกำรศพ หรือคู่ส มรส บิดำ มำรดำ หรือบุตรของผู้ประกันตน หรือบุคคลอื่นซึ่งมี
หลักฐำนแสดงว่ำเป็นผู้จัดกำรศพผู้ประกันตน
เงิน สงเครำะห์ จ่ ำยให้ บุ ค คลซึ่งผู้ ประกัน ตนทำหนังสื อระบุ ให้ รับ สิ ท ธิ หรือเฉลี่ ยจ่ำย ให้ กั บ
ทำยำทของผู้ประกันตน ตำมระยะเวลำกำรจ่ำยเงินสมทบของผู้ประกันตนก่อนเสียชีวิตดังนี้
- ผู้ประกันตนจ่ำยเงินสมทบมำแล้ว ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป แต่ไม่ถึง 10 ปี จะได้รับเงินสงเครำะห์
เท่ำกับค่ำจ้ำงประมำณหนึ่งเดือนครึ่ง
- ผู้ประกันตนจ่ำยเงินสมทบมำแล้ว 10 ปีขึ้นไป จะได้รับเงินสงเครำะห์เท่ำกับค่ำจ้ำง
ประมำณ 5 เดือน
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4. กรณีสงเคราะห์บุตร
หลักเกณฑ์และสิทธิประโยชน์
หลักเกณฑ์ที่จะทำให้ท่ำนมีสิทธิ คือ จ่ำยเงินสมทบในส่วนของกรณีสงเครำะห์บุตรมำแล้วไม่น้อย
กว่ำ 12 เดือน ภำยในระยะเวลำ 36 เดือน ก่อนเดือนที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนและเป็นผู้ประกันตน
ตำมมำตรำ 33 หรือ มำตรำ 39 สิทธิที่ท่ำนจะได้รับเงินสงเครำะห์บุตรเหมำจ่ำยเดือนละ 400 บำทต่อ
บุตรหนึ่งคน (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2554)
สำหรับบุ ตรชอบด้วยกฎหมำย ยกเว้น บุตรบุญธรรมหรือบุตรซึ่งยกให้ เป็นบุตรบุญธรรมของ
บุคคลอื่นและบุตรมีอำยุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์
เงื่อนไขบุตรที่ได้รับการสงเคราะห์
1. เงิน สงเครำะห์ บุ ตรส ำหรั บ บุ ตรโดยชอบด้ว ยกฎหมำย ซึ่ งมีอำยุแรกเกิด จนถึง 6 ปีบ ริบู รณ์
จำนวนครำวละไม่เกิน 2 คน (บุตรโดยชอบด้วยกฎหมำยดังกล่ำวไม่รวมถึงบุตรบุญธรรมหรือบุตรซึ่งได้ยก
ให้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่น)
2. ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเครำะห์บุตรสำหรับบุตรซึ่งมีอำยุไม่เกิน 6
ปีบริบูรณ์ เว้นแต่ผู้ประกันตนเป็นผู้ทุพพลภำพหรือถึงแก่ควำมตำย ในขณะที่บุตรมีอำยุแรกเกิดจนถึง 6 ปี
บริบูรณ์ จะมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนต่อจนอำยุ 6 ปีบริบูรณ์
3. ในกรณี ที่ ผู้ ป ระกั น ตนชำยไม่ ได้ จ ดทะเบี ย นสมรส บุ ต รจึ งมิ ใช่ บุ ต รชอบด้ ว ยกฎหมำยของ
ผู้ประกันตนชำยสำมำรถดำเนินกำรให้บุตรเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมำย ได้ 3 วิธีคือ
-จดทะเบียนสมรสกับมำรดำของบุตร
-จดทะเบียนรับรองบุตร
-ยื่นคำร้องต่อศำลให้ศำลมีคำพิพำกษำว่ำเป็นบุตร
5. กรณีชราภาพ
5.1 กรณีเงินบานาญชราภาพ
เงื่อนไขการเกิดสิทธิ
1. จ่ำยเงินสมทบมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 180 เดือนไม่ว่ำระยะเวลำ 180 เดือนจะติดต่อกัน
หรือไม่ก็ตำม
2. มีอำยุครบ 55 ปีบริบูรณ์
3. ควำมเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง
เงินบานาญชราภาพ
1. กรณีจ่ำยเงินสมทบมำแล้ว ไม่น้อยกว่ำ 180 เดือน มีสิทธิได้รับเงินบำนำญชรำภำพเป็น
รำยเดือนใน อัตรำร้อยละ 20 ของค่ำจ้ำงเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้ำยที่ใช้เป็นฐำนในกำรคำนวณเงินสมทบก่อน
ควำมเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง
2. กรณีที่มีกำรจ่ำยเงินสมทบเกิน 180 เดือน ให้ปรับเพิ่มอัตรำบำนำญชรำภำพตำมข้อ 1
ขึ้นอีกในอัตรำร้อยละ 1.5 ต่อ ระยะเวลำกำรจ่ำยเงินสมทบทุก 12 เดือน สำหรับระยะเวลำที่จ่ำยเงินสมทบ
เกินกว่ำ 180 เดือน
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5.2 กรณีบาเหน็จชราภาพ
เงื่อนไขการเกิดสิทธิ
1. จ่ำยเงินสมทบไม่ครบ 180 เดือน
2. ควำมเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง
3. มีอำยุครบ 55 ปีบริบูรณ์ หรือเป็นผู้ทุพพลภำพ หรือถึงแก่ควำมตำย
เงินบาเหน็จชราภาพ
1. กรณีที่มีกำรจ่ำยเงิน สมทบต่ำกว่ำ 12 เดือน ให้จ่ำยเงินบำเหน็จชรำภำพ มีจำนวน
เท่ำกับจำนวนเงินสมทบที่ผู้ประกันตนจ่ำยเงินสมทบ เพื่อกำรจ่ำยประโยชน์ทดแทนในกรณีชรำภำพ กรณี
ที่มีกำรจ่ำยเงินสมทบตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป ให้จ่ำยเงินบำเหน็จชรำภำพ มีจำนวนเท่ำกับจำนวนเงินสมทบ
ที่ ผู้ ป ระกั น ตนและนำยจ้ ำ งจ่ ำ ยเงิ น สมทบ เพื่ อ กำรจ่ ำ ยประโยชน์ ท ดแทนในกรณี ช รำภำพ พร้ อ ม
ผลประโยชน์ตอบแทน ตำมที่สำนักงำนประกันสังคมประกำศกำหนด
2. กรณีผู้รับเงินบำนำญชรำภำพถึงแก่ควำมตำยภำยใน 60 เดือน นับแต่เดือนที่มีสิทธิ
ได้รับเงินบำนำญชรำภำพให้จ่ำยเงินบำเหน็จชรำภำพจำนวน 10 เท่ำของเงินบำนำญชรำภำพรำยเดือนที่
ได้รับครำวสุดท้ำยก่อนถึงแก่ควำมตำย
6. กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
ผู้ประกันตนซึ่งจ่ำยเงินสมทบในส่วนของกรณีเจ็บป่วยมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 3 เดือน ภำยในระยะเวลำ
15 เดือน ก่อนวันรับบริกำรทำงกำรแพทย์ จะได้รับกำรบริกำรทำงกำรแพทย์ รวมถึงค่ำอวัยวะเทียม และ
อุ ป กรณ์ ในกำรบ ำบั ด รั ก ษำโรค ตำมประกำศส ำนั ก งำนประกั น สั งคมโดยไม่ เสี ย ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยจำกสถำน
พยำบำลที่มีชื่อระบุไว้ในบัตรรับรองสิทธิรักษำพยำบำล โดยแสดงบัตรรับรองสิทธิฯ ทุกครั้งที่เข้ำรับ กำร
รักษำพยำบำล ยกเว้นโรคที่ไม่อยู่ในข่ำยคุ้มครอง และได้รับเงินทดแทนกำรขำดรำยได้ในระหว่ำง หยุดพัก
รักษำ ในอัตรำร้อยละ 50 ของค่ำจ้ำงรำยเดือน โดยได้รับตำมที่หยุดงำนจริง ตำมคำสั่งแพทย์ ครั้งละไม่
เกิน 90 วัน และรวมกันไม่เกิน 180 วัน ต่อปี เว้นแต่ป่วยด้วยโรคเรื้อรังจะได้รับไม่เกิน 365 วัน
7. กรณีว่างงาน
จ่ำ ยเงิน สมทบในส่ว นของกรณีว่ำ งงำนมำแล้ว ไม่น้อ ยกว่ำ 6 เดือ น ภำยในระยะเวลำ 15
เดือน ก่อนกำรว่ำงงำน
เงื่อนไขการเกิดสิทธิ
1. ต้องขึ้นทะเบียนผู้ว่ำงงำนที่สำนักงำนจัดหำงำนของรัฐ
2. มีควำมสำมำรถในกำรทำงำน และพร้อมที่จะทำงำนที่เหมำะสมตำมที่จัดหำให้
3. ต้องไม่ปฏิเสธกำรฝึกงำน
4. ต้องรำยงำนต่อเจ้ำหน้ำที่สำนักจัดหำงำน ไม่น้อยกว่ำเดือนละ 1 ครั้ง
5. ผู้ที่ว่ำงงำนต้องไม่ถูกเลิกจ้ำงเนื่องจำกกรณี
- ทุจริตต่อหน้ำที่
- กระทำผิดอำญำโดยเจตนำแก่นำยจ้ำง
- จงใจทำให้นำยจ้ำงได้รับควำมเสียหำย
- ฝ่ำฝืนข้อบังคับ หรือระเบียบเกี่ยวกับกำรทำงำน หรือคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมำยใน
กรณีร้ำยแรง

22

- ละทิ้งหน้ำที่เป็นเวลำ 7 วันทำงำนติดต่อกัน โดยไม่มีเหตุอันควร
- ประมำทเลินเล่อเป็นเหตุให้นำยจ้ำงได้รับควำมเสียหำยอย่ำงร้ำยแรง
- ได้รับโทษจำคุกตำมคำพิพำกษำ
6. ต้องมิใช่ผู้มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีชรำภำพ
7. มีสิทธิรับประโยชน์ทดแทนเริ่มตั้งแต่วันที่ 8 นับแต่วันว่ำงงำนจำกกำรทำงำน
กับนำยจ้ำงรำยสุดท้ำย
8. ไม่เป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจตำมมำตรำ 39
สิทธิที่ท่านจะได้รับประโยชน์ทดแทน
กรณีถูกเลิกจ้าง
ได้รับเงินทดแทนระหว่ำงกำรว่ำงงำนปีละไม่เกิน 180 วัน ในอัตรำร้อยละ 50 ของค่ำจ้ำง กรณี
ลำออกจำกงำน
กรณีสมัครใจลาออก
ได้รับเงินทดแทนระหว่ำงกำรว่ำงงำนปีละไม่เกิน 90 วัน ในอัตรำร้อยละ 30 ของค่ำจ้ำง หำกใน
1 ปี ป ฏิทิน มีกำรยื่น ขอรับเงินทดแทนระหว่ำงกำรว่ำงงำนเกินกว่ำ 1 ครั้ง ให้นับระยะเวลำ กำรรับเงิน
ทดแทนระหว่ำงกำรว่ำงงำนรวมกันไม่เกิน 180 วัน เงินทดแทนกำรขำดรำยได้จะจ่ำยเป็น งวดเดือนโดย
โอนเงินผ่ำนบัญชีธนำคำรตำมที่ผู้ประกันตนแจ้ง
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 (สานักงานประกันสังคม)
กำหนดให้มีกำรจัดเก็บเงินสมทบจำกนำยจ้ำง ลูกจ้ำง และรัฐบำล เพื่อให้ควำมคุ้มครองแก่ ลูกจ้ำง
ที่ประสบอันตรำย เจ็บป่วย ทุพพลภำพ หรือตำยที่มิใช่เป็นผลสืบเนื่องจำกกำรทำงำน รวมทั้ง กรณีคลอด
บุ ตร กรณี ส งเครำะห์ บุ ตร กรณี ชรำภำพ และกรณี ว่ำงงำน โดยอัตรำเงินสมทบ กรณี ประสบอันตรำย
เจ็บป่วย ทุพพลภำพ ตำย และคลอดบุตร ให้จัดเก็บในอัตรำรวม 3 ฝ่ำยไม่เกิน ร้อยละ 4.5 ของค่ำจ้ำง
สำหรับกรณีสงเครำะห์บุตรและกรณีชรำภำพ ให้จัดเก็บในอัตรำรวม 3 ฝ่ำย ไม่เกินร้อยละ 9 ของค่ำจ้ำง
และกรณีว่ำงงำน ให้จัดเก็บในอัตรำรวม 3 ฝ่ำยไม่เกินร้อยละ 15 ของค่ำจ้ำง ทั้งนี้ลูกจ้ำงที่เข้ำข่ำยจะได้รับ
บริกำรทำงกำรแพทย์และเงินทดแทนกำรขำดรำยได้ รวมถึงค่ำคลอดบุตร ค่ำทำศพเงินสงเครำะห์ทำยำทใน
กรณี ตำย ค่ำสงเครำะห์ บุ ตร และเงินบ ำเหน็จบำนำญกรณีช รำภำพ สำหรับกรณี ว่ำงงำนจะดำเนินกำร
เมื่อใดให้ตรำเป็นพระรำชกฤษฎีกำขึ้นใช้บังคับ
ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ลูกจ้ำงที่เป็นผู้ประกันตนในโครงกำรประกันสังคมแล้ว หำกต่อมำ ได้
สิ้นสภำพกำรเป็นลูกจ้ำง เนื่องจำกลำออกหรือสิ้นสุดกำรจ้ำงงำน แต่มีควำมประสงค์จะเป็น ผู้ประกันตนต่อ
ก็ส ำมำรถยื่ น แบบแสดงควำมจำนงขอเป็ นผู้ ประกันตนโดยสมัครใจ ตำมมำตรำ 39 ได้ ซึ่งลู กจ้ำงผู้นั้ น
จะต้องเคยเป็ น ผู้ประกันตน และได้จ่ำยเงินสมทบมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 12 เดือน ก่อน วันลำออกจำกงำนหรือ
สิ้นสุดกำรจ้ำงงำน โดยยื่นแบบ สปส.1-20 บัตรประกันสังคมพร้อมสำเนำและ บัตรประจำตัวประชำชนหรือ
บัตรอื่น ที่ใช้แทนบัตรประจำตัวประชำชนหรือบัตรอื่นที่ทำงรำชกำร ออกให้พร้อมสำเนำ ภำยใน 6 เดือน
นับแต่วันสิ้นสภำพกำรเป็นลูกจ้ำงโดยต้องจ่ำยเงินสมทบในอัตรำ เดือนละ 432 บำท
ผู้ ป ระกั น ต น ต าม ม าต รา 40 บุ ค ค ล อื่ น ใด ซึ่ งมิ ใช ลู ก จ างต าม ม าต รา 33 แ ล ะ 3 9
จะสมัครเขาเปนผูประกันตน ตามพระราชบัญญัตินี้ก็ได โดยใหแสดงความจํานงตอสํานักงาน
หลักเกณฑ และอัตราการจายเงินสมทบ ประเภทของประโยชนทดแทนที่จะไดรับตามมาตรา ๕๔
ตลอดจนหลักเกณฑและเงื่อนไขแหงสิทธิในการรับประโยชนทดแทนใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา
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สิทธิประโยชน์พื้นฐาน
1. กรณีประสบอันตรำย/เจ็บป่วย เมื่อนอนโรงพยำบำลเป็นผู้ป่วยในตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป จะได้รับเงิน
ทดแทนกำรขำดรำยได้จำนวน 200 บำทต่อวัน ไม่เกิน 30 วันต่อปี เงื่อนไขจ่ำยเงินสมทบครบ 3 เดือน
ภำยในระยะเวลำ 4 เดื อน (กำรรั กษำพยำบำลใช้ สิ ท ธิห ลั ก ประกั น สุ ข ภำพ (บั ตรทอง) จำกส ำนั กงำน
หลักประกันสุขภำพแห่งชำติ)
2. กรณีทุพพลภำพ รับเงินทดแทนกำรขำดรำยได้จำนวน 500 - 1,000 บำทต่อเดือน เป็นเวลำนำน
ถึง 15 ปี เงื่อนไข เงินทดแทนกำรขำดรำยได้เมื่อทุพพลภำพขึ้นอยู่กับระยะเวลำกำรจ่ำยเงินสมทบครบ 6
เดือนขึ้นไป (ต้องเป็นผู้ทุพพลภำพหรือทุพพลภำพเพิ่มขึ้นตำมคำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรกำร แพทย์)
3. กรณีตำย จะได้รับค่ำทำศพจำนวน 20,000 บำทต่อรำย เงื่อนไข จ่ำยเงินสมทบครบ 6 เดือน
ภำยในระยะเวลำ 12 เดือน ก่อนเสียชีวิต ยกเว้น เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ เงื่อนไข จ่ำยเงินสมทบครบ 1
เดือน ภำยในระยะเวลำ 6 เดือน ก่อนเสียชีวิต
4. กรณีชรำภำพ (เงินบำเหน็จ) ผู้ประกันตนสำมำรถรับเงินก้อนเมื่ออำยุครบ 60 ปีบริบูรณ์ เงื่อนไข มี
อำยุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และสิ้นสุดควำมเป็นผู้ประกันตน
5. กรณีชรำภำพ (เงินบำนำญ)
- ผู้ประกันตนสำมำรถรับเงินบำนำญเมื่ออำยุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และสิ้นสุดควำมเป็นผู้ประกันตน
- ต้องจ่ำยเงินสมทบถึงบำนำญขั้นต่ำหรือไม่น้อยกว่ำ 420 เดือน (35 ปี) ได้รับเงินบำนำญชรำภำพ
ขัน้ ต่ำเดือนละ 600 บำท ตลอดชีวิต
ทำงเลือกที่คุ้มค่ำสำหรับคุณ เพื่อสิทธิประโยชน์ดังกล่ำวสำนักงำนประกันสังคมขอเสนอทำงเลือก
ที่คุ้มค่ำสำหรับคุณด้วย ชุดสิทธิประโยชน์ ดังนี้
ทำงเลือกที่ 1 (จ่ำยเงินสมทบ 100 บำท/เดือน)
สิ ท ธิป ระโยชน์ พื้ น ฐำนคุ้ มครอง 3 กรณี คื อ กรณี ป ระสบอั น ตรำย/เจ็บ ป่ ว ย กรณี ทุ พ พลภำพ
กรณีตำย
ทำงเลือกที่ 2 (จ่ำยเงินสมทบ 150 บำท/เดือน)
สิ ท ธิป ระโยชน์ พื้ น ฐำนคุ้ม ครอง 4 กรณี คือ กรณี ประสบอั น ตรำย/เจ็บ ป่ ว ย กรณี ทุ พ พลภำพ
กรณีตำย กรณีชรำภำพ (เงินบำเหน็จ)
ทำงเลือกที่ 3 มี 3 ทำงเลือก ดังนี้
1. สิทธิประโยชน์พื้นฐำนคุ้มครอง 1 กรณี คือ กรณีชรำภำพ (เงินบำนำญ)
ทำงเลือกที่ 1 และทำงเลือก 3 (1+3)
2. สิทธิประโยชน์พื้นฐำนคุ้มครอง 4 กรณี คือ กรณีประสบอันตรำย/เจ็บป่วย กรณีทุพพลภำพ
กรณีตำย กรณีชรำภำพ (เงินบำนำญ)
ทำงเลือกที่ 2 และทำงเลือก 3 (2+3)
3. สิทธิประโยชน์พื้นฐำนคุ้มครอง 5 กรณี คือ กรณีประสบอันตรำย/เจ็บป่วย กรณีทุพพลภำพ
กรณีตำย กรณีชรำภำพ (เงินบำเหน็จ) กรณีชรำภำพ (เงินบำนำญ)
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พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 (สานักงานประกันสังคม)
กำหนดให้ มีกำรจัดเก็บเงินสมทบจำกนำยจ้ำงปีละหนึ่งครั้งในอัตรำร้อยละ 0.2-1.0 ของค่ำจ้ำง
ตำมลักษณะควำมเสี่ยงภัยของประเภทกิจกำรนั้นๆ เงินสมทบที่จัดเก็บได้นี้ให้นำไปจ่ำยเป็นเงินทดแทน
ให้แก่ลูกจ้ำงที่ประสบอันตรำย หรือเจ็บป่วย สูญเสียอวัยวะ สูญเสียสมรรถภำพของร่ำงกำย ตำยหรือ สูญ
หำยอั น เนื่ อ งมำจำกกำรท ำงำนให้ กั บ นำยจ้ ำ ง โดยลู ก จ้ ำ งจะได้ รับ เงิน ทดแทนเป็ น ค่ ำ รัก ษำพยำบำล
ค่ำทดแทนกำรขำดรำยได้ ค่ำทำศพ หรือค่ำฟื้นฟูสมรรถภำพในกำรทำงำน ซึ่งขึ้นอยู่กับระดับของกำร
ประสบอันตรำยนั้นๆ
พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ใช้แรงงานรับใช้ในบ้าน
กระทรวงแรงงำนได้ออกกฎกระทรวงแรงงำน ฉบับที่ 14 (2555) ออกตำม พ.ร.บ. คุ้มครอง
แรงงำน พ.ศ. 2541 ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 55 เพื่อคุ้มครองผู้ใช้แรงงำนรับใช้ใน
บ้ำนโดยไม่เลือกว่ำจะเป็นแรงงำนที่จดทะเบียนถูกต้องตำมกฎหมำยหรือไม่ก็ตำม รวมทั้งครอบคลุมแรงงำน
ทั้งชำวไทยและแรงงำนข้ำมชำติ ทั้งนี้แรงงำนรับใช้ในบ้ำนจะได้รับสิทธิคุ้มครองเพิ่มเติม 7 ข้อด้วยกันคือ
1. ลูกจ้ำงต้องมีวันหยุดประจำสัปดำห์ ไม่น้อยกว่ำสัปดำห์ละ 1 วัน
2. นำยจ้ำงต้องกำหนดวันหยุดตำมประเพณี ปีละไม่น้อยกว่ำ 13 วัน ซึ่งรวมวันแรงงำนแห่งชำติ
ด้วย และหำกวันหยุดตำมประเพณี ตรงกับวันหยุดประจำสัปดำห์ ให้ลูกจ้ำงหยุดเป็นวันหยุดชดเชย เพิ่มอีก
1 วัน
3. ลูกจ้ำงที่ทำงำนครบ 1 ปี มีสิทธิหยุดพักผ่อนประจำปี ปีละไม่เกิน 6 วันทำงำน
4. ลูกจ้ำงมีสิทธิ์ลำป่วยตำมที่ป่วยจริงได้ และหำกลำ 3 วันขึ้นไป นำยจ้ำงสำมำรถขอใบรับรอง
แพทย์ยืนยันจำกลูกจ้ำงได้
5. กรณีลูกจ้ำงเป็นเด็กอำยุต่ำกว่ำ 18 ปี นำยจ้ำงต้องจ่ำยค่ำจ้ำงให้กับ เด็กโดยตรง
6. ลูกจ้ำงที่ทำงำนในวันหยุด ต้องได้รับเงินค่ำจ้ำงด้วย
7. ลูกจ้ำงต้องได้ค่ำจ้ำงในวันที่ลำป่วย โดยไม่เกิน 30 วันทำงำน

