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กฎหมายประกันสังคม
คําพิพากษาฎีกาที่ ๘๗๕/๒๕๔๘
โจทกทั้งสองเปนนิติบุคคลประเภทบริษทั จํากัด
ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน
ใหบริการทางการแพทยแกประชาชนในนามของโรงพยาบาล พ. โดยวาจางบุคคลภายนอกเขา
ทํางานเปนลูกจางหลายฝาย เฉพาะฝายการพยาบาลมีลูกจางอยู ๒ ประเภท คือ พยาบาลเต็ม
เวลา (FULL TIME) ปฏิบัตงิ านในชวงเวลาปกติระหวาง ๘ นาฬิกา ถึง ๑๗ นาฬิกา กับพยาบาล
นอกเวลา (PART TIME) ปฏิบัติงานในชวงเวลาเย็นและกลางคืน พยาบาลนอกเวลาที่โจทกทงั้
สองจางทํางานนั้นเปนขาราชการประจํา มาทํางานใหโจทกทั้งสองนอกเวลาราชการ มีปญหา
ตองวินิจฉัยตามอุทธรณของโจทกทั้งสองวา พยาบาลนอกเวลาดังกลาว เปนขาราชการตาม
ความในมาตรา ๔(๑) แหง พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ หรือไม เห็นวา พ.ร.บ.
ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ มาตรา ๔(๑) บัญญัติวา พระราชบัญญัตินี้ไมใหใชบังคับแก
ขาราชการ ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราวรายวัน และลูกจางชัว่ คราวรายชัว่ โมงของราชการ
สวนกลาง ราชการสวนภูมภิ าค และราชการสวนทองถิ่น ยกเวนลูกจาง ชั่วคราวรายเดือน โดย
มิไดใหความหมายคําวา "ขาราชการ" ไวโดยเฉพาะ จึงตองใชความหมายคําวา "ขาราชการ"
ตามพจนานุกรมคือ คนที่ทํางานราชการตามทําเนียบ ผูปฏิบตั ริ าชการในสวนราชการ ซึ่ง
หมายถึงผูที่ปฏิบัติราชการหรือทํางานในหนาที่ราชการ สําหรับกรณีนี้พยาบาลนอกเวลาเปนผูที่
ทํางานใหแกโจทกทั้งสองซึ่งเปนเอกชนนอกเวลาราชการในฐานะลูกจางของโจทกทั้งสอง จึง
ไมใชขาราชการตามความในมาตรา ๔(๑) แหง พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ พยาบาล
นอกเวลาจึงเปนลูกจางที่อยูในบังคับของ พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ไมไดรับการยกเวน
โจทกทั้งสองจึงเปนนายจางที่ตองนําสงเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและเงินทดแทน
ศาล
แรงงานกลางพิพากษาชอบแลว
คําพิพากษาฎีกาที่ ๓๖๒๒/๒๕๔๘
ตาม พ.ร.บ.ประกันสังคมฯ มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง หากผูยื่นคําขอรับประโยชนทดแทน
มิไดยื่นคําขอภายในกําหนดระยะเวลา ๑ ป นับแตวันที่มีสิทธิรบั ประโยชนทดแทนตามปกติ
บุคคลนั้นยอมเสียสิทธิ แตเมื่อมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง ไมไดบัญญัติตัดสิทธิผูยื่นคําขอไวโดย
เด็ดขาดก็ตองแปลวา การที่ผูยื่นคําขอยืน่ คําขอเกินกําหนดระยะเวลา ๑ ป อันจะทําใหผูยื่นคํา
ขอตองเสียสิทธินั้นตองเปนกรณีที่ผูยื่นคําขอไมมีเหตุอันสมควร หรือมีความจําเปนตองใชสิทธิ
ลาชา
หากผูยื่นคําขอมีเหตุผลอันสมควรหรือความจําเปนตองใชสิทธิลาชาก็จะนําระยะเวลา
ดังกลาวมาตัดสิทธิผูยื่นคําขอเสียทีเดียวหาไดไม คดีนี้ขอเท็จจริงรับฟงยุตติ ามคําฟองของโจทก
วา สาเหตุที่โจทกไมไดยื่นคําขอรับประโยชนทดแทนในกรณีชราภาพภายใน ๑ ป นับแตสนิ้
สภาพการเปนลูกจางเนื่องจากโจทกไมทราบวาจะตองยื่นคําขอภายในกําหนดดังกลาว
และ
โจทกอางวาเมื่อสิทธิของโจทกเกิดขึ้นแลวจําเลยก็นาจะแจงใหโจทกทราบ ดังนี้ ขออางของ
โจทกดังกลาวมิใชเหตุอันสมควรหรือความจําเปนที่จะตองใชสิทธิลาชาแตอยางใด การที่โจทก
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มิไดยื่นคําขอรับประโยชนทดแทนกรณีชราภาพภายใน ๑ ป นับแตวันที่มีสิทธิขอรับประโยชน
ทดแทน โจทกยอมเสียสิทธิดังกลาว
คําพิพากษาฎีกาที่ ๖๙๓๔/๒๕๔๖
โจทกเขารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลตามสิทธิแลว แตโรงพยาบาลดังกลาวไม
สามารถใหบริการหรือเยียวยารักษาเพื่อใหโจทกรอดชีวิตได จึงเปนกรณีจําเปนเรงดวนที่จะตอง
กระทําเพื่อรักษาชีวติ โจทก โดยนําโจทกไปรับการรักษาพยาบาลทางสมองที่โรงพยาบาล พ. ซึง่
เปนโรงพยาบาลเอกชนเนื่องจากมีศัลยแพทยทางสมองประจําอยู
ตองถือวาโจทกมีเหตุผล
สมควรที่ไมสามารถรับบริการทางการแพทยจากสถานพยาบาลตามสิทธิได
และตองไปรับ
บริการทางการแพทยจากสถานพยาบาลอื่นตาม พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ มาตรา ๕๙
คําฟองโจทกไมไดมีคําขอดอกเบี้ยในเงินทดแทนคาบริการทางการแพทยมาดวย ที่ศาล
แรงงานกลางพิพากษาใหจําเลยตองชําระดอกเบี้ยในตนเงินจํานวนดังกลาวโดยไมใหเหตุผลวา
เห็นสมควรเพือ่ ความเปนธรรมแกคูความอยางไร จึงเปนการพิพากษาเกินคําขอ ไมชอบดวย
พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๒
คําพิพากษาฎีกาที่ ๕๒๑๑/๒๕๔๖
แมนายจางจายคาจางใหโจทกกอนถึงกําหนดจายคาจางตามปกติ
แตก็เปนไปตาม
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่วา หากวันที่กําหนดตรงกับวันหยุดใหจายคาจางกอนวันหยุด
นั้น จึงถือเปนการจายคาจางตามปกติ ไมใชการจายคาจางลวงหนา เมื่อนายจางไดหักคาจาง
ของโจทกเพื่อสงเปนเงินสมทบแลวในวันเดียวกัน จึงตองถือวาโจทกไดจายเงินสมทบแลวตั้งแต
วันดังกลาว เมื่อสงเงินสมทบเขากองทุนประกันสังคมครบเจ็ดเดือนแลว โจทกจึงมีสิทธิที่จะ
ไดรับประโยชนทดแทนในกรณีคลอดบุตรตามกฎหมาย
คําพิพากษาฎีกาที่ ๔๗๙๑/๒๕๔๖
ผูประกันตนมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวยอันมิใช
เนื่องจากการทํางาน โดยรับบริการทางการแพทยประเภทตาง ๆ ตามมาตรา ๖๓ ใน
สถานพยาบาลที่กําหนดตามมาตรฐานทีค่ ณะกรรมการการแพทยกําหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประกันสังคม หากผูประกันตนประสงคจะไดรับบริการพิเศษกวามาตรฐานบริการ
ทางการแพทยที่กําหนด เชน คาหองพิเศษ คาอาหาร คายา คาแพทยที่ผูประกันตนระบุเฉพาะ
ทางสถานพยาบาลจะเรียกเพิ่มไดเฉพาะในสวนที่เกินจากสิทธิของประกันสังคมโดยตกลงกับ
ผูประกันตนเปนลายลักษณอักษรตามหนังสือของเลขาธิการสํานักงานประกันสังคมที่มีถึง
ผูอํานวยการโรงพยาบาลในโครงการประกันสังคม ฉบับลงวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๓๖
โจทกเปนผูประกันตนที่มีสิทธิรบั บริการทางการแพทยตามมาตรฐานที่คณะกรรมการ
แพทยกําหนด แตโจทกประสงคจะรับบริการพิเศษกวามาตรฐานบริการทางการแพทยที่กําหนด
จึงตองจายคาบริการทางการแพทยเฉพาะสวนทีเ่ กินจากสิทธิของประโยชนทดแทนของ
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สํานักงานประกันสังคม
ดังนั้นขอตกลงระหวางโจทกกับจําเลยรวมทีโ่ จทกสละสิทธิผูปวย
ประกันสังคมโดยจะรับผิดชอบคารักษาพยาบาลเองทั้งหมด ในสวนทีต่ ัดสิทธิ์โจทกที่พึงไดรับ
บริการทางการแพทยตามมาตรฐานของประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ อันเปนกฎหมายเกี่ยวกับ
ความสงบเรียบรอยของประชาชน จึงตกเปนโมฆะ ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๕๐ คงบังคับไดเฉพาะ
คาบริการทางการแพทยสวนที่เกินจากสิทธิตามประกันสังคม
คําพิพากษาฎีกาที่ ๔๑๙๘/๒๕๔๖
ผูประกอบกิจการที่จะอยูในฐานะนายจางของคนงานรับเหมาคาแรง ตามมาตรา ๓๕ แหง
พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ตองเปนผูประกอบกิจการที่ไดวาจางเหมาคาแรงใหแก
ผูรับเหมาคาแรงรายใดรายหนึ่งเปนผูจัดหาคนงานใหแกผูประกอบกิจการ หรือผูรับเหมาคาแรง
นํางานอันเปนธุรกิจ
หรือกระบวนการผลิตของผูประกอบกิจการไปใหคนงานของผูรับเหมา
คาแรงทําในสถานประกอบกิจการหรือสถานที่ทํางานโดยใชเครื่องมือที่สําคัญในการทํางานของ
ผูประกอบกิจการ และคนงานเหลานั้นตองมีฐานะเปนลูกจางของผูรับเหมาคาแรงดวย
โจทกเปนผูประกอบธุรกิจคาขาว ในการขนขาวลงเรือไปขายใหแกลูกคาที่อยูตางประเทศ
โจทกวาจาง ส. จีนเต็งใหญเปนผูรับเหมาคาแรงขน ส. จะให ท. จีนเต็งหัวหนาสายเปนคนจัดหา
คนงานซึ่งสมัครใจรับจางรายวันเฉพาะกิจเปนคราว ๆ มาขนขาวสาร โดยกอนขนขาวสารลงเรือ
คนงานตองผสมขาวสารดวยเครื่องจักรของโจทกและบรรจุใสกระสอบผานสายพานในโกดังของ
โจทก อันเปนเครื่องมือสําคัญสําหรับใชทํางานที่โจทกเปนผูจัดหา แลวแบกกระสอบขาวสารไป
ลงเรือ การทํางานของคนงานจึงอยูภายใตการควบคุมและสั่งการของ ส. ส. ยอมมีอํานาจบังคับ
บัญชาเหนือคนงานทุกคน ประกอบกับ ส. เปนคนจายคาจางใหแกคนงานที่มาแบกขนขาวสาร
แตละวัน นิตสิ ัมพันธระหวาง ส. กับคนงานจึงเขาลักษณะจางแรงงาน ตาม ป.พ.พ. มาตรา
๕๗๕ ส. มีฐานะเปนนายจางของคนงาน และเมื่อการทํางานดังกลาวเปนสวนหนึง่ ในธุรกิจของ
โจทก โจทกจึงอยูในฐานะนายจางของคนงานทั้งหมดดวย เมื่อขณะเกิดเหตุโจทกมีลูกจางเกิน
๑๐ คน โจทกยอมมีหนาที่ตาม พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ตองแจงการเปลี่ยนแปลง
ขอเท็จจริงนายจาง กรณีเปลี่ยนวันที่มีหนาที่ชําระเงินสมทบ และชําระเงินสมทบใหแกจําเลย
คําพิพากษาฎีกาที่ ๙๑๙๕/๒๕๔๔
ตาม พ.ร.บ.เงินทดแทน พ.ศ.๒๕๓๗ มาตรา ๕๓ วรรคสาม ศาลจะมีอํานาจจายเงินที่ผูนํา
คดีไปสูศาลวางไวตอศาลใหแกสํานักงานประกันสังคม เพื่อใหสํานักงาน ฯ จายเงินทดแทน
ดังกลาวแกลกู จางหรือผูมีสิทธิตามมาตรา ๒๐ ตอไปไดก็เฉพาะแตในกรณีที่คดีถึงที่สุดโดยศาล
พิพากษาใหผนู ําคดีไปสูศาลจายเงินทดแทนใหแกลูกจางหรือผูมีสิทธิตามมาตรา ๒๐ เทานั้น แต
กรณีคดีถึงที่สดุ โดยศาลแรงงานมีคําสั่งจําหนายคดีเพราะโจทกขอถอนฟอง ศาลแรงงานจึงไมมี
อํานาจจายเงินที่โจทกวางไวตอศาลแกสาํ นักงาน ฯ เพื่อใหสํานักงาน ฯ จายเงินดังกลาวใหแก
ลูกจางตอไปได ชอบที่จะคืนใหโจทก
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คําพิพากษาฎีกาที่ ๕๖๐๘/๒๕๔๔
พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ลักษณะ ๒ หมวด ๑ บัญญัติใหเรื่องการเปน
ผูประกันตน รวมถึงการสิ้นสุดของความเปนผูประกันตน ซึ่งอยูในกรอบอํานาจหนาที่และการ
ควบคุมของสํานักงานประกันสังคมจําเลย และยังใหสิทธิแกโจทกซึ่งเปนผูประกันตนตอจําเลย
ตามมาตรา ๓๙ วา หากโจทกไมพอใจคําสั่งของเลขาธิการสํานักงานประกันสังคมหรือของ
พนักงานเจาหนาที่สํานักงานประกันสังคมที่สั่งการตามกฎหมายฉบับนี้ ใหโจทกมีสิทธิอุทธรณ
เปนหนังสือตอคณะกรรมการอุทธรณไดภายใน ๓๐ วันนับแตวันไดรับแจงคําสั่งตามมาตรา ๘๕
คณะกรรมการอุทธรณที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา ๘๖ก็เปนคณะกรรมการของจําเลยโดยใหผูแทน
สํานักงานประกันสังคมเปนกรรมการและเลขานุการเพือ่ ตองการใหคณะกรรมการอุทธรณได
ตรวจสอบคําสั่งของเลขาธิการหรือพนักงานเจาหนาที่สํานักงานประกันสังคมอีกชั้นหนึ่ง
คํา
วินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณจึงเปนคําสั่งในหนวยงานของจําเลย นอกจากนี้มาตรา ๘๗
วรรคทาย ยังไดบัญญัติรับรองสิทธิของโจทกไวอีกวา คําวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณนั้น
ถาผูอุทธรณไมพอใจใหมีสิทธินําคดีไปสูศ าลแรงงานภายใน ๓๐ วัน นับแตวนั ที่ไดรับแจงคํา
วินิจฉัย ดังนี้เมื่อจําเลยแจงการสิ้นสุดความเปนผูประกันตนตามมาตรา ๓๙ แกโจทก โจทก
อุทธรณตอคณะกรรมการอุทธรณ และคณะกรรมการอุทธรณของจําเลยมีคําวินิจฉัยยกอุทธรณ
โจทกการกระทําของจําเลยดังกลาวจึงเปนการโตแยงสิทธิของโจทกตาม ป.วิ.พ.มาตรา ๕๕
ประกอบ พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานพ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๑ โจทกมี
อํานาจฟองจําเลย
พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ออกมาใชบังคับโดยมีเจตนารมณเพื่อใหการ
สงเคราะหแกลูกจางและบุคคลอื่น บทบัญญัติมาตราใดที่กําหนดเงื่อนไขใหบุคคลดังกลาวตอง
สิ้นสิทธิจึงตองตีความอยางเครงครัดวาตองเปนกรณีกระทําโดยเจตนาเทานั้น
พ.ร.บ.ประกันสังคมฯ มาตรา ๔๑ (๔) ที่บัญญัติใหความเปนผูประกันตนตามมาตรา ๓๙
สิ้นสุดลงเมื่อผูประกันตนไมสงเงินสมทบ ๓ เดือนติดตอกัน หมายถึงกรณีที่ผูประกันตนไมสง
เงินสมทบโดยจงใจและไมมีพฤติการณอันใดอันหนึ่งซึ่งผูประกันตนตองรับผิดชอบ
โจทกไมทราบมากอนวาบริษัท ธ.ยกเลิกการสงเงินสมทบแทนโจทกและโจทกไมไดจงใจ
ไมสงเงินสมทบ ทั้งไมปรากฏวามีพฤติการณอันใดอันหนึ่งซึ่งโจทกตองรับผิดชอบ ความเปน
ผูประกันตนของโจทกจึงยังไมสิ้นสุดลงตามมาตรา ๔๑ (๔)
คําพิพากษาฎีกาที่ ๖๒๕/๒๕๔๔
พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ มาตรา ๓๙ วรรคสาม ที่กําหนดหนาที่ของผูประกันตน
ที่จะตองสงเงินสมทบเขากองทุนเดือนละครั้งภายในวันที่สิบหาของเดือนถัดไป หากไมนําสงหรือ
นําสงไมครบตองเสียเงินเพิ่มตามมาตรา ๓๙ วรรคทาย เปนคนละกรณีกับการที่ผูประกันตนไม
สงเงินสมทบสามเดือนติดตอกันตามมาตรา ๔๑ (๔) ซึ่งบัญญัติใหความเปนผูประกันตนตาม
มาตรา ๓๙ สิ้นสุดลงโดยผลของกฎหมายโดยไมมีขอยกเวน และไมจําตองพิจารณาวา ผูประกัน
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ตามมีเจตนาที่จะสงเงินสมทบหรือไม เมื่อโจทกซึ่งเปนผูประกันตนไมสงเงินสมทบสามเดือน
ติดตอกันความเปนผูประกันตนยอมสิ้นสุดลง
คําพิพากษาฎีกาที่ ๗๒๖๓/๒๕๔๓
มติของคณะกรรมการแพทย สํานักงานประกันสังคม ที่ใหโรงพยาบาล ม. จายคาอุปกรณ
ในการบําบัดโรคตามอัตราที่กําหนดใหแกโจทกนั้นเปนเพียงการตอบขอหารือตามที่โรงพยาบาล
ม. หารือไป มิใชคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมาย แมจําเลยจะสงมติดังกลาวไปให
โรงพยาบาล ม. ก็ไมมีผลบังคับใหโรงพยาบาล ม. ตองปฏิบัตติ าม อีกทั้งไมมีผลตัดสิทธิของ
โจทกที่จะไดรับคาอุปกรณในการบําบัดรักษาเต็มจํานวน หากโจทกมีสิทธิตามกฎหมายที่จะ
เรียกได ดังนี้มติของคณะกรรมการแพทยจึงไมเปนการโตแยงสิทธิของโจทก โจทกจึงไมมี
อํานาจฟอง
คําพิพากษาฎีกาที่ ๕๗๘๙/๒๕๔๓
การหักเงินสมทบของลูกจางสงสํานักงานประกันสังคม ตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.
๒๕๓๓ มาตรา ๔๗ หมายความวา ทุกครั้งที่นายจางจายคาจางนายจางตองหักคาจางของ
ลูกจางสงเปนเงินสมทบแกสํานักงานประกันสังคม โดยไมมีเงื่อนไขวาตองเปนการจายคาจาง
ตามปกติหรือตามระเบียบขอบังคับของนายจาง
นายจางจายคาจางใหลูกจางในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๐ ซึ่งเปนการจายลวงหนากอน
วันสิ้นเดือนอันเปนกําหนดจายตามปกติก็เพื่อความสะดวกที่ลูกจางจะนําเงินไปใชจายใน
ระหวางคลอดบุตรซึ่งไมปรากฏวามีเจตนาทุจริต เมื่อมีการจายคาจางแลว ผูเปนนายจางก็มี
หนาที่ตองหักคาจางที่จายแกลูกจางดังกลาวสงเปนเงินสมทบแกสํานักงานประกันสังคมและเมื่อ
หักแลวจะมีผลถือวาผูประกันตนไดจายเงินสมทบแลวตั้งแตวันที่นายจางหักคาจาง
เทากับ
ลูกจางจายเงินสมทบแกสํานักงานประกันสังคมตั้งแตวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๐ และ พ.ร.บ.
ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ มาตรา ๖ วรรคสาม บัญญัติวา "เพือ่ ประโยชนในการนับระยะเวลา
การสงเงินสมทบของผูประกันตน ใหถอื วาเงินสมทบที่หักจากคาจางที่จายใหลูกจางในเดือนใด
เปนการจายเงินสมทบของเดือนนั้น และไมวาเงิน สมทบนั้นจะไดหักไวหรือนําสงเดือนละกี่ครั้ง
ใหถือวามีระยะเวลาในการจายเงินสมทบเทากับหนึ่งเดือน" จึงถือวา เปนการจายเงินสมทบ
สําหรับเดือนธันวาคม ๒๕๔๐ และถือวาเปนการจายเงินสมทบเทากับหนึ่งเดือน
พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ไดบัญญัตถิ ึงสิทธิของผูประกันตนที่จะไดรับประโยชน
ทดแทนในกรณีคลอดบุตรไวในมาตรา ๖๕ วา… ไดจายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวาเจ็ดเดือน
เปนสําคัญ มิไดบัญญัตวิ า ผูมีสิทธิรับประโยชนทดแทนตองทํางานมาแลวไมนอยกวาเจ็ดเดือน
คําสั่งของสํานักงานประกันสังคมและคําวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณที่วินิจฉัยวา
โจทกไมมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีคลอดบุตรไมชอบดวยกฎหมาย จึงมีเหตุที่ศาล
แรงงานจะเพิกถอนคําสั่งและคําวินิจฉัยดังกลาว
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คําพิพากษาฎีกาที่ ๗๔๙๓/๒๕๔๒
แมบุคคลจะมีสิทธิและเสรีภาพในชีวติ และรางกายตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๓๑ และที่โจทกไมยินยอมใหคณะแพทยผูเชีย่ วชาญตรวจทีโ่ รงพยาบาลศิริ
ราชเปนสิทธิของโจทกก็ตาม แตการทีศ่ าลแรงงานอางเหตุที่โจทกไมยอมใหแพทยผูเชี่ยวชาญ
ตรวจซึ่งเปนพิรุธ มาเปนเหตุหนึ่งทีท่ ําใหพยานหลักฐานโจทกไมมีน้ําหนักรับฟงวาโจทกมิได
ปวยเปนโรคปอดอักเสบบิสซิโนซีสนั้นเปนการรับฟงพยานหลักฐานของศาล มิใชศาลแรงงาน
ปฏิเสธสิทธิทโี่ จทกมีตามรัฐธรรมนูญ
พ.ร.บ. เงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๔๒ ใหอํานาจคณะกรรมการสั่งใหผูเกี่ยวของสง
เอกสารมาให มิใชบังคับใหคณะกรรมการมีหนาที่ตองสั่งเรียกเอกสารเสมอไป เมื่อโจทกยืนยัน
ไมยอมสงประวัติและผลการตรวจของ แพทยหญิง อ. ใหแกสํานักงานประกันสังคม จึงไมมีเหตุ
ที่คณะกรรมการจะตองออกคําสั่งเรียกใหสงเอกสารกอนการพิจารณาอุทธรณของโจทก
คําพิพากษาฎีกาที่ ๖๘๘๔/๒๕๔๒
ลูกจางที่จําตองไดรับการบริการทางการแพทยอยางฉุกเฉินซึ่งเขารับการบริการทาง
การแพทยประเภทผูปว ยใน ณ สถานพยาบาลอื่น ตามประกาศสํานักงานประกันสังคม เรื่อง
กําหนดจํานวนเงินทดแทนคาบริการทางการแพทย ขอ ๔แมลูกจางดังกลาวจะเขารับการ
รักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลถึง ๒๑ วัน และจําเปนตองอยูในหอง ไอ.ซี.ยู ๑๑ วัน ก็ตาม ลูกจาง
นั้นก็มีสิทธิไดรับคาบริการทางการแพทยตามขอ ๔.๑ คือจายเปนคาบริการทางการแพทย
เฉพาะคาใชจายที่ไดจายไปจริงตามความจําเปนภายในระยะเวลา ๗๒ ชั่วโมง นับแตเวลาที่เขา
รับการรักษาครั้งแรกโดยไมรวมระยะเวลาในวันหยุดราชการภายใตเงื่อนไขของขอ
๔.๑.๒
เทานั้น และลูกจางนั้นไมมีสิทธิที่จะไดรับคาบริการทางการแพทยจากสํานักงานประกันสังคม
เกินกวาอัตราที่กําหนดไวในประกาศดังกลาว
สํานักงานประกันสังคมไมสั่งจายเงินคาหองและคาอาหารตามขอ๔.๑.๒ (๔) ใหแก
ลูกจางเนื่องจากเห็นวาในชวงระยะเวลาที่ลูกจางมีสิทธิไดรับคาบริการทางการแพทย ลูกจางเขา
รับการรักษาอยูในหองไอ.ซี.ยู ไมตองเสียคาหองหรือคาอาหาร สํานักงานประกันสังคมสั่งจาย
เฉพาะคาบริการทางการแพทยแกลูกจางตามขอ ๔.๑ จึงเปนการถูกตองแลว และมิใชเปนกรณี
ที่ขัดตอ พ.ร.บ.ประกันสังคมพ.ศ.๒๕๓๓ มาตรา ๖๓
การที่คณะกรรมการอุทธรณพิจารณาสั่งจายคาบริการทางการแพทยใหแกลูกจาง
เพิ่มเติมจากคําสั่งของสํานักงานประกันสังคม เปนการจายเพิ่มใหตามรายการ ๒๐ รายการ จาก
ที่โจทกขอมา ๒๑ รายการ โดยอาศัยอํานาจตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๓ มาตรา ๘๗
และประกาศสํานักงานประกันสังคม เรื่องกําหนดจํานวนเงินทดแทนคาบริการทางการแพทย อัน
เปนคุณแกโจทกแลว จึงไมมีเหตุที่ศาลจะเพิกถอนคําวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ
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คําพิพากษาฎีกาที่ ๓๓๔๕/๒๕๔๑
จําเลยใหการวาโจทกไมมีอํานาจฟองเนื่องจากมาตรา ๘๕แหง พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.
๒๕๓๓ แกไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.ประกันสังคม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๗ บัญญัติให นายจาง
ผูประกันตน หรือบุคคลอื่นใดที่ไมพอใจคําสั่งของเลขาธิการหรือของพนักงานเจาหนาที่ซึ่งสั่ง
การตามพระราชบัญญัตินี้ใหมีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือตอคณะกรรมการอุทธรณไดภายใน
สามสิบวัน นับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งดังกลาว กรณีของโจทกเปนการยื่นอุทธรณเกินกําหนด
ระยะเวลาซึ่งศาลแรงงานไดกําหนดเปนประเด็นขอพิพาทไวในขอ ๒ แลว ซึ่งหากกรณีฟงได
ดังที่จําเลยตอสู โจทกยอมไมมีอํานาจฟองเพราะโจทกไมไดปฏิบัตติ ามขั้นตอนดังที่พ.ร.บ.จัดตั้ง
ศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๘วรรคทาย บัญญัติไว ศาลแรงงาน
กลางจึงควรพิจารณาในประเด็นขอ ๒ กอนวาโจทกมีอํานาจฟองคดีนี้หรือไม แลวจึงวินิจฉัยใน
ประเด็นขออื่นตอไป การที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยประเด็นขออื่นแลวพิพากษายกฟองโจทก
โดยไมวินิจฉัยประเด็นเรื่องอํานาจฟองของโจทกกอน ยอมไมชอบดวยกฎหมายดังกลาวขางตน
ศาลฎีกายกคําพิพากษาศาลแรงงาน ใหศาลแรงงานกลางพิจารณาและพิพากษาใหมตามรูปคดี
คําพิพากษาฎีกาที่ ๕๖๑๔/๒๕๔๐
ตามระเบียบสํานักงานประกันสังคมวาดวย การออกบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล
ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๓ พ.ศ.๒๕๓๕ขอ ๗ กําหนดใหจําเลยเปนผูออก
บัตรรับรองสิทธิกําหนดสถานพยาบาลทีผ่ ูประกันตนมีสิทธิไปรับบริการทางการแพทยให
ผูประกันตนทีจ่ ายเงินสมทบจนกอใหเกิดสิทธิในการรับประโยชนทดแทน โดยใหผูประกันตน
หรือนายจางแลวแตกรณีเปนผูเลือกสถานพยาบาลตามหลักเกณฑที่กําหนดในระเบียบดังกลาว
สวนขอ ๘ กําหนดใหจําเลยเปนผูดําเนินการใหผูประกันตนที่มีสิทธิไดรับบริการทางการแพทย
ทําการเลือกสถานพยาบาล เห็นไดวาระเบียบสํานักงานประกันสังคมดังกลาวจําเลยจะออกบัตร
รับรองสิทธิกําหนดสถานพยาบาลใหผูประกันตนเฉพาะผูที่จายเงินสมทบครบตามเงื่อนเวลาจน
กอใหเกิดสิทธิในการรับประโยชนทดแทนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๓ แลว
เทานั้น แมผปู ระกันตนดังกลาวยังไมไดบัตรรับรองสิทธิจากจําเลย แตสิทธิในการรับประโยชน
ทดแทนของผูนั้นมีอยูแลวตามกฎหมายดังนั้นการออกบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลตาม
ระเบียบสํานักงานประกันสังคมดังกลาวของจําเลยจึงเปนเพียงเพื่อรับรองสิทธิของผูประกันตน
เกี่ยวกับความสะดวกในการไปรับบริการทางการแพทย ณ สถานบริการที่ปรากฏชื่อในบัตรนั้น
แมการที่จําเลยออกบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลใหโจทกหลังจากโจทกประสบ
อุบัติเหตุจะมิใชเปนความบกพรองของจําเลยก็ตาม แตจําเลยจะอางเหตุวา ขณะที่โจทกไดรับ
อุบัติเหตุโจทกไมมีบัตรรับรองสิทธิตามระเบียบของจําเลยมาเปนการตัดสิทธิรบั ประโยชน
ทดแทนของโจทกที่มีอยูแลวตามกฎหมายหาไดไม
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คําพิพากษาฎีกาที่ ๔๓๕๙/๒๕๔๐
กองประโยชนทดแทนที่ ๑ ของจําเลยยกคําขอของโจทกโดยอางเหตุวาการใหบริการทาง
การแพทยตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๓ครอบคลุมเฉพาะการที่ผปู ระกันตนเขารับ
บริการสถานพยาบาลในราชอาณาจักรเทานั้นโรงพยาบาล ซ.เปนสถานพยาบาลที่มิไดอยูใ น
ราชอาณาจักร สวนคําวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณยกอุทธรณของโจทกโดยอางเหตุวา
โรงพยาบาลดังกลาวมิไดเปนสถานพยาบาลตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.๒๕๐๔ อีกทั้งไมได
เปนสถานพยาบาลในเครือขายในโครงการประกันสังคม ดังนี้ คําสั่งและคําวินิจฉัยถือเอาเฉพาะ
เหตุวาโรงพยาบาลดังกลาวมิไดเปนสถานพยาบาลในราชอาณาจักรมิไดเปนสถานพยาบาลตาม
พ.ร.บ.สถานพยาบาล
พ.ศ.๒๕๐๔
และมิไดเปนสถานพยาบาลในเครือขายในโครงการ
ประกันสังคมเทานั้น
มิไดอางเหตุวาอาการเจ็บปวยของโจทกมิใชกรณีเจ็บปวยจนถึงขนาด
จําเปนตองไดรับบริการทางการแพทยอยางฉุกเฉินแตอยางใด เมื่อจําเลยถูกโจทกฟองขอใหเพิก
ถอนคําสั่งและคําวินิจฉัยดังกลาว จําเลยจะยกเหตุอนื่ นอกเหนือจากที่อางในคําสั่งและคําวินิจฉัย
ขึ้นเปนขอตอสูในชั้นศาลหาไดไม
แมจําเลยใหการตอสูเ รื่องอาการเจ็บปวยของโจทกไวใน
คําใหการศาลก็ไมรับวินิจฉัยให การที่ศาลแรงงานมีคําสั่งใหงดสืบพยานโจทกและจําเลยจึงชอบ
ดวยกฎหมายแลว
สถานพยาบาลตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.๒๕๐๔มาตรา ๔ มิไดจํากัดเฉพาะวาตอง
เปนสถานพยาบาลซึ่งจัดไวเพื่อการประกอบโรคศิลปะตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการ
ประกอบโรคศิลปะของประเทศไทยหรือตองเปนสถานพยาบาลที่มีอยูในราชอาณาจักรเทานั้น
เมื่อโรงพยาบาล
ซ.เปนโรงพยาบาลประกอบโรคศิลปะทีช่ อบดวยกฎหมายของประเทศ
สหรัฐอเมริกาดังนั้นโรงพยาบาลดังกลาวจึงเปนสถานพยาบาลตามความหมายของ
พ.ร.บ.
สถานพยาบาล พ.ศ.๒๕๐๔ ดวย
สถานพยาบาลตามประกาศสํานักงานประกันสังคม
เรื่องกําหนดจํานวนเงินทดแทน
คาบริการทางการแพทย หมายถึง สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล จากคํา
จํากัดความตามประกาศดังกลาวเห็นไดวา สถานพยาบาล ไดแกสถานพยาบาลตาม พ.ร.บ.
สถานพยาบาล พ.ศ.๒๕๐๔ นั่นเองเมื่อจําเลยมิไดกําหนดไวใหชัดแจงวาสถานพยาบาลตองเปน
สถานพยาบาลเฉพาะในราชอาณาจักรเทานั้น
และปรากฏวาขณะโจทกอยูที่ประเทศ
สหรัฐอเมริกาโจทกเจ็บปวยและจําเปนตองไดรับบริการทางการแพทยอยางฉุกเฉินจึงถูกนําสง
โรงพยาบาล ซ.ซึ่งเปนสถานพยาบาลที่อยูใกล โจทกยอมไดรับความคุมครองตามพ.ร.บ.
ประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๓ ดวย
คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๑๘๐/๒๕๔๐
โจทกซึ่งเปนนายจางใหเงินสนับสนุนรานคาเดือนละ ๑๕,๐๐๐บาท เพื่อนําอาหารราคา
ถูกมาจําหนายใหแกลูกจางของโจทกเฉพาะลูกจางประเภทพนักงานทั่วไปที่ทํางานตั้งแตเวลา ๘
นาฬิกา ถึง ๑๗ นาฬิกา และลูกจางประเภทพนักงานกะเชาทีท่ ํางานตั้งแตเวลา ๖.๓๐ นาฬิกา
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ถึง ๑๘.๓๐ นาฬิกาเทานัน้ สวนพนักงานกะดึกที่ทํางานตั้งแตเวลา ๑๘.๓๐ นาฬิกา ถึง ๖.๓๐
นาฬิกาและลูกจางอื่น ๆ ที่ทํางานลวงเวลาหลังเวลา ๑๘.๓๐ นาฬิกา โจทกใหเงินชวยเหลือเปน
คาอาหารในอัตราชั่วโมงละ ๕ บาท เนื่องจากลูกจางที่ทํางานในรอบกลางคืนไมมีรานอาหารจัด
อาหารราคาถูกจําหนายให เหตุที่โจทกจายเงินชวยเหลือใหแกลูกจางที่ทํางานกะดึกชั่วโมงละ ๕
บาท เนื่องจากโจทกไมไดจัดอาหารราคาถูกใหลูกจางดังเชนลูกจางประเภทพนักงานทั่วไปที่
ทํางานกลางวันและพนักงานกะเชา นอกจากนี้โจทกยังจายเงินดังกลาวใหแกพนักงานทั่วไปที่
ทํางานเวลากลางวันหากตองมาทํางานลวงเวลาในชวงเวลาหลัง ๑๘.๓๐นาฬิกา นอกเหนือจาก
คาลวงเวลาอีกดวย เห็นไดวา การที่โจทกจายเงินชวยเหลือดังกลาวก็โดยมีเจตนาเพื่อใหเปนเงิน
สวัสดิการแกลูกจางโดยแท แมเงินดังกลาวโจทกจะจายใหแกลูกจางเปนประจําและมีจํานวน
แนนอนตามจํานวนชั่วโมงที่ทํางานจริงก็ถือไมไดวาเปนการจายเพื่อตอบแทนการทํางานในเวลา
ทํางานปกติ ฉะนั้น ไมวาจะเรียกเงินดังกลาววาเปนเงินชวยเหลือคาอาหาร หรือเงินคากะดึก
เงินดังกลาวก็ไมเปนคาจางตามความหมายของ พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ มาตรา ๕
แมเจาหนาที่ของสํานักงานประกันสังคม จําเลยที่ ๒ พิจารณาและมีหนังสือแจงใหโจทก
จายเงินสมทบเปนการใชดลุ พินิจและพิจารณาตามอํานาจที่กฎหมายกําหนดเปนเหตุใหโจทก
ตองนําเงินไปชําระตามคําสัง่ ของจําเลยที่ ๒ ก็ตามแตเมื่อปรากฏในภายหลังวาคําวินิจฉัยของ
เจาหนาที่ดังกลาวไมถูกตองตามกฎหมายกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมจําเลยที่ ๑ และ
จําเลยที่ ๒ จึงมีหนาที่ตองคืนเงินจํานวนดังกลาวใหแกโจทก เมื่อจําเลยทั้งสองไมยอมคืนใหจน
โจทกผูเปนนายจางตองฟองบังคับ จําเลยทั้งสองจึงตกเปนผูผิดนัดนับแตวันฟองเปนตนไป
คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๐๔๐/๒๕๓๙
สิทธิของโจทกที่ไดรับเงินทดแทนคารักษาพยาบาลจากบริษทั ประกันภัยเปนสิทธิตาม
พ.ร.บ.คุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ ที่บังคับใหเจาของรถซึ่งใชรถหรือมีรถไวเพื่อใช
ตองจัดใหมีการประกันความเสียหายสําหรับผูประสบภัยโดยประกันภัยกับบริษทั และตองเสีย
เบี้ยประกันภัย สวนสิทธิของโจทกที่จะไดรับเงินทดแทนคาบริการทางการแพทยจากจําเลย เปน
สิทธิตามพ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๓ ซึ่งบังคับใหลูกจางตองเปนผูประกันตนและสงเงินเขา
กองทุนสมทบ เมื่อเปนสิทธิของโจทกตามกฎหมายแตละฉบับโดยโจทกตองเสียเบีย้ ประกันภัย
และสงเงินเขากองทุนสมทบแลวแตกรณีตามที่กฎหมายแตละฉบับดังกลาวกําหนดไว ซึ่งตอง
ชําระทั้ง ๒ ทาง และเมื่อ พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๓ ไมมีบทบัญญัตติ ัดสิทธิมิใหผูที่ไดรบั
เงินทดแทนตามกฎหมายอื่นแลวมารับเงินทดแทนอีก จําเลยจึงจะยกเอาเหตุที่โจทกไดรับเงิน
ทดแทนคารักษาพยาบาลจากบริษัทประกันภัยแลวมาเปนขออางเพื่อไมจายเงินทดแทนแก
โจทกหาไดไม
พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๓ เปนกฎหมายพิเศษที่บัญญัติขึ้นเพื่อใหการสงเคราะห
แกลูกจางหรือบุคคลอื่นซึ่งประสบอันตราย เจ็บปวย ทุพพลภาพหรือตาย อันมิใชเนื่องจากการ
ทํางาน รวมทั้งกรณีอื่นอีก จึงจะนําหลักกฎหมายทั่วไปในเรื่องประกันวินาศภัย ตามประมวล
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กฎหมายแพงและพาณิชย มาใชบังคับในกรณีนี้ไมได โจทกมีสิทธิไดรับเงินทดแทนคาบริการ
ทางการแพทยจากจําเลยตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๓
คําพิพากษาฎีกาที่ ๙๖๓/๒๕๓๙
เมื่อโจทกซึ่งเปนผูประกันตนประสบอันตรายอันมิใชเนื่องจากการทํางานโดยถูกบุคคลอื่น
ทําละเมิดขับรถยนตดวยความประมาทเลินเลอชนไดรับบาดเจ็บ
โจทกยอมมีสิทธิไดรับ
ประโยชนทดแทนจากกองทุนประกันสังคมตามพ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๓ และยังมีสิทธิ
เรียกรองคาเสียหายจากผูกระทําละเมิดอีกดวย
การที่โจทกและมารดาโจทกทําหนังสือแจงความประสงคไมใชสิทธิประกันสังคมกับ
โรงพยาบาลทีส่ ํานักงานประกันสังคมทําความตกลงไวแตจะเลือกใชสทิ ธิใหผทู ําละเมิดตอโจทก
เปนผูออกคารักษาพยาบาลซึ่งมีมาตรฐานการรักษาพยาบาลสูงกวาสิทธิที่จะไดรับจากการ
ประกันสังคมนั้น ไมขัดตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ขอตกลงตาม
หนังสือดังกลาวมีผลผูกพันโจทก เมื่อโจทกไดรับเงินคาเสียหายจากผูทําละเมิด และนําไปชําระ
เปนคารักษาพยาบาลแลว โจทกจึงไมมีสิทธิไดรับเงินประโยชนทดแทนคาบริการทางการแพทย
จากกองทุนประกันสังคมซ้ําอีก
คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๕๙๔/๒๕๓๗
โจทกฟองขอใหเพิกถอนคําสั่งของเลขาธิการสํานักงานประกันสังคมที่มีคําสั่งยืนตาม
คําสั่งพนักงานเงินทดแทนซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจตามความในขอ
๖๐
แหงประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงานเมื่อโจทกซึ่งเปนนายจางเปนฝายนําคดีมาสูศาล
โจทกก็ตองปฏิบัตติ ามวรรคสี่ของขอ ๖๐ แหงประกาศกระทรวงมหาดไทยดังกลาว โดยจะตอง
วางเงินตอศาลตามจํานวนที่ถึงกําหนดชําระตามคําสั่งของเลขาธิการสํานักงานประกันสังคมจึง
จะฟองคดีได
คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๔๗๗/๒๕๓๗
โจทกฟองขอใหเพิกถอนคําสั่งเลขาธิการสํานักงานประกันสังคมที่มีคําสั่งยืนตามคําสั่ง
พนักงานเงินทดแทน สํานักงานประกันสังคมกําแพงเพชร ซึ่งคําสั่งดังกลาวออกโดยอาศัย
อํานาจตามความในขอ ๖๐ แหงประกาศกระทรวง-มหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงาน เมื่อ
โจทกซึ่งเปนนายจางเปนฝายนําคดีมาสูศาล โจทกกต็ องปฏิบัตติ ามบทบัญญัติในวรรคสี่ของขอ
๖๐ แหงประกาศกระทรวงมหาดไทยดังกลาวขางตน โดยจะตองวางเงินตอศาลตามจํานวนทีถ่ ึง
กําหนดชําระตามคําสั่งของเลขาธิการสํานักงานประกันสังคมจึงจะฟองคดีไดอันเปนเงื่อนไขใน
การยื่นฟอง ซึ่งโจทกมีหนาที่จะตองปฏิบัตติ ามโดยไมจําตองไดรับคําสั่งจากศาลแรงงานกลาง
กอน เพราะหาใชเปนหนาทีข่ องศาลแรงงานกลางที่จะตองมีคําสั่งเชนนั้นไม และเมื่อศาลจังหวัด
กําแพงเพชรมีอํานาจที่จะรับคําฟองโจทกไวไดก็ยอมมีอํานาจรับเงินที่ตองวางตอศาลดังกลาวได
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ดวย โดยไมจําตองไดรับคําสั่งจากศาลแรงงานกลางกอนเชนกัน ดังนั้น เมื่อโจทกมิไดวางเงินตอ
ศาลจึงไมมีสิทธิฟองคดีนี้ตามบทกฎหมายขางตน
คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๐๕/๒๕๓๕
การพิจารณาการจัดสวัสดิการของโจทกใหแกลกู จางในกรณีตายนั้นจะตองพิจารณา
โครงสรางอัตราเงินเดือนของลูกจางทั้งระบบ มิใชพจิ ารณาแตเพียงสวนใดสวนหนึ่งเมื่อลูกจาง
สวนใหญไดรบั สวัสดิการรวมแลวสูงกวาประโยชนทดแทนในกรณีตายตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม
ฯ โจทกจึงมีสิทธิขอลดสวนอัตราเงินเดือนสมทบสําหรับประโยชนทดแทนในกรณีตายไดในอัตรา
รอยละ ๐.๐๖
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