
 

คู่มือการปฏิบัติงานสนาม 

โครงการส ารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2561 
ไตรมาส 3 (กรกฎาคม–กันยายน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสถิติแรงงาน 
ส านักสถิติเศรษฐกิจและสังคม 
โทร. 0-2142-1243, 02-142-1245 

 
 

 

 



2 
 

สารบัญ 
     หน้า 
 

บทที่  1  บททั่วไป  3  

บทที่  2  ค านิยาม   4 

บทที่  3  การบันทึกแบบสอบถาม  5  

ภาคผนวก    16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

บทท่ี 1 
บทท่ัวไป 

1. ความเป็นมา 
 ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของข้อมูลแรงงำนนอกระบบ จึงได้ด ำเนินกำร
ส ำรวจแรงงำนนอกระบบขึ้นเป็นครั้งแรก ในปี 2548 เพ่ือให้มีข้อมูลใช้อย่ำงต่อเนื่อง  โดยได้ด ำเนินกำร
ส ำรวจเป็นประจ ำทุกปี ซึ่งด ำเนินกำรส ำรวจพร้อมกับกำรส ำรวจภำวะกำรท ำงำนของประชำกรในไตรมำสที่ 
3 (เดือนกรกฎำคม-กันยำยน) เพ่ือเป็นกำรตอบสนองควำมต้องกำรใช้ข้อมูลแก่หน่วยงำนด้ำนกำรวำงแผน
และก ำหนดนโยบำย ในกำรใช้เป็นฐำนข้อมูลเพ่ือศึกษำถึงแรงงำนนอกระบบ ในกำรขยำยควำมคุ้มครองและ
กำรประกันสังคมให้ครอบคลุมทุกสำขำอำชีพ เพ่ือให้ผู้ที่ท ำงำนนอกระบบได้เข้ำถึงกำรประกันสังคมและ
ควำมคุ้มครองจำกกำรท ำงำน ได้รับควำมเป็นธรรม มีควำมมั่นคงจำกกำรท ำงำน ซึ่งจะส่งผลให้แรงงำน
นอกระบบเหล่ำนี้มีคุณภำพชีวิตที่ดีข้ึน 

2. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจ ำนวนและลักษณะต่ำง ๆ ของประชำกรที่มีงำนท ำและยังไม่ได้รับ
ควำมคุ้มครองตำมกฎหมำย ข้อมูลที่ได้จำกกำรส ำรวจ ได้แก่ 

1. จ ำนวนแรงงำนในระบบและนอกระบบ รวมไปถึงแรงงำนที่อยู่ในภำคนอกระบบ และภำคใน
ระบบ 

2. ลักษณะทำงประชำกรและสังคมของแรงงำนในระบบและนอกระบบ เช่น อำยุ เพศ ระดับ
กำรศึกษำที่ส ำเร็จ อำชีพ อุตสำหกรรม ชั่วโมงกำรท ำงำน เป็นต้น  

3. ข้อมูลอ่ืนของแรงงำนในระบบและนอกระบบ เกี่ยวกับกำรได้รับบำดเจ็บหรืออุบัติเหตุจำกกำร
ท ำงำน สิทธิกำรรักษำพยำบำล และปัญหำต่ำงๆ ทีเ่กิดจำกกำรท ำงำน เป็นต้น 

3.  ประโยชน์ที่จะได้รับ 

 ข้อมูลที่ได้เป็นข้อมูลพ้ืนฐำนที่น ำมำใช้ประโยชน์ ในหน่วยงำนภำครัฐ และหน่วยงำนอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 
 1. ใช้เป็นฐำนข้อมูลให้แก่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับแรงงำนนอกระบบ 

   1.1 เพ่ือประกอบกำรวำงแผน และก ำหนดนโยบำย เกี่ยวกับกำรขยำยควำมคุ้มครอง หรือ
ประกันสังคมให้แก่แรงงำนนอกระบบ  

   1.2 เพ่ือศึกษำถึงจ ำนวนแรงงำนนอกระบบที่ยังขำดควำมคุ้มครองตำมกฎหมำย และจัด
สวัสดิกำรที่เหมำะสม 

   1.3 เพื่อศึกษำถึงรำยได้ของแรงงำนนอกระบบ ให้ได้รับควำมเป็นธรรม และมีควำมมั่นคงในชีวิต 
 2. เพ่ือให้แรงงำนนอกระบบได้เข้ำถึงสวัสดิกำร ควำมคุ้มครอง หรือหลักประกันจำกกำรท ำงำน 

4. วิธีการส ารวจ 
ด ำเนินกำรส ำรวจในทุกจังหวัดทั่วประเทศ ด้วยวิธีกำรสัมภำษณ์สมำชิกในครัวเรือนที่เข้ำข่ำย โดย

ผนวกข้อถำมเกี่ยวกับแรงงำนนอกระบบในโครงกำร สรง. ตอนที่ 6 - 9 เดือนกรกฎำคม  สิงหำคม และ
กันยำยน พ.ศ. 2561 
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บทท่ี 2 
ค านิยาม 

 

 1. แรงงานในระบบ หมำยถึง ผู้มีงำนท ำที่ได้รับควำมคุ้มครอง หรือหลักประกันทำงสังคมจำกกำร
ท ำงำน ได้แก่ 
  1. ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ ของรำชกำรส่วนกลำง รำชกำรส่วนภูมิภำค และรำชกำรส่วนท้องถิ่น  
  2. ลูกจ้ำงรัฐวิสำหกิจ  
  3. ครูใหญห่รือครูโรงเรียนเอกชนตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงเรียนเอกชน  
  4. ลูกจ้ำงของรัฐบำลต่ำงประเทศหรือองค์กำรระหว่ำงประเทศ  
  5. ผู้ประกันตนกับส ำนักงำนประกันสังคม ตำมมำตรำ 33, 39 และ 40 
  6. ลูกจ้ำงที่ได้รับควำมคุ้มครองตำมกฎหมำยแรงงำน 

 2. แรงงานนอกระบบ หมำยถึง ผู้มีงำนท ำที่ไม่ได้รับควำมคุ้มครอง หรือไม่มีหลักประกันทำงสังคมจำก
กำรท ำงำนเช่นเดียวกับแรงงำนในระบบ 
 3. ความคุ้มครองด้านสวัสดิการที่รัฐจ่ายเงินสมทบ 
 หมายถึง ควำมคุ้มครองจำกโครงกำรประกันสังคมใดๆ ที่จัดขึ้นเป็นทำงกำร และรัฐร่วมจ่ำย เงิน
สมทบด้วยส่วนหนึ่ง ซึ่งให้ควำมคุ้มครองแก่สมำชิกและรวมถึงบิดำ มำรดำ คู่สมรสและบุตรของ สมำชิก 
ยกเว้น โครงกำรประกันสังคมของส ำนักงำนประกันสังคมให้ควำมคุ้มครองเฉพำะสมำชิก  ได้แก่ 
 3.1 สวัสดิการส าหรับราชการ 
  สิทธิและประโยชน์ตอบแทนในกำรปฏิบัติรำชกำร ต่อข้ำรำชกำรหรือลูกจ้ำงประจ ำรวมทั้ง
ข้ำรำชกำรบ ำนำญและทหำรกองหนุนที่มีเบี้ยหวัด คู่สมรส บิดำ มำรดำและบุตร ได้แก่ 

- เงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำลและค่ำตรวจสุขภำพ 
  - เงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตร   
 3.2 สวัสดิการส าหรับพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
 พนักงำนรัฐวิสำหกิจได้รับสวัสดิกำรในด้ำนต่ำง ๆ เช่นเดียวกับข้ำรำชกำร 
 3.3 กองทุนสงเคราะห์ครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน 
 เงินกองทุนเป็นเงินสมทบไตรภำคี กล่ำวคือ 
 - ครูใหญ่หรือครูโรงเรียนเอกชนออกเงินสมทบในอัตรำร้อยละ 3 ของเงินเดือนรำยเดือน 
 - ผู้รับใบอนุญำตโรงเรียนเอกชนออกเงินสมทบเป็นจ ำนวนเงินเท่ำกับเงินสมทบของครู 

- รัฐบำลออกเงินสมทบเป็น 2 เท่ำของเงินสมทบของครูหรือร้อยละ 6 
  เมื่อยังมีสภำพควำมเป็นครู กองทุนและสวัสดิกำรจะน ำดอกผลที่ได้รับจำกเงินสมทบใน
ส่วนของผู ้ร ับ ใบอน ุญำต และเงินสมทบส่วนของรัฐ ไปจ ัด เป ็นสว ัสด ิกำรต ่ำงๆให ้แก ่ครู ได ้แก่             
ค่ำรักษำพยำบำล เงินทดแทน กำรศึกษำของบุตรและเงนิช่วยเหลือบุตร 

 4. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล 

 หมำยถึง สวัสดิกำรที่ได้รับเกี่ยวกับค่ำรักษำพยำบำลเมื่อเจ็บป่วย ได้แก่ ค่ำยำ ค่ำห้อง พักใน 
สถำนพยำบำล รวมถึงค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องใช้วัสดุที่ใช้ท ำหน้ำที่แทนอวัยวะที่ประสบอันตรำย ซึ่ง
รัฐหรือเอกชนเป็นผู้ให้ ประเภทของสวัสดิกำรค่ำรักษำพยำบำล ได้แก่ สวัสดิกำรข้ำรำชกำร/ข้ำรำชกำร
บ ำนำญ สวัสดิกำรพนักงำนรัฐวิสำหกิจ สวัสดิกำรกองทุนสงเครำะห์ครูใหญ่และครู โรงเรียนเอกชน 
สวัสดิกำรจำกระบบประกันสังคมของส ำนักงำนประกันสังคม สวัสดิกำรจำกบัตรประกันสุขภำพถ้วนหน้ำ  
สวัสดิกำรจัดโดยนำยจ้ำง และประกันสุขภำพกับบริษัทประกัน 
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บทท่ี 3 
การบันทึกแบบสอบถาม 

1.  ลักษณะของแบบสอบถาม   แบ่งเป็น 4 ตอน คือ 
  ตอนที่ 6  สดมภ์ F46 - F54 ถำมเฉพำะผู้มีงำนท ำ รหัส 1 ในสดมภ ์ F11, F12 รหัส 1 หรือ 2 ใน

สดมภ์ F14 เพ่ือจ ำแนกผู้มีงำนท ำออกเป็นแรงงำนในระบบ และนอกระบบ 
 ตอนที่ 7 สดมภ์ F55 – F61 ถำมเฉพำะผู้มีงำนท ำ รหัส 1 ในสดมภ์ F11, F12 รหัส 1 หรือ 2 ใน

สดมภ์ F14  เพ่ือทรำบสถำนที่ท ำงำน และลักษณะงำนที่ท ำ 
 ตอนที่ 8 สดมภ์ F62 – F67 ถำมเฉพำะผู้มีงำนท ำ รหัส 1 ในสดมภ์ F11, F12 รหัส 1 หรือ 2 ใน

สดมภ์ F14  เพ่ือทรำบกำรได้รับบำดเจ็บ/อุบัติเหตุ และปัญหำต่ำงๆ ที่เกิดจำกกำรท ำงำน 
 ตอนที่ 9 สดมภ์ F68 ถำมเฉพำะผู้มีงำนท ำ รหัส 1 ในสดมภ์ F11, F12 รหัส 1 หรือ 2 ในสดมภ์ F14  

เพ่ือทรำบควำมต้องกำรกำรช่วยเหลือจำกภำครัฐ 
 

2.  หลักเกณฑ์ในการบันทึกแบบ 
กำรบันทึกค ำตอบส่วนใหญ่บันทึกเป็นรหัสค ำตอบ ซ่ึงจะมีรำยละเอียดของรหัสต่ำงๆ ไว้ที่หัวสดมภ ์

ให้บันทึกค ำตอบลงในเครื่องคอมพิวเตอร์พกพำ (แท็บเล็ต)  

3.  วิธีการบันทึกแบบสอบถาม 

 

 
 
 

สดมภ์ F46    “........ (ช่ือ) ....... ท างานในฐานะ” (ถามเฉพาะผู้ที่บันทึกรหัส 4 ในสดมภ์ F26) 
 วัตถุประสงค์  เพ่ือต้องการทราบจ านวนพนักงานราชการและลูกจ้างของรัฐบาลที่อยู่ใน 
ระบบประกันสังคมของส านักงานประกันสังคม 

ให้บันทึกรหัส  ดังนี้      
 

ท างานในฐานะ บันทึกรหัส หมายเหตุ 
ข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำงประจ ำ 
พนักงำนรำชกำร 
ลูกจ้ำงชั่วครำว(ผู้รับจ้ำงเหมำ) 

1 
2 
3 

ข้ำมไปถำมตอนที่ 7 
ข้ำมไปถำมตอนที่ 7 
ข้ำมไปถำม สดมภ์ F51 

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

 
 

 
 
 
 

 

ตอนที่ 6  การจ าแนกแรงงานในและนอกระบบ เฉพาะผู้มีงานท าที่มีสถานภาพการ
ท างาน ในสดมภ์ F26 เป็นรหัส 1–4 หรือ 6-8 
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 วัตถุประสงค์  เพ่ือต้องการจ าแนกแรงงานในและนอกระบบของกลุ่มผู้มีงานท าที่ มี
สถานภาพการท างาน เป็นนายจ้าง/ ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว/ ช่วยธุรกิจในครัวเรือน/ ลูกจ้างเอกชนหรือการ
รวมกลุ่ม    

สดมภ์ F47  “.....ชื่อ...เป็นลูกจ้างของรัฐบาลต่างประเทศ / องค์การระหว่างประเทศ หรือไม่” 

ให้บันทึกรหัส  ดังนี้  (ถามเฉพาะผู้ที่บันทึกรหัส 6 หรือ 7 ในสดมภ์  26) 
 
 

การเป็นลูกจ้าง บันทึกรหัส หมายเหตุ 
เป็น 
ไม่เป็น   

1 
2 

ข้ำมไปถำมสดมภ์ F51 
ถำมต่อไป 

  ลูกจ้างของรัฐบาลต่างประเทศ/องค์การระหว่างประเทศ หมำยถึง คนไทย หรือคนต่ำงประเทศ ที่
ท ำงำนกับรัฐบำลต่ำงประเทศ หรือองค์กำรระหว่ำงประเทศท่ีตั้งอยู่ในประเทศไทย 
 
สดมภ์ F48     “...ชื่อ...ได้ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว หรือไม่” 

ให้บันทึกรหัส  ดังนี้            (ถามเฉพาะผู้ที่บันทึกรหัส 6 หรือ 7 ในสดมภ์ F26) 
 

การขึ้นทะเบียน บันทึกรหัส หมายเหตุ 

ได้ขึ้น 
ไม่ได้ขึ้น หรือ ไม่ใช่แรงงำนต่ำงด้ำว 

1 
2 

ข้ำมไปถำมสดมภ์ F51 
ถำมต่อไป 

 
  ทะเบียนแรงงานต่างด้าว หมำยถึง กำรขึ้นทะเบียนคนสัญชำติพม่ำ ลำว และกัมพูชำ ที่เข้ำมำอยู่
ในประเทศไทย โดยผิดกฎหมำยและต้องกำรท ำงำน นำยจ้ำงต้องน ำแรงงำนต่ำงด้ำวมำจดทะเบียนกับ 
กรมกำรปกครอง เพ่ือท ำทะเบียนรำษฎร์คนต่ำงด้ำว ตรวจสุขภำพและขอใบอนุญำตท ำงำนกับกรมกำร
จัดหำงำนก่อน กำรท ำงำนต้องท ำกับนำยจ้ำงที่ได้จดทะเบียนแจ้งควำมต้องกำรจ้ำงแรงงำนต่ำงด้ำว เท่ำนั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   การจ าแนกแรงงานในและนอกระบบ  (สดมภ์ F47-F53) 
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สดมภ์ F49   “.....ชื่อ...เป็นผู้ใช้แรงงานรับใช้ในครัวเรือนส่วนบุคคล หรือไม่” 
ให้บันทึกรหัส  ดังนี้             (ถามเฉพาะผู้ที่บันทึกรหัส 6 หรือ 7 ในสดมภ์ F26) 
 

การเป็นแรงงานรับใช้ในครัวเรือส่วนบุคคล บันทึกรหัส หมายเหตุ 
เป็น 
ไม่เป็น 

1 
2 

ข้ำมไปถำมสดมภ์ F51 
ถำมต่อไป 

 
แรงงานรับใช้ในครัวเรือนส่วนบุคคล หมำยถึง กำรที่ครัวเรือนส่วนบุคคลจ้ำงลูกจ้ำง/แรงงำน   

มำท ำงำนในครัวเรือน 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 บันทึกรหัส หมายเหตุ 
เป็น 
ไม่เป็น 

1 
2 

ถำมต่อไป 
ถำมต่อไป 

   
  กองทุนสงเคราะห์ครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน หมำยถึง กำรได้รับสวัสดิกำรจำกกองทุน
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 บันทึกรหัส หมายเหตุ 
ได้รับ 
ไม่ได้รับ 

1 
2 

ถำมต่อไป 
ถำมต่อไป 

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

การได้รับสิทธิลาพักผ่อนประจ าปี บันทึกรหัส หมายเหตุ 
ได้รับ 
ไม่ได้รับ 

1 
2 

ถำมต่อไป 
ถำมต่อไป 
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สดมภ์ F53    “...ชื่อ...เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมของส านักงานประกันสังคม หรือไม่” 

ให้บันทึกรหัส  ดังนี้   (ถามเฉพาะผู้ที่บันทึกรหัส 3 ใน สดมภ์ F46 หรือ รหัส 1,2,3,6,7,8 ในสดมภ์ F26) 
 

 
 
 
 
 
 

 

 ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมของส านักงานประกันสังคม จะได้รับบัตรประกันสังคม บัตร
รับรองสิทธิกำรรักษำพยำบำล คู่มือประกันสังคม และมีสิทธิ์ได้รับสิทธิประโยชน์จำกกองทุนประกันสังคม 7 
กรณี คือ กรณีประสบอันตรำยหรือเจ็บป่วย กรณีคลอดบุตร กรณีทุพพลภำพ กรณี เสียชีวิต กรณี
สงเครำะห์บุตร กรณีชรำภำพ และกรณีว่ำงงำน ซึ ่งจะต้องมีกำรจ่ำยเงินสมทบประกันสังคมตำม
พระรำชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ก ำหนดไว้ 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 
(เจ็บป่วย, ทุพพลภำพ และ ค่ำท ำศพ) และจ่ำยเงินสมทบ 150 บำท สิทธิประโยชน์ 4 กรณี (เจ็บป่วย , 
ทุพพลภำพ, ค่ำท ำศพ และชรำภำพ) 

 เงินสมทบประกันสังคม เป็นเงินที ่ฝ่ำยรัฐบำล ฝ่ำยนำยจ้ำง และฝ่ำยผู้ประกันตน จ่ำยเข้ำ
กองทุน ซึ่งก ำหนดให้ทุกฝ่ำยจ่ำยสมทบเข้ำกองทุนฝ่ำยละเท่ำๆ กัน ตำมประเภทของกำรประกัน  
 
สดมภ์ F54   “ในระยะเวลา 3 เดือน  ก่อนวันสัมภาษณ์....ชือ่....ท างานอย่างต่อเนื่องกับนายจ้าง 
    คนเดิมโดยได้รับเงินเดือน / ค่าจ้าง ตามที่ได้ตกลงกันไว้อย่างสม่ าเสมอ หรอืไม่” 

ให้บันทึกรหัส  ดังนี้    (ถามเฉพาะผู้ที่บันทึกรหัส 5 ในสดมภ์ F53 และรหัส 6,7 ในสดมภ์ F26) 
 

การท างานต่อเนื่อง บันทึกรหัส หมายเหตุ 
ท ำ 
ไมท่ ำ 

1 
2 ถำมต่อไป  

  ในระยะเวลำ 3 เดือน ก่อนวันสัมภำษณ์ .......ชื่อ........ท ำงำนอย่ำงต่อเนื่องกับนำยจ้ำงคนเดิม  โดย
ได้รับเงินเดือน/ค่ำจ้ำง ตำมที่ได้ตกลงกันไว้อย่ำงสม่ ำเสมอ  ให้รวมถึงกำรท ำงำนที่มีลักษณะกำรรับช่วงหรือ
รับเหมำค่ำแรง  ด้วย  

 
 

การเป็นผู้ประกันตน บันทึกรหัส หมายเหตุ 
เป็น; 

มำตรำ 33 
มำตรำ 39 
มำตรำ 40 
ไม่ทรำบ 

ไม่เป็น 

 
1 
2 
3 
4 
5 

  
 
 

    ข้ำมไปถำมสดมภ์ F55 
 

 
ถำมต่อไป  
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  วัตถุประสงค์    เพ่ือต้องการทราบสถานที่ท างาน / ลักษณะงานของผู้มีงานท าที่เป็นแรงงานใน
ระบบและแรงงานนอกระบบ   

สดมภ์ F55  “ประเภทของสถานที่ท างานที.่....ชื่อ...ท างานอยู”่ 

ให้บันทึกรหัส  ดังนี้  
 
 

ประเภทของสถานที่ท างาน 
บันทึก
รหัส 

หมายเหตุ 

สถำนประกอบกำร/ส ำนักงำน/ร้ำนค้ำของตนเองแต่ไม่ใช่ที่อยู่อำศัย 
สถำนประกอบกำร/ส ำนักงำน/ร้ำนค้ำของนำยจ้ำงแต่ไม่ใช่ที่อยู่อำศัยของนำยจ้ำง 
แผงลอยข้ำงถนน/ในตลำด 
สถำนที่ก่อสร้ำง 
ที่อยู่อำศัยหรือบริเวณท่ีอยู่อำศัยของตนเอง 
ทีอ่ยู่อำศัยของนำยจ้ำง 
ที่ท ำงำนไม่เป็นหลักแหล่ง 
พ้ืนที่เพำะปลูก 
อ่ืนๆ...(ระบุ) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

 
 
 
 

ถำมต่อไป 

 
รหัส 1 สถำนประกอบกำร/ส ำนักงำน/ร้ำนค้ำของตนเองแต่ไม่ใช่ที่อยู่อำศัย หมำยถึง สถำนที่ท ำงำนเป็น 
สถำนประกอบกำร/ส ำนักงำน/ร้ำนค้ำของตัวเอง ซึ่งแยกกันอยู่กับที่อยู่อำศัย เช่น บ้ำนพักอยู่ที่หนึ่ง แต่ไป
เปิดร้ำนขำยของอีกที่หนึ่ง 
รหัส 2 สถำนประกอบกำร/ส ำนักงำน/ร้ำนค้ำของนำยจ้ำงแต่ไม่ใช่ที่อยู่อำศัยของนำยจ้ำง หมำยถึง สถำนที่
ท ำงำนเป็น สถำนประกอบกำร/ส ำนักงำน/ร้ำนค้ำของนำยจ้ำง หรือเป็นสถำนที่ท ำงำนที่นำยจ้ำงจัดหำให้ แต่
นำยจ้ำงพักอยู่อีกที่หนึ่ง เช่น ลูกจ้ำงรัฐบำล ลูกจ้ำงเอกชน 
รหัส 3 แผงลอยข้ำงถนน/ในตลำด หมำยถึง สถำนที่ท ำงำนเป็นแผงลอยที่อยู่ข้ำงถนน หรือแผงลอยที่อยู่ใน
ตลำด 
รหัส 4 สถำนที่ก่อสร้ำง หมำยถึง สถำนที่ท ำงำนอยู่ในบริเวณที่ก่อสร้ำง หรือ side งำน เช่น คนท ำงำน
ก่อสร้ำง     ไม่รวม กรณี วิศวกร ที่ออกตรวจใน side งำน ให้บันทึกรหัส 2 
รหัส 5 ที่อยู่อำศัยหรือบริเวณท่ีอยู่อำศัยของตนเอง หมำยถึง สถำนที่ท ำงำนอยู่ที่บ้ำนหรือในบริเวณบ้ำนของ
ตัวเอง  
รหัส 6 ทีอ่ยู่อำศัยของนำยจ้ำง หมำยถึง สถำนที่ท ำงำนอยู่ที่บ้ำนหรือในบริเวณบ้ำนของนำยจ้ำง  
รหัส 7 ที่ท ำงำนไม่เป็นหลักแหล่ง 
รหัส 8 พ้ืนที่เพำะปลูก หมำยถึง สถำนที่ท ำงำนเป็นพ้ืนที่เพำะปลูก ซึ่งรวมถึงพ้ืนที่เลี้ยงสัตว์ด้วย 
รหัส 9 อ่ืนๆ...(ระบุ) 

ตอนที่ 7 สถานที่ท างาน/ ลักษณะงาน (สดมภ์ F55 – F61)    
ถามผู้มีงานท า รหัส 1 ในสดมภ์ F11, F12 รหัส 1 หรือ 2 ในสดมภ์ F14  
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ตัวอย่าง 

1. อำชีพ รปภ./คนท ำควำมสะอำด ที่เป็นลูกจ้ำงของบริษัท ซึ่งไม่ได้ท ำงำนในสถำนประกอบกำร
หรือบริษัทของนำยจ้ำง แต่นำยจ้ำงได้จัดหำสถำนที่ท ำงำนให้ สดมภ์ F55 ให้บันทึกรหัส 2 

2. ขับรถรับจ้ำงประจ ำทำง (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 (ที่ท ำงำนไม่เป็นหลักแหล่ง) กรณีมีหน้ำร้ำน ให้บันทึก สดมภ์ F55 ตำมจริง (รหัส 1 หรือ 2 
หรือ 5 หรือ 6) 

5. นักร้อง /บริกำรโต๊ะจีน ใครมำจ้ำงก็ไป ไม่ได้ประจ ำที่ไหน สดมภ์ F55 บันทึกรหัส 7 แต่ถ้ำเป็น
นักร้องที่เป็นลูกจ้ำงร้องประจ ำที่ร้ำนอำหำร ให้บันทึกรหัส 2  

6. ท ำกำรเกษตรในบริเวณบ้ำน สดมภ์ F55 บันทึกรหัส 8 (พ้ืนที่เพำะปลูก) 
7. ขำยพวงมำลัย ประจ ำที่สี่แยกไฟแดง สดมภ์ F55 ให้บันทึกรหัส 9 ระบุ บนถนนสี่แยกไฟแดง 
8. ก ำนัน/ ผู้ใหญ่บ้ำน ซึ่งถือเป็นลูกจ้ำงรัฐบำล สดมภ์ F55 บันทึกรหัส 2 

 
สดมภ์ F56   “สถานประกอบการที่....ชื่อ....ท างานจัดเป็นรูปแบบใด” 

ให้บันทึกรหัส  ดังนี้    (ถามเฉพาะผู้มีงานท าที่บันทึกรหัส 1,2,3,6,7,8 ในสดมภ์ F26) 
 

รูปแบบสถานที่ท างาน บันทึกรหัส หมายเหตุ 
บริษัท/หจก./หสน. 
ส่วนบุคคล 
กลุ่มแม่บ้ำน 
อ่ืนๆ...(ระบุ) 

1 
2 
3 
4 

ถำมต่อไป  

 
1. บริษัทจ ำกัด / บริษัทจ ำกัด (มหำชน) / ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด (หจก.)/ ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญนิติบุคคล 

(หสน.) 
  - บริษัทจ ำกัด หมำยถึง สถำนประกอบกำรที่จัดตั้งขึ้นโดยผู้ริเริ่มคณะหนึ่ง และได้จดทะเบียน
ถูกต้องตำมกฎหมำย โดยมีผู้เริ่มด ำเนินกำรอย่ำงน้อย 7 คนขึ้นไป 
  - บริษัทจ ำกัด (มหำชน) หมำยถึง สถำนประกอบกำรที่จัดตั้งขึ้นโดยกำรจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท 
กำรควบบริษัท หรือกำรแปรสภำพบริษัท และวัตถุประสงค์ที่จะขำยหุ้นต่อประชำชนโดยมีผู้ริเริ่ม
ด ำเนินกำรตั้งแต่ 15 คนข้ึนไป 
  - ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด (หจก.)/ ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญนิติบุคคล (หสน.) หมำยถึงสถำนประกอบกำรที่
จัดตั้งขึ้นโดยคณะบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป รวมทุนกันเพ่ือประกอบกิจกำร และรับผิดชอบร่วมกันโดยจด
ทะเบียนถูกต้องตำมกฎหมำย 

2. ส่วนบุคคล หมำยถึง สถำนประกอบกำรที่มีเจ้ำของเป็นบุคคลธรรมดำคนเดียวหรือหลำยคน
รวมกัน และให้หมำยรวมถึง ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญท่ีไม่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลด้วย  
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3. กลุ่มแม่บ้ำน หมำยถึง กำรท ำงำนที่มีกำรรวมตัวกันเป็นกลุ่มเพ่ือร่วมกันคิดร่วมกันตัดสินใจ 
ร่วมกันท ำงำน โดยยึดมั่นอุทิศตนช่วยเหลือกลุ่ม 

4. อื่นๆ เช่น ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ สหกรณ์ สมำคม มูลนิธิ วิสำหกิจชุมชน สโมสร ชมรมต่ำงๆ 
นิติบุคคลอำคำรชุด เป็นต้น 
 
สดมภ์ F57   “สถานประกอบการที่....ชื่อ....ท างานได้จดทะเบียนกับหน่วยงานราชการ หรือไม่” 

ให้บันทึกรหัส  ดังนี้   (ถามเฉพาะผู้มีงานท าที่บันทึกรหัส 1,2,3,6,7,8 ในสดมภ์ F26) 
 

การจดทะเบียน บันทึกรหัส หมายเหตุ 
จด 
ไม่จด 
ไม่ทรำบ 

1 
2 
3 

ถำมต่อไป  

 
   เช่น กำรจดทะเบียนพำณิชย์  โดยสำมำรถจดทะเบียนพำณิชย์ได้ที่ ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง 
กรุงเทพมหำนคร ส ำนักงำนเขตทุกเขต เทศบำล องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หรือเมืองพัทยำ 
   กำรจดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจ ำกัด บริษัทจ ำกัด (มหำชน) ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ห้ำงหุ้นส่วน
สำมัญนิติบุคคล ให้ถือว่ำได้ จดทะเบียน  
  

สดมภ์ F58   “สถานประกอบการที่....ชื่อ....ท างานได้จัดท าบัญชี หรือไม่” 

ให้บันทึกรหัส  ดังนี้     (ถามเฉพาะผู้มีงานท าที่บันทึกรหัส 1,2,3,6,7,8 ในสดมภ์ F26) 
 

การจัดท าบัญชี บันทึกรหัส หมายเหตุ 
ท ำ 
ไม่ท ำ 
ไม่ทรำบ 

1 
2 
3 

ถำมต่อไป  

 
  กำรจัดท ำบัญชีในที่นี้ หมำยถึง สถำนประกอบกำรได้จัดท ำบัญชีแยกออกมำจำกบัญชีส่วนตัวของ
เจ้ำของประกอบกำร โดยจะเป็นบัญชีประเภทใดก็ได้ เช่น บัญชีรำยรับรำยจ่ำย บัญชีงบดุล เป็นต้น 
 
สดมภ์ F59   “....ชื่อ....ได้รับรายละเอียด การออกแบบ หรือวัตถุดิบ ส าหรับใช้ผลิตสินค้าหรือบริการ
จากใคร” 

ให้บันทึกรหัส  ดังนี้     (ถามเฉพาะผู้มีงานท าที่บันทึกรหัส 2,6,7 ในสดมภ์ F26)  
 

การได้รับรายละเอียด การออกแบบ 
หรือวัตถุดิบจากใคร 

บันทึกรหัส หมายเหตุ 

ลูกค้ำ 
ตัวเอง 
บริษัท/ตัวแทน/คู่สัญญำ/นำยจ้ำง 

1 
2 
3 

 
ถำมต่อไป 
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สดมภ์ F60   “....ชื่อ....ได้ก าหนดราคาสินค้าหรือบริการเองหรือไม่” 

ให้บันทึกรหัส  ดังนี้ 
 

การก าหนดราคา บันทึกรหัส หมายเหตุ 
ก ำหนดเอง 
ไม่ได้ก ำหนดเอง 
ไม่ได้ผลิตสินค้ำหรือให้บริกำร 

1 
2 
3 

ข้ำมไปถำมตอนที่ 8 
ถำมต่อไป 
ข้ำมไปถำมตอนที่ 8 

 
การบันทึกสดมภ์ F60  

- กรณีเป็นลูกจ้ำงรัฐบำล หรือรัฐวิสำหกิจ ให้บันทึกรหัส 3 (ไม่ได้ผลิตสินค้ำและบริกำร) 
- กรณีท่ีไม่ใช่ลูกจ้ำงรัฐบำล 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. ประกอบอำชีพท ำสวนยำงพำรำ ซึ่งพ่อค้ำคนกลำงเป็นคนก ำหนดรำคำขำยยำงพำรำ ดังนั้น 

สดมภ์ F60 บันทึกรหัส 2 สดมภ์ F61 บันทึกอ่ืนๆ ระบุ พ่อค้ำคนกลำง 
4. กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว ขำยของ (ถ้ำขำยตำมรำคำที่ติดตำมกล่อง/ขวด) ให้ถือว่ำไม่ได้

ก ำหนดรำคำเอง F60 บันทึกรหัส 2 และ F61 บันทึกรหัส 1  ถ้ำขำยของช ำ (ไม่ได้ขำยตำมรำคำที่ติดไว้
ตำมกล่อง/ขวด) แต่ก ำหนดรำคำขำยขึ้นมำใหม่ ซึ่งอำจจะสูงกว่ำหรือต่ ำกว่ำรำคำที่ติดไว้ที่กล่อง/ขวด ให้
ถือว่ำก ำหนดรำคำเอง F60 บันทึกรหัส 1 กรณีเป็นลูกจ้ำง ร้ำนขำยของ ไม่ว่ำจะขำยของตำมรำคำข้ำง
กล่อง หรือขำยต่ ำกว่ำ สูงกว่ำรำคำข้ำงกล่อง F60 ให้บันทึกรหัส 2 และ F61 บันทึกรหัส 1 

 
สดมภ์ F61   “สาเหตุที่....ชื่อ....ไม่ได้ก าหนดราคาสินค้าหรือบริการเอง” 

ให้บันทึกรหัส  ดังนี้     (ถามเฉพาะผู้ที่บันทึกรหัส 2 ในสดมภ์ F60) 
 

การก าหนดราคา บันทึกรหัส หมายเหตุ 
บริษัท/ตัวแทน/คู่สัญญำ/นำยจ้ำง ก ำหนดเอง
เจรจำต่อรองกับลูกค้ำ 
ลูกค้ำก ำหนดเอง 
ถูกก ำหนดโดยกฎหมำย 
อ่ืนๆ…(ระบุ) 

1 
2 
3 
4 
5 

ถำมต่อไป  
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  วัตถุประสงค์    เพ่ือต้องการทราบการมีสิทธิการรักษาพยาบาล และปัญหาที่เกิดจากการท างาน 
ของผู้มีงานท าท่ีเป็นแรงงานในระบบและแรงงานนอกระบบ   
 
  
 
 
สดมภ์ F62    “ เมื่อ 12 เดือนที่ผ่านมา....ชื่อ....เคยได้รับบาดเจ็บ/อุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยจากการ 
     ท างานหรือไม่”                 

ให้บันทึกรหัส  ดังนี้ 
 
 

การได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ บันทึกรหัส หมายเหตุ 
ไม่เคย 
เคย (สำเหตุ) 
 พลัดตกหกล้ม 
 ของมีคมบำด/ทิ่ม/แทง 
 ถูกไฟ/น้ ำร้อนลวก 
 อุบัติเหตุจำกยำนพำหนะ 
 ไฟฟ้ำช็อต 
 กำรชน/กระแทกโดยวัสดุทั้งทำงแนวรำบและแนวดิ่ง 
 ได้รับสำรเคมี 
 อ่ืนๆ (ระบุ) 

0 
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

  ข้ำมไปถำมสดมภ์ F56         

 

 
 
 
         ถำมต่อไป 

 
 
 
สดมภ์ F63   “การบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุนั้น มากน้อยเพียงใด”                                
ให้บันทึกรหัส   ดังนี้ 
  
 

การบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ บันทึกรหัส หมายเหตุ 
เพียงเล็กน้อย ไม่ได้ไปรับกำรรักษำพยำบำล 
เพียงเล็กน้อย ไปซื้อยำมำกินเอง 
ต้องไปรับกำรรักษำพยำบำลต่อในสถำนพยำบำลไม่เกิน 3 วัน 
ต้องไปรับกำรรักษำพยำบำลต่อในสถำนพยำบำลเกิน 3 วัน 
ต้องไปรับกำรรักษำพยำบำลต่อในสถำนพยำบำลเพรำะสูญเสีย
อวัยวะบำงส่วน 

1 
2 
3 
4 
5 

    ข้ำมไปถำมสดมภ์ F56 

    

 

ตอนที่ 8 การได้รับบาดเจ็บ / อุบัติเหตุ / ปัญหาจากการท างาน (สดมภ์ F62 – F67)    
ถามผู้มีงานท า รหัส 1 ในสดมภ์ F11, F12 รหัส 1 หรือ 2 ในสดมภ์ F14  

สดมภ์ F62 – F64   ถามเกี่ยวกับการบาดเจ็บ/อุบัติเหตุ จากการท างาน 

ถำมต่อไป 
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สดมภ์ F64   “....ชื่อ...จ่ายค่ารักษาพยาบาลด้วยวิธีใด”                                 

ให้บันทึกรหัส   ดังนี้ 
 

การจ่ายค่ารักษาพยาบาล บันทึกรหัส หมายเหตุ 
นำยจ้ำง  
บิดำ/มำรดำ/ญำติ/เพ่ือน   
จ่ำยเอง  
ใช้สวัสดิกำรค่ำรักษำพยำบำลที่จัดโดย  :-  
 บัตรประกันสุขภำพถ้วนหน้ำ  
 ประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน 
 สวัสดิกำรข้ำรำชกำร/ข้ำรำชกำรบ ำนำญ/รัฐวิสำหกิจ 
 ประกันสุขภำพกับบริษัทประกันภัย 
 อ่ืนๆ  (ระบุ) 

1 
2 
3 
 
4 
5 
6 
7 
8 

       
 
 
         
 ถำมต่อไป 

 

  โครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือเรียก 30 บาทรักษาทุกโรค เป็นโครงกำรรัฐบำลที่ท ำ
เพ่ือให้ประชำชนมีหลักประกันสุขภำพ โดยคนไทยทุกคน (ท่ีไม่ได้รับสิทธิ์ค่ำรักษำพยำบำลจำกสวัสดิกำร
อ่ืนๆ เช่น สวัสดิกำรข้ำรำชกำร ประกันสังคม เป็นต้น) สำมำรถรับบริกำรรักษำโรค โดยจ่ำยเพียงสำมสิบบำท 
โดยภำครัฐจะให้ประชำชนลงทะเบียนกับโรงพยำบำลและรัฐจัดสรรงบประมำณลงในโรงพยำบำลตำมจ ำนวน
คน และแจกบัตรประจ ำตัวให้แก่ผู้รับบริกำร เรียกกันว่ำ บัตรทอง 
  กองทุนเงินทดแทน หรือกองทุนเงินทดแทนแรงงำน เป็นกำรประกันสุขภำพโดยบังคับ ส ำหรับ กำร
เจ็บป่วยที่สืบเนื่องจำกกำรท ำงำน ผู้ที่บำดเจ็บหรือผู้ป่วยสำมำรถใช้บริกำรได้ที่สถำนพยำบำลของรัฐ และ
เอกชนโดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย 

  สวัสดิการข้าราชการ หมำยถึง กำรได้รับสวัสดิกำรจำกทำงรำชกำร ผู้มีสิทธิได้รับ คือ ข้ำรำชกำร 
หรือลูกจ้ำงประจ ำ รวมทั้งข้ำรำชกำรบ ำนำญและทหำรกองหนุนที่มีเบี้ยหวัด คู่สมรส บิดำมำรดำและบุตร 

  สวัสดิการพนักงานรัฐวิสาหกิจ หมำยถึง กำรได้รับสวัสดิกำรจำกทำงรัฐวิสำหกิจ ผู้มีสิทธิได้รับ คือ 
พนักงำนรัฐวิสำหกิจ รวมคู่สมรส บิดำมำรดำ และบุตร  รัฐวิสำหกิจแต่ละแห่งจะให้สวัสดิกำรไม่เหมือนกัน 

  ประกันสุขภาพกับบริษัทประกันภัย หมำยถึง ได้ท ำประกันประเภทส่วนบุคคลกับบริษัทประกัน  
อำจเป็นกำรประกันสุขภำพ ประกันอุบัติเหตุ ซึ่งมีสิทธิได้รับค่ำรักษำพยำบำล 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
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สดมภ์ F65   “......ชื่อ...มีปัญหาจากการท างาน หรือไม่”    

ให้บันทึกรหัส  ดังนี้  
 

ปัญหาจากการท างาน บันทึกรหัส หมายเหตุ 
      ไม่มีปัญหำ 
     ค่ำตอบแทน 
 งำนหนัก 
 ท ำงำนไม่ตรงเวลำปกติ 
 งำนขำดควำมต่อเนื่อง  
 ชั่วโมงท ำงำนมำกเกินไป 
 ไม่มีวันหยุด 
 ไม่สำมำรถลำหยุดหรือลำพักผ่อนได้ 
 ไม่มีสวัสดิกำร 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

       

      

 

       ถำมต่อไป                             

   

 

หมายเหตุ 
1. ปัญหำเกี่ยวกับค่ำตอบแทนในที่นี้  หมำยถึง ปัญหำทุกๆ เรื่องที่เกี่ยวกับค่ำตอบแทน ได้แก่  

ค่ำตอบแทนต่ ำ (ไม่เหมำะสม) ได้รับค่ำตอบแทนล่ำช้ำ ได้รับค่ำตอบแทนไม่ตรงตำมที่ตกลงไว้ 
ไม่ได้รับค่ำตอบแทน ไม่มีอ ำนำจต่อรองค่ำตอบแทนหรือถูกโกงค่ำตอบแทน เป็นต้น 

2. ท ำงำนไม่ตรงเวลำปกติ กำรท ำงำนในเวลำปกติ คือ ระหว่ำงเวลำ 7.00 – 18.00 น. 
3. งำนขำดควำมต่อเนื่อง เช่น บำงครั้งมีงำนมำก บำงครั้งมีงำนน้อย และบำงช่วงเวลำไม่มีงำน 
4. ชั่วโมงท ำงำนมำกเกินไป ปกติผู้ที่ท ำงำนจะท ำงำนเฉลี่ยวันละ 8-10 ชั่วโมง   

 

สดมภ์ F66   “.....ชื่อ....มีปัญหาจากสภาพแวดล้อมในการท างาน หรือไม่” 
ให้บันทึกรหัส   ดังนี้  
 
   

ปัญหาสภาพแวดล้อม บันทึกรหัส หมายเหตุ 
 ไม่มีปัญหำ 
       สถำนที่ท ำงำน :- 
  คับแคบ 
  สกปรก 
  อำกำศไม่ถ่ำยเท 
  อิริยำบถในกำรท ำงำน 
  ฝุ่นละออง ควัน กลิ่น    
  เสียงดัง 
  แสงสว่ำง 
  อ่ืนๆ (ระบุ) 

0 
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

       
      
 
 

    ถำมต่อไป   

  หมายเหต ุ   อิริยำบถในกำรท ำงำน คือ ท่ำทำงในกำรปฏิบัติงำน เช่น กำรยืน นั่ง ซึ่งปัญหำ อำจเกิด
จำก กำรยืน กำรนั่ง ไม่ถูกสุขลักษณะเป็นเวลำนำนๆ 

  สดมภ์ F65 – F67   ถามเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดจากการท างาน 
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สดมภ์ F67   “....ชื่อ....มีปัญหาจากความไม่ปลอดภัยในการท างาน หรือไม่” 

ให้บันทึกรหัส   ดังนี้  
 

ปัญหาจากความไม่ปลอดภัย บันทึกรหัส หมายเหตุ 
 ไม่มีปัญหำ 
     ได้รับสำรเคมี  
 เครื่องจักร เครื่องมือ ที่เป็นอันตรำย 
 ทำงหู/ ทำงตำ  
 ท ำงำนในที่สูง / ใต้น้ ำ / ใต้ดิน 
 ควำมไม่สงบ/ก่อกำรร้ำย 
 อ่ืนๆ (ระบุ) 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

       
      

       ถำมต่อไป   

                            

  หมายเหตุ     ทำงหู/ ทำงตำ เช่น ช่ำงเชื่อมโลหะ ต้องใส่หน้ำกำกเพ่ือป้องกันแสง และเศษโลหะเข้ำลูกตำ     
เป็นต้น 

 
 
 
 
  วัตถุประสงค์    เพ่ือต้องการทราบความต้องการการช่วยเหลือจากภาครัฐเกี่ยวกับการท างาน 
ของผู้มีงานท าท่ีเป็นแรงงานในระบบและแรงงานนอกระบบ   
สดมภ์ F68    “ ....ชื่อ....ต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างไร”                 

ให้บันทึกรหัส  ดังนี้ 
 
 

การได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ บันทึกรหัส หมายเหตุ 
ไม่ต้องกำรควำมช่วยเหลือ 
พัฒนำฝีมือแรงงำน 
ค่ำตอบแทนเพ่ิมข้ึน/เป็นธรรม 
ให้ข้อมูลข่ำวสำรตลำดแรงงำน 
ทุนประกอบอำชีพอิสระ 
สนับสนุนอำชีพเกษตรกรรม 
เงินช่วยเหลือค่ำเล่ำเรียนบุตร 
สิทธิในกำรลำป่วย ลำหยุดประจ ำปี 
สภำพแวดล้อมที่ดีในสถำนที่ท ำงำน 
ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน 
ควำมต่อเนื่องในงำนที่ท ำ 
เพ่ิมรำคำผลผลิตให้สูงขึ้น 
อ่ืนๆ (ระบุ) 

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

   

 
 
          
 

จบกำรสัมภำษณ์ 

 
 

ตอนที่ 9 การต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐ (สดมภ์ F68)    
ถามผู้มีงานท า รหัส 1 ในสดมภ์ F11, F12 รหัส 1 หรือ 2 ในสดมภ์ F14  
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ภาคผนวก 
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1. แนวทางการตอบค าถามสดมภ์ F59, F60 และ F61 
 

กำรแบ่ง sector ตำมแนวคิดของ สรง. TSIC รหัส 01-03 เกษตรกรรม รหัส 05-43 กำรผลิต และ
รหัส 45-99 กำรค้ำและกำรบริกำร โดยจะใช้แนวคิดนี้ประกอบกำรตอบค ำถำม F59 ของแรงงำนนอก
ระบบ แต่อยำกได้ข้อมูลกำรผลิตสินค้ำเกษตรด้วย จึงขอนับคนท ำงำนที่อยู่ในอุตสำหกรรมกำรเกษตรด้วย 
 
ตัวอย่ำง 

เฉพาะผูบ้นัทกึรหสั 2,6,7     ถามเฉพาะผูบ้นัทกึรหสั 2 

ในสดมภ ์F26    ในสดมภ ์F60 

"… (ช่ือ) …ไดร้บัรายละเอยีด 
"…(ช่ือ)…ได ้

ก าหนด   

 การออกแบบ หรอืวตัถดุิบ  ราคาสนิคา้หรอื "สาเหตุที่…(ช่ือ) … 

ส าหรบัใชผ้ลติสนิคา้หรอื บรกิารเองหรอืไม่" ไม่ไดก้ าหนดราคาสนิคา้ 

การบรกิารจากใคร"   หรอืบรกิารเอง" 

      

บนัทกึรหสั     

 ลูกคา้....………………………….....1 บนัทกึรหสั บนัทกึรหสั 

 ตวัเอง....…………………………....2  ก าหนดเอง.………....1 บริษทั/ตวัแทน/คู่สญัญา/ 

 บริษทั/ตวัแทน/คู่สญัญา/นายจา้ง.3 (ขา้มไปถามตอนที่ 8)    นายจา้งเป็นผูก้ าหนด.......1 

   ไมไ่ดก้ าหนดเอง......2 เจรจาต่อรองกบัลูกคา้......2 

(ถามต่อไป) (ถามต่อไป) ลูกคา้ก าหนดเอง.............3 

   ไมไ่ดผ้ลติสนิคา้ ถูกก าหนดโดยกฎหมาย..4 

      หรือใหบ้ริการ.....3 อื่นๆ (ระบุ)...................5 

  (ขา้มไปถามตอนที่ 8) (ถามต่อไป) 

 
1.ประกอบอำชีพปลูกข้ำว โดยจัดหำวัตถุดิบ ออกแบบท ำกำรเกษตรเอง รำคำข้ำวถูกประกันรำคำ

โดยรัฐบำล แนวทำงกำรตอบคือ F59 บันทึกรหัส 2, F60 บันทึกรหัส 2, F61 บันทึกรหัส 4  
2.ประกอบอำชีพปลูกข้ำว โดยจัดหำวัตถุดิบ ออกแบบท ำกำรเกษตรเอง รำคำข้ำวถูกก ำหนดโดย

โรงสี แนวทำงกำรตอบคือ F59 บันทึกรหัส 2, F60 บันทึกรหัส 2, ส ำหรับ กำรบันทึกสดมภ์ F61 ถ้ำเรำท ำ
สัญญำกำรขำยข้ำวกับโรงสี ให้บันทึกรหัส 1 แต่ถ้ำไม่ได้ท ำสัญญำใดๆไว้เรำถือว่ำโรงสีเป็นลูกค้ำ ให้บันทึก
รหัส 2 หรือ 3 ตำมที่ผู้ตอบสัมภำษณ์ตอบมำ 

3. กำรท ำประมง ถ้ำ F26 ประกอบธุรกิจส่วนตัว ได้ก ำหนดรำคำขำยเอง ดังนั้น F59 บันทึกรหัส 
2, F60 บันทึกรหัส 1 แล้วข้ำมไปถำมตอนที่ 8 

4. กำรท ำประมง ถ้ำ F26 เป็นลูกจ้ำง โดยที่นำยจ้ำงได้ก ำหนดรำคำขำยเอง 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 ส าหรับผู้ประกันตนของกองทุนประกันสังคม 

1. กรณีคลอดบุตร 
  1.1 ผู้ประกันตนหญิง ซึ่งจ่ำยเงินสมทบในส่วนของกรณีคลอดบุตรมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 7 เดือน 
ภำยในระยะเวลำ 15 เดือน ก่อนวันคลอดบุตรมีสิทธิได้รับค่ำคลอดบุตร เหมำจ่ำยครั้งละ 12,000 บำท และ
เงินสงเครำะห์กำรหยุดงำนเพ่ือกำรคลอดบุตรเหมำจ่ำยในอัตรำร้อยละ 50 ของค่ำจ้ำงเฉลี่ยเป็นระยะเวลำ 
90 วัน 
 1.2 ผู้ประกันตนชำย ซึ่งจ่ำยเงินสมทบมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 7 เดือน มีสิทธิได้รับค่ำคลอดบุตร 
เหมำจ่ำยครั้งละ 12,000 บำท ส ำหรับภรรยำที่จดทะเบียนสมรสหรือหญิงที่อยู่กินกันฉันสำมีภรรยำ     
โดยเปิดเผย แต่ไม่ไดจ้ดทะเบียนสมรส ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับค่ำคลอดบุตรคนละ 2 ครั้ง 
 1.3 ส ำหรับกรณีที่สำมีและภรรยำเป็นผู้ประกันตนทั้งคู่  ให้ใช้สิทธิในกำรเบิกค่ำคลอดบุตร 
รวมกันไม่เกิน 4 ครั้ง โดยบุตรที่น ำมำใช้สิทธิเบิกค่ำคลอดบุตรแล้ว ไม่สำมำรถน ำมำขอรับค่ำคลอดบุตรได้
อีก 

2. กรณีทพุพลภาพ 
 ผู้ประกันตน ซึ่งจ่ำยเงินสมทบในส่วนของกรณีทุพพลภำพมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 3 เดือนระยะเวลำ 
15 เดือน ก่อนวันที่คณะกรรมกำรกำรแพทย์ก ำหนดให้เป็นผู้ทุพพลภำพ  มีสิทธิได้รับค่ำรักษำพยำบำล
ตำมที่จ่ำยจริง แต่ไม่เกินเดือนละ 2,000 บำท เงินทดแทนกำรขำดรำยได้เป็นรำยเดือนร้อยละ 50 ของ
ค่ำจ้ำงตลอดชีวิต ค่ำอวัยวะเทียม/อุปกรณ์ในกำรบ ำบัดรักษำโรค ตำมประกำศของส ำนักงำนประกันสังคม
เรื่องประเภท และอัตรำค่ำอวัยวะเทียม และอุปกรณ์ในกำรบ ำบัดรักษำโรค กรณีทุพพลภำพ   

3. กรณีเสียชีวิต 
 ผู้ประกันตน ซึ่งจ่ำยเงินสมทบมำในส่วนของกรณีเสียชีวิตมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 เดือน ภำยใน 
ระยะเวลำ 6 เดือน ก่อนถึงแก่ควำมตำย ส ำนักงำนประกันสังคมจ่ำยประโยชน์ทดแทน ดังนี้ 
 ค่ำท ำศพ เป็นเงิน 30,000 บำท จ่ำยให้ผู้จัดกำรศพ ผู้จัดกำรศพ คือ บุคคลซึ่ง ผู้ประกันตนท ำ
หนังสือระบุให้เป็นผู้จัดกำรศพ หรือคู่สมรส บิดำ มำรดำ หรือบุตรของผู้ประกันตน หรือบุคคลอ่ืนซึ่งมี
หลักฐำนแสดงว่ำเป็นผู้จัดกำรศพผู้ประกันตน 
 เงินสงเครำะห์ จ่ำยให้บุคคลซึ่งผู้ประกันตนท ำหนังสือระบุให้รับสิทธิ หรือเฉลี่ยจ่ำย ให้กับ
ทำยำทของผู้ประกันตน  ตำมระยะเวลำกำรจ่ำยเงินสมทบของผู้ประกันตนก่อนเสียชีวิตดังนี้ 

 -   ผู้ประกันตนจ่ำยเงินสมทบมำแล้ว ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป แต่ไม่ถึง 10 ปี จะได้รับเงินสงเครำะห์
เท่ำกับค่ำจ้ำงประมำณหนึ่งเดือนครึ่ง  
 - ผู้ประกันตนจ่ำยเงินสมทบมำแล้ว 10 ปีขึ้นไป จะได้รับเงินสงเครำะห์เท่ำกับค่ำจ้ำง 
ประมำณ 5 เดือน  
 
 
 
 
 
 
 



20 
 

  4. กรณีสงเคราะห์บุตร 
 หลักเกณฑ์และสิทธิประโยชน์ 

หลักเกณฑ์ที่จะท ำให้ท่ำนมีสิทธิ คือ จ่ำยเงินสมทบในส่วนของกรณีสงเครำะห์บุตรมำแล้วไม่น้อย
กว่ำ 12 เดือน ภำยในระยะเวลำ 36 เดือน ก่อนเดือนที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนและเป็นผู้ประกันตน
ตำมมำตรำ 33 หรือ มำตรำ 39 สิทธิที่ท่ำนจะได้รับเงินสงเครำะห์บุตรเหมำจ่ำยเดือนละ 400 บำทต่อ
บุตรหนึ่งคน (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2554) 

ส ำหรับบุตรชอบด้วยกฎหมำย ยกเว้น บุตรบุญธรรมหรือบุตรซึ่งยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของ
บุคคลอื่นและบุตรมีอำยุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์  

เงื่อนไขบุตรที่ได้รับการสงเคราะห์ 
1. เงินสงเครำะห์บุตรส ำหรับบุตรโดยชอบด้วยกฎหมำย ซึ่งมีอำยุแรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์ 

จ ำนวนครำวละไม่เกิน 2 คน (บุตรโดยชอบด้วยกฎหมำยดังกล่ำวไม่รวมถึงบุตรบุญธรรมหรือบุตรซึ่งได้ยก
ให้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่น) 

2. ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเครำะห์บุตรส ำหรับบุตรซึ่งมีอำยุไม่เกิน 6 
ปีบริบูรณ์ เว้นแต่ผู้ประกันตนเป็นผู้ทุพพลภำพหรือถึงแก่ควำมตำย ในขณะที่บุตรมีอำยุแรกเกิดจนถึง 6 ปี
บริบูรณ ์จะมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนต่อจนอำยุ 6 ปีบริบูรณ์ 

3. ในกรณีที่ผู้ประกันตนชำยไม่ได้จดทะเบียนสมรส  บุตรจึงมิใช่บุตรชอบด้วยกฎหมำยของ
ผู้ประกันตนชำยสำมำรถด ำเนินกำรให้บุตรเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมำย ได ้3 วิธีคือ  

-จดทะเบียนสมรสกับมำรดำของบุตร 
-จดทะเบียนรับรองบุตร 
-ยื่นค ำร้องต่อศำลให้ศำลมีค ำพิพำกษำว่ำเป็นบุตร 

 5. กรณีชราภาพ 
 5.1 กรณีเงินบ านาญชราภาพ 
 เงื่อนไขการเกิดสิทธิ 

1. จ่ำยเงินสมทบมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 180 เดือนไม่ว่ำระยะเวลำ 180 เดือนจะติดต่อกัน
หรือไม่ก็ตำม 

2. มีอำยุครบ 55 ปีบริบูรณ์ 
3. ควำมเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง 

 
 เงินบ านาญชราภาพ 

1. กรณีจ่ำยเงินสมทบมำแล้ว ไม่น้อยกว่ำ 180 เดือน มีสิทธิได้รับเงินบ ำนำญชรำภำพเป็น
รำยเดือนใน อัตรำร้อยละ 20 ของค่ำจ้ำงเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้ำยที่ใช้เป็นฐำนในกำรค ำนวณเงินสมทบก่อน
ควำมเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง   

2. กรณีที่มีกำรจ่ำยเงินสมทบเกิน 180 เดือน ให้ปรับเพ่ิมอัตรำบ ำนำญชรำภำพตำมข้อ 1 
ขึ้นอีกในอัตรำร้อยละ 1.5 ต่อ ระยะเวลำกำรจ่ำยเงินสมทบทุก 12 เดือน ส ำหรับระยะเวลำที่จ่ำยเงินสมทบ
เกินกว่ำ 180 เดือน 
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 5.2 กรณีบ าเหน็จชราภาพ 

  เงื่อนไขการเกิดสิทธิ 
1. จ่ำยเงินสมทบไม่ครบ 180 เดือน 
2. ควำมเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง 
3. มีอำยุครบ 55 ปีบริบูรณ์ หรือเป็นผู้ทุพพลภำพ หรือถึงแก่ควำมตำย 

  เงินบ าเหน็จชราภาพ 
1. กรณีที่มีกำรจ่ำยเงินสมทบต่ ำกว่ำ 12 เดือน ให้จ่ำยเงินบ ำเหน็จชรำภำพ มีจ ำนวน

เท่ำกับจ ำนวนเงินสมทบที่ผู้ประกันตนจ่ำยเงินสมทบ เพ่ือกำรจ่ำยประโยชน์ทดแทนในกรณีชรำภำพ กรณี
ที่มีกำรจ่ำยเงินสมทบตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป ให้จ่ำยเงินบ ำเหน็จชรำภำพ มีจ ำนวนเท่ำกับจ ำนวนเงินสมทบ
ที่ผู้ประกันตนและนำยจ้ำงจ่ำยเงินสมทบ  เพ่ือกำรจ่ำยประโยชน์ทดแทนในกรณีชรำภำพ พร้อม
ผลประโยชน์ตอบแทน ตำมท่ีส ำนักงำนประกันสังคมประกำศก ำหนด 

2. กรณีผู้รับเงินบ ำนำญชรำภำพถึงแก่ควำมตำยภำยใน 60 เดือน นับแต่เดือนที่มีสิทธิ
ได้รับเงินบ ำนำญชรำภำพให้จ่ำยเงินบ ำเหน็จชรำภำพจ ำนวน 10 เท่ำของเงินบ ำนำญชรำภำพรำยเดือนที่
ได้รับครำวสุดท้ำยก่อนถึงแก่ควำมตำย 
 

6. กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย  
 ผู้ประกันตนซึ่งจ่ำยเงินสมทบในส่วนของกรณีเจ็บป่วยมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 3 เดือน ภำยในระยะเวลำ 
15 เดือน ก่อนวันรับบริกำรทำงกำรแพทย์ จะได้รับกำรบริกำรทำงกำรแพทย์ รวมถึงค่ำอวัยวะเทียม และ
อุปกรณ์ในกำรบ ำบัดรักษำโรค ตำมประกำศส ำนักงำนประกันสังคมโดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำยจำกสถำน    
พยำบำลที่มีชื่อระบุไว้ในบัตรรับรองสิทธิรักษำพยำบำล โดยแสดงบัตรรับรองสิทธิฯ ทุกครั้งที่เข้ำรับ กำร
รักษำพยำบำล ยกเว้นโรคที่ไม่อยู่ในข่ำยคุ้มครอง และได้รับเงินทดแทนกำรขำดรำยได้ในระหว่ำง หยุดพัก
รักษำ ในอัตรำร้อยละ 50 ของค่ำจ้ำงรำยเดือน โดยได้รับตำมที่หยุดงำนจริง ตำมค ำสั่งแพทย์   ครั้งละไม่
เกิน 90 วัน และรวมกันไม่เกิน 180 วัน ต่อปี เว้นแต่ป่วยด้วยโรคเรื้อรังจะได้รับไม่เกิน 365 วัน 

 7. กรณีว่างงาน      
 จ่ำยเงินสมทบในส่วนของกรณีว่ำงงำนมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน ภำยในระยะเวลำ 15  
เดือน ก่อนกำรว่ำงงำน 

 เงื่อนไขการเกิดสิทธิ 

 1. ต้องขึ้นทะเบียนผู้ว่ำงงำนที่ส ำนักงำนจัดหำงำนของรัฐ 

 2. มีควำมสำมำรถในกำรท ำงำน และพร้อมที่จะท ำงำนที่เหมำะสมตำมที่จัดหำให้ 

 3. ต้องไม่ปฏิเสธกำรฝึกงำน 

 4. ต้องรำยงำนต่อเจ้ำหน้ำที่ส ำนักจัดหำงำน ไม่น้อยกว่ำเดือนละ 1 ครั้ง 
 5. ผู้ที่ว่ำงงำนต้องไม่ถูกเลิกจ้ำงเนื่องจำกกรณี 
  - ทุจริตต่อหน้ำที่ 

- กระท ำผิดอำญำโดยเจตนำแก่นำยจ้ำง  
- จงใจท ำให้นำยจ้ำงได้รับควำมเสียหำย  
- ฝ่ำฝืนข้อบังคับ หรือระเบียบเก่ียวกับกำรท ำงำน หรือค ำสั่งอันชอบด้วยกฎหมำยใน  
   กรณีร้ำยแรง 
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           - ละทิ้งหน้ำที่เป็นเวลำ 7 วันท ำงำนติดต่อกัน โดยไม่มีเหตุอันควร  
           - ประมำทเลินเล่อเป็นเหตุให้นำยจ้ำงได้รับควำมเสียหำยอย่ำงร้ำยแรง  
           - ได้รับโทษจ ำคุกตำมค ำพิพำกษำ  

6. ต้องมิใช่ผู้มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีชรำภำพ 
7. มีสิทธิรับประโยชน์ทดแทนเริ่มตั้งแต่วันที่ 8 นับแต่วันว่ำงงำนจำกกำรท ำงำน   
     กับนำยจ้ำงรำยสุดท้ำย 
8. ไม่เป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจตำมมำตรำ 39 

สิทธิที่ท่านจะได้รับประโยชน์ทดแทน 
 กรณีถูกเลิกจ้าง 
   ได้รับเงินทดแทนระหว่ำงกำรว่ำงงำนปีละไม่เกิน 180 วัน ในอัตรำร้อยละ 50 ของค่ำจ้ำง กรณี
ลำออกจำกงำน 

 กรณีสมัครใจลาออก 

  ได้รับเงินทดแทนระหว่ำงกำรว่ำงงำนปีละไม่เกิน 90 วัน ในอัตรำร้อยละ 30 ของค่ำจ้ำง หำกใน 
1 ปีปฏิทิน มีกำรยื่นขอรับเงินทดแทนระหว่ำงกำรว่ำงงำนเกินกว่ำ 1 ครั้ง ให้นับระยะเวลำ กำรรับเงิน
ทดแทนระหว่ำงกำรว่ำงงำนรวมกันไม่เกิน 180 วัน เงินทดแทนกำรขำดรำยได้จะจ่ำยเป็น งวดเดือนโดย
โอนเงินผ่ำนบัญชีธนำคำรตำมท่ีผู้ประกันตนแจ้ง 

 

พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 (ส านักงานประกันสังคม) 
  ก ำหนดให้มีกำรจัดเก็บเงินสมทบจำกนำยจ้ำง ลูกจ้ำง และรัฐบำล เพื่อให้ควำมคุ้มครองแก่ ลูกจ้ำง
ที่ประสบอันตรำย เจ็บป่วย ทุพพลภำพ หรือตำยที่มิใช่เป็นผลสืบเนื่องจำกกำรท ำงำน รวมทั้ง กรณีคลอด
บุตร กรณีสงเครำะห์บุตร กรณีชรำภำพ และกรณีว่ำงงำน โดยอัตรำเงินสมทบ  กรณีประสบอันตรำย 
เจ็บป่วย ทุพพลภำพ ตำย และคลอดบุตร ให้จัดเก็บในอัตรำรวม 3 ฝ่ำยไม่เกิน ร้อยละ 4.5 ของค่ำจ้ำง 
ส ำหรับกรณีสงเครำะห์บุตรและกรณีชรำภำพ ให้จัดเก็บในอัตรำรวม 3 ฝ่ำย ไม่เกินร้อยละ 9 ของค่ำจ้ำง 
และกรณีว่ำงงำน ให้จัดเก็บในอัตรำรวม 3 ฝ่ำยไม่เกินร้อยละ 15 ของค่ำจ้ำง ทั้งนี้ลูกจ้ำงที่เข้ำข่ำยจะได้รับ
บริกำรทำงกำรแพทย์และเงินทดแทนกำรขำดรำยได้ รวมถึงค่ำคลอดบุตร ค่ำท ำศพเงินสงเครำะห์ทำยำทใน
กรณีตำย ค่ำสงเครำะห์บุตร และเงินบ ำเหน็จบ ำนำญกรณีชรำภำพ ส ำหรับกรณีว่ำงงำนจะด ำเนินกำร 
เมื่อใดให้ตรำเป็นพระรำชกฤษฎีกำข้ึนใช้บังคับ 

 ผู้ประกันตนตามมาตรา 39  ลูกจ้ำงที่เป็นผู้ประกันตนในโครงกำรประกันสังคมแล้ว หำกต่อมำ ได้
สิ้นสภำพกำรเป็นลูกจ้ำง เนื่องจำกลำออกหรือสิ้นสุดกำรจ้ำงงำน แต่มีควำมประสงค์จะเป็น ผู้ประกันตนต่อ 
ก็สำมำรถยื่นแบบแสดงควำมจ ำนงขอเป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจ ตำมมำตรำ 39 ได้ ซึ่งลูกจ้ำงผู้นั้น
จะต้องเคยเป็นผู้ประกันตน และได้จ่ำยเงินสมทบมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 12 เดือน ก่อน วันลำออกจำกงำนหรือ
สิ้นสุดกำรจ้ำงงำน โดยยื่นแบบ สปส.1-20 บัตรประกันสังคมพร้อมส ำเนำและ บัตรประจ ำตัวประชำชนหรือ
บัตรอ่ืน ที่ใช้แทนบัตรประจ ำตัวประชำชนหรือบัตรอ่ืนที่ทำงรำชกำร ออกให้พร้อมส ำเนำ ภำยใน 6 เดือน  
นับแต่วันสิ้นสภำพกำรเป็นลูกจ้ำงโดยต้องจ่ำยเงินสมทบในอัตรำ เดือนละ 432 บำท  

 ผู้ ป ร ะกั น ตน ต ามม าต รา  40 บุ ค ค ล อ่ืน ใด ซึ่ งมิ ใช ลู ก จ างต าม ม าต รา  33 แล ะ  39 
จะสมัครเขาเปนผูประกันตน ตามพระราชบัญญัตินี้ก็ได โดยใหแสดงความจํานงตอสํานักงาน  

หลักเกณฑ และอัตราการจายเงินสมทบ ประเภทของประโยชนทดแทนที่จะไดรับตามมาตรา ๕๔ 
ตลอดจนหลักเกณฑและเงื่อนไขแหงสิทธิในการรับประโยชนทดแทนใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา 
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สิทธิประโยชน์พื้นฐาน 

1. กรณีประสบอันตรำย/เจ็บป่วย   เมื่อนอนโรงพยำบำลเป็นผู้ป่วยในตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป จะได้รับเงิน
ทดแทนกำรขำดรำยได้จ ำนวน 200 บำทต่อวัน ไม่เกิน 30 วันต่อปี เงื่อนไขจ่ำยเงินสมทบครบ 3 เดือน 
ภำยในระยะเวลำ 4 เดือน (กำรรักษำพยำบำลใช้สิทธิหลักประกันสุขภำพ (บัตรทอง) จำกส ำนักงำน
หลักประกันสุขภำพแห่งชำติ) 

2. กรณีทุพพลภำพ  รับเงินทดแทนกำรขำดรำยได้จ ำนวน 500 - 1,000 บำทต่อเดือน เป็นเวลำนำน
ถึง 15 ปี เงื่อนไข เงินทดแทนกำรขำดรำยได้เมื่อทุพพลภำพขึ้นอยู่กับระยะเวลำกำรจ่ำยเงินสมทบครบ  6 
เดือนขึ้นไป (ต้องเป็นผู้ทุพพลภำพหรือทุพพลภำพเพ่ิมข้ึนตำมค ำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรกำร แพทย์) 

3. กรณีตำย  จะได้รับค่ำท ำศพจ ำนวน 20,000 บำทต่อรำย  เงื่อนไข จ่ำยเงินสมทบครบ 6 เดือน 
ภำยในระยะเวลำ 12 เดือน ก่อนเสียชีวิต  ยกเว้น เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ เงื่อนไข จ่ำยเงินสมทบครบ 1 
เดือน ภำยในระยะเวลำ 6 เดือน ก่อนเสียชีวิต 

4. กรณีชรำภำพ (เงินบ ำเหน็จ) ผู้ประกันตนสำมำรถรับเงินก้อนเมื่ออำยุครบ 60 ปีบริบูรณ์ เงื่อนไข มี
อำยุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และสิ้นสุดควำมเป็นผู้ประกันตน 

5. กรณีชรำภำพ (เงินบ ำนำญ) 
          -  ผู้ประกันตนสำมำรถรับเงินบ ำนำญเมื่ออำยุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และสิ้นสุดควำมเป็นผู้ประกันตน 
          -  ต้องจ่ำยเงินสมทบถึงบ ำนำญขั้นต่ ำหรือไม่น้อยกว่ำ 420 เดือน (35 ปี) ได้รับเงินบ ำนำญชรำภำพ
ขัน้ต่ ำเดือนละ 600 บำท ตลอดชีวิต 

ทำงเลือกที่คุ้มค่ำส ำหรับคุณ เพ่ือสิทธิประโยชน์ดังกล่ำวส ำนักงำนประกันสังคมขอเสนอทำงเลือก
ที่คุ้มค่ำส ำหรับคุณด้วย ชุดสิทธิประโยชน์ ดังนี้ 
ทำงเลือกท่ี 1 (จ่ำยเงินสมทบ 100 บำท/เดือน) 

สิทธิประโยชน์พ้ืนฐำนคุ้มครอง 3 กรณี คือ กรณีประสบอันตรำย/เจ็บป่วย กรณีทุพพลภำพ   
กรณีตำย  
ทำงเลือกท่ี 2 (จ่ำยเงินสมทบ 150 บำท/เดือน) 

สิทธิประโยชน์พ้ืนฐำนคุ้มครอง 4 กรณี คือ กรณีประสบอันตรำย/เจ็บป่วย กรณีทุพพลภำพ   
กรณีตำย กรณีชรำภำพ (เงินบ ำเหน็จ) 
ทำงเลือกท่ี 3 มี 3 ทำงเลือก ดังนี้ 

1. สิทธิประโยชน์พื้นฐำนคุ้มครอง 1 กรณ ีคือ กรณีชรำภำพ (เงินบ ำนำญ)  
ทำงเลือกท่ี 1 และทำงเลือก 3 (1+3) 

2. สิทธิประโยชน์พ้ืนฐำนคุ้มครอง 4 กรณี คือ กรณีประสบอันตรำย/เจ็บป่วย กรณีทุพพลภำพ 
กรณีตำย กรณีชรำภำพ (เงินบ ำนำญ)  
ทำงเลือกท่ี 2 และทำงเลือก 3 (2+3) 

3. สิทธิประโยชน์พ้ืนฐำนคุ้มครอง 5 กรณี คือ กรณีประสบอันตรำย/เจ็บป่วย กรณีทุพพลภำพ 
กรณีตำย กรณีชรำภำพ (เงินบ ำเหน็จ) กรณีชรำภำพ (เงินบ ำนำญ) 
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พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 (ส านักงานประกันสังคม) 
 ก ำหนดให้มีกำรจัดเก็บเงินสมทบจำกนำยจ้ำงปีละหนึ่งครั้งในอัตรำร้อยละ 0.2-1.0 ของค่ำจ้ำง 
ตำมลักษณะควำมเสี่ยงภัยของประเภทกิจกำรนั้นๆ เงินสมทบที่จัดเก็บได้นี้ให้น ำไปจ่ำยเป็นเงินทดแทน 
ให้แก่ลูกจ้ำงที่ประสบอันตรำย หรือเจ็บป่วย สูญเสียอวัยวะ สูญเสียสมรรถภำพของร่ำงกำย ตำยหรือ สูญ
หำยอันเนื่องมำจำกกำรท ำงำนให้กับนำยจ้ำง โดยลูกจ้ำงจะได้รับเงินทดแทนเป็นค่ำรักษำพยำบำล        
ค่ำทดแทนกำรขำดรำยได้ ค่ำท ำศพ หรือค่ำฟ้ืนฟูสมรรถภำพในกำรท ำงำน 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 เพ่ือคุ้มครองผู้ใช้แรงงำนรับใช้ใน
บ้ำนโดยไม่เลือกว่ำจะเป็นแรงงำนที่จดทะเบียนถูกต้องตำมกฎหมำยหรือไม่ก็ตำม รวมทั้งครอบคลุมแรงงำน
ทั้งชำวไทยและแรงงำนข้ำมชำติ ทั้งนี้แรงงำนรับใช้ในบ้ำนจะได้รับสิทธิคุ้มครองเพ่ิมเติม 7 ข้อด้วยกันคือ 

1. ลูกจ้ำงต้องมีวันหยุดประจ ำสัปดำห์ ไม่น้อยกว่ำสัปดำห์ละ 1 วัน 
2. นำยจ้ำงต้องก ำหนดวันหยุดตำมประเพณี ปีละไม่น้อยกว่ำ 13 วัน ซึ่งรวมวันแรงงำนแห่งชำติ

ด้วย และหำกวันหยุดตำมประเพณี ตรงกับวันหยุดประจ ำสัปดำห์ ให้ลูกจ้ำงหยุดเป็นวันหยุดชดเชย เพ่ิมอีก 
1 วัน 

3. ลูกจ้ำงที่ท ำงำนครบ 1 ปี มีสิทธิหยุดพักผ่อนประจ ำปี ปีละไม่เกิน 6 วันท ำงำน 
4. ลูกจ้ำงมีสิทธิ์ลำป่วยตำมที่ป่วยจริงได้ และหำกลำ 3 วันขึ้นไป นำยจ้ำงสำมำรถขอใบรับรอง

แพทย์ยืนยันจำกลูกจ้ำงได้ 
5. กรณีลูกจ้ำงเป็นเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 18 ปี นำยจ้ำงต้องจ่ำยค่ำจ้ำงให้กับ เด็กโดยตรง 
6. ลูกจ้ำงที่ท ำงำนในวันหยุด ต้องได้รับเงินค่ำจ้ำงด้วย 
7. ลูกจ้ำงต้องได้ค่ำจ้ำงในวันที่ลำป่วย โดยไม่เกิน 30 วันท ำงำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


