
บทที่ 9 

เอกสารทางธุรกิจ และ

กฎหมายเบื้องต้น 

ส าหรับผู้ประกอบการ 



เอกสารทางธรุกจิ และกฎหมายเบือ้งตน้ส าหรบัผูป้ระกอบการ 

  ในการประกอบการธุรกิจผูป้ระกอบการไม่สามารถ

ที่จะหลีกเลี่ยงการมีความสัมพันธ์กับบุคคลและ

หน่วยงานองค์กรต่างๆ การติดต่อทางธุรกิจจึงต้อง

กระท าเปน็ลายลักษณ์อักษร เพื่อเปน็หลักฐานส าหรับ

ใช้อ้างอิงและมีผลได้ตามกฎหมาย เอกสารทางธุรกิจที่

จัดท าขึ้นจึงมีความส าคัญต่อวงการธุรกิจมากดังนี้  



ความส าคญัของเอกสารทางธุรกิจ 

1. ใช้เป็นหลักฐานที่มีผลตามกฎหมาย 

2. ท าให้การติดต่อกันทางธุรกิจ มีความสะดวก

รวดเร็ว ปลอดภัย 

3. สร้างความเชื่อถือในการติดต่อทางด้านสินเชื่อ 

4. ใช้แทนการช าระหน้ีด้วยเงินสด ซึ่งท าให้เกดิความ

รวดเร็วและปลอดภัย 

5. ใช้เป็นข้อมูลในการบันทึกทางการบัญชี 

6. ท าให้เกิดสภาพคล่องในการถอืหรือเปลี่ยนมือ

เกี่ยวกับหลักทรพัย์ทางธุรกิจ 



ความหมายของเอกสารทางธุรกิจ 

  เอกสารทางธุรกิจ หมายถึงหนังสือที่ใช้เป็นหลักฐานใน

การด าเนินธุรกิจที่สามารถสื่อความหมายได้ท้ังตัวอักษร

ตัวเลข เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ใน

การด าเนินธุรกิจกับทั้งลูกค้าและคู่ค้าของธุรกิจ  



ประเภทของเอกสารทางธุรกิจ 

1. เอกสารการซื้อขาย 

2. เอกสารทางการเงิน  

3. เอกสารการน าเขา้ และส่งออกสินค้า  



เอกสารการซ้ือขาย 
• ขั้นตอนก่อนการซ้ือขาย  

– ใบเสนอราคา(Quotation) 

– ใบแจ้งราคาสินค้า(price lists) 

• ขั้นตอนการซ้ือขาย  
– ใบส่ังซ้ือสินค้า(purchasing order) 

– ใบขอซ้ือสินค้า (purchase requisition) 

– สัญญาซ้ือขาย (sale contract) 

• ขั้นตอนหลงัการซ้ือขาย 
– ใบเสร็จรับเงิน, ใบแจ้งหนี,้ ใบเพิม่หนี,้ ใบลดหนี,้  ใบส่งของ  

หรือใบก ากบัสินค้า 



เอกสารทางการเงิน 

• ตั๋วสัญญาใช้เงนิ 

(promissory note)  

• ตั๋วแลกเงนิ  

   (bill of exchange ; BE)  

• เช็ค (cheque)  

• ใบหุ้น( Stock )    



Cheque 
• Order Cheque 

• Bearer Cheque (เงินสด/หรือผู้ถือ) 

• Post dated Cheque 

• Aval / Certified Cheque 

• Treveler’s Cheque 

• Counter Cheque 

• Cross Cheque (A/C payee only) 

• Endorsement Cheque 

• Cashier’s Cheque 

 



เอกสารการน าเข้า และส่งออกสินค้า  
1. เลตเตอรอ์อฟเครดติทางการคา้ชนดิที่เพกิถอนไม่ได ้ 

 ( Irrevocable or Confirmer Letter of Credit ) 

2. เลตเตอรอ์อฟเครดติที่เพกิถอนได้  

 ( Revocable or Unconfirmed Letter of credit )   



ภาษีที่ผู้ประกอบการควรรู ้
        ผู้ประกอบการธุรกิจมีหน้าที่รับผิดชอบในการช าระ

ภาษีอากร (tax) ให้แก่รัฐบาล  เพื่อที่รัฐบาลจะได้น าไปใช้ใน

การจัดระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ อันจะส่งผลดีต่อการด าเนิน

ธุรกิจของผู้ประกอบการเอง  ซึ่งภาษีอากรสามารถแบ่งได้เป็น 

2 ประเภทใหญ่ ๆ ดังนี้  

  1.  ภาษีทางตรง (Direct Taxes)  

  2.  ภาษีทางอ้อม (Indirect Taxes)  



ภาษีที่ผู้ประกอบการควรรู้ (ต่อ) 
        ตามกฎหมายในการด าเนินธุรกจิทุกรูปแบบในประเทศไทย จะต้องช าระภาษีตาม

ประมวลรัษฎากรซ่ึงเป็นกฎหมายที่ให้อ านาจกรมสรรพากรจัดเกบ็ภาษี 5 ประเภทใหญ่ ๆ 
ได้แก่    

 1.  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ม.ค. – ม.ีค.) ยืน่คร่ึงปี / ยืน่เตม็ปี / หัก ณ ทีจ่่าย 

       (เงนิได้สุทธิ = เงนิได้พงึประเมนิ – ค่าใช้จ่าย – ค่าลดหย่อน) 

  ภงด.91 ส าหรับมนุษย์เงนิเดอืน  ภงด.90 มีรายได้อืน่ๆ ภงด. แบบหัก ณ ทีจ่่าย 

 2.  ภาษีเงินได้นิติบุคคล บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลมีหนา้ท่ีตอ้งเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในแต่
ละรอบระยะเวลาบญัชีปีละ 2 คร้ังคือ กลางปี (ภ.ง.ด.51) และปลายปี (ภ.ง.ด.50) 

 3.   ภาษีมูลค่าเพิม่ 1,800,000.-/ปี (ภาษีท่ีตอ้งช าระ = ภาษีขาย – ภาษีซ้ือ) :เดือนละคร้ังไม่เกินวนัท่ี 15  

 4.   ภาษีธุรกจิเฉพาะ  เช่น การธนาคาร การประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลกัทรัพย ์
เครดิตฟองซิเอร์  การรับประกนัชีวติ  การรับจ าน า   การขายอสงัหาริมทรัพย ์ เวน้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัราชการ 

5.   อากรแสตมป์ เช่น การติดอากรลงในสัญญาต่างๆ  

 



กฎหมายการจัดตั้งโรงงาน 
การแบ่งประเภทของโรงงาน  
• โรงงานจ าพวกที ่1 จดัเป็นโรงงานท่ีสามารถประกอบกิจการได้
ทนัทีตามความประสงคข์องผูป้ระกอบกิจการ แต่ตอ้งปฏิบติัตาม
หลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎกระทรวงและประกาศกระทรวง 
• โรงงานจ าพวกที ่2 เป็นโรงงานท่ีไม่ตอ้งขออนุญาต แต่ตอ้ง
ปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดเช่นกนั และเม่ือจะเร่ิมประกอบกิจการ
โรงงานใหแ้จง้ต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ีทราบก่อนผลิต 
• โรงงานจ าพวกที ่3 เป็นโรงงานท่ีตอ้งไดรั้บใบอนุญาตก่อนจึงจะ
ตั้งโรงงานได ้



กฎหมายการจัดตั้งโรงงาน (ต่อ) 

การเลอืกสถานทีต่ั้งโรงงาน 
     1) หา้มตั้งโรงงานในบริเวณบ้านจัดสรรเพือ่การอาศัย อาคารชุดพกั

อาศัยและบ้านแถวเพือ่การพกัอาศัย 
     2) หา้มตั้งโรงงานจ าพวกท่ี 1 และจ าพวกท่ี 2 ภายในระยะ 50 เมตร และ

โรงงานจ าพวกท่ี 3 ภายในระยะ 100 เมตร จากเขตติดต่อสาธารณสถาน ซ่ึง
ไดแ้ก่ โรงเรียน วดั โรงพยาบาล สถานทีร่าชการ แหล่งอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิเป็นตน้ 

     3)โรงงานจ าพวกท่ี 3 ตอ้งอยูใ่นท าเลและสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมมี
บริเวณเพียงพอ ไม่ก่อใหเ้กิดอนัตราย เหตุร าคาญ หรือความเสียหายต่อบุคคล
หรือทรัพยสิ์นของผูอ่ื้น 



ตวัอยา่งการขออนญุาตจดัตัง้โรงงานผลิตน า้ดื่ม 





การส่งเสริมจาก BOI (Board of investment) 
   ภายใต้ขอบเขตของพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.2520 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI  อนุมัติให้การ
ส่งเสริมการลงทุนไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมในสาขาเกษตรกรรม การเลี้ยง
สัตว์ การประมง การส ารวจ การท าเหมืองแร่ การอุตสาหกรรม หรือการ
ให้บริการ หากพิจารณาเห็นว่า 

  1.  ผลิตภัณฑ์ ผลิตผล หรือบริการนั้น ยังไม่มีใน
ราชอาณาจักร หรือมีแต่ไม่เพียงพอ หรือกรรมวิธีการผลิตยัง
ไม่ทันสมัย 

  2. ผลิตผลหรือการให้บริการนั้นมีความส าคัญ และเป็น
ประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ 

  3.  โครงการลงทุนนั้นมีความเหมาะสมทางเศรษฐกิจและ
เทคโนโลยี และมีมาตรการป้องกันผลเสียหายต่อ
สภาพแวดล้อมเพียงพอ  



การขอใช้เคร่ืองหมายมาตรฐาน 
  เครื่องหมายมาตรฐานจะช่วยเพิ่มความเชื่อถือ

ในสินค้าและธุรกิจของคุณ และเป็นการรักษาระดับ

คุณภาพให้สม่ าเสมอ อีกทั้งประหยัดค่าใช้จ่ายและ

ลดต้นทุนให้คุณอีกด้วย  
 

1. วิธีการประเมินตามหลกัเกณฑก์ารรบัรองคณุภาพ

ผลิตภณัฑ์  (มอก.)และความปลอดภยั 

2. การขออนญุาตตัง้โรงงานผลติอาหาร 

• กรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม 

• กองควบคุมอาหาร ส านักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา หรือจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

3. การขออนญุาตเครือ่งหมายอืน่ๆ เช่นมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชน (มผช.) มาตรฐานผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม (ฉลาก

เขียว) , ฮาลาล    
 
 



กฎหมายแรงงาน 
1. กฎหมายคุม้ครองแรงงาน 

 ค่าจา้งขัน้ต่ า ใช้หลักเกณฑ์จากดรรชนีค่าครองชีพ อัตรา

เงินเฟ้อ มาตรฐานการครองชีพ ต้นทุนการผลิต ราคาสินคา้ 

ความสามารถของธุรกิจผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ 

สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งก าหนดเป็นสามอัตราคือ  

  1) กลุ่มจังหวัดท่ีมีสภาพทางเศรษฐกิจที่ดีกว่า จะก าหนด

อัตราค่าจ้างไว้สูง   

  2) กลุ่มจังหวัดท่ีมีสภาพทางเศรษฐกิจดี ก าหนดค่าจ้าง

รองลงมา  

  3)กลุ่มจังหวัดอื่นๆ โดยอัตราค่าจ้างจะต่ ากว่าสองกลุ่ม

แรก  



ผลกระทบจากนโยบายค่าแรง 300 บาท 

• จากการศึกษาโครงการจัดท าตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของ 

SMEs (SME I/O Table) พบว่า โครงสร้างต้นทุนค่าใช้จ่ายด้าน

แรงงานและเงินเดือนของ SMEs เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 16.2 ของ

ต้นทุนปัจจัยการผลิตทั้งหมด ดังนั้น หากค่าจ้างแรงงานขั้นต่ า

เพิ่มขึ้น 1% จะส่งผลให้ต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านแรงงานเพิ่มขึ้น 

0.16%  ส่งผลให้ต้นทุนของกิจการด้านค้าใช้จ่ายแรงงานเฉลี่ย

เพิ่มขึ้น 1.03%  

• ดังนั้น การขึ้นค่าแรงขั้นต่ า เป็น 300 บาท เท่ากันทั่วประเทศ ได้

ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจ SMEs เป็นอย่างมาก เช่น ใน กทม การ

ขึ้นค่าแรงขั้นต่ า จากวันละ 215 บาท เป็น 300 บาท หรือปรับเพิ่ม 

85 บาท ต่อวัน (ประมาณ 2,200 บาท/เดือน) ท าให้ค่าแรงเพิ่มขึ้นถึง 

39.5% 

ท่ีมา : สสว. 



ผลกระทบเชิงบวก 

• ผู้ใช้แรงงานมีรายได้เพิ่ม ท าให้มีความสามารถในการจับจ่าย

ใช้สอยหรือก าลังซื้อเพิ่ม 

(ผลปรากฎว่าผู้ใช้แรงงานระบุว่าก าลังซ้ือเท่าเดิมเพราะสินค้าขึ้นราคาไป

รออยู่ก่อนหน้าแล้ว) 

เกิดการปรับตัวในการใช้ knowledge & skilled-based มากขึ้น 

โดยภาคธุรกิจต้องให้ความส าคัญกับการจ้างแรงงานที่มีความรู้

และประสบการณ์มากขึ้น เพื่อให้คุ้มค่ากับต้นทุนค่าใช้จ่ายด้าน

แรงงาน  

(นโยบายรัฐยังไม่ชัดเจนถึงแนวทางแก้ไขได้สอดคล้องกับความต้องการ

ของแรงงาน) 

• ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในภาวะขาดแคลนแรงงาน ทั้งในระดับ

ไร้ฝีมือ และมีฝีมือ ขณะที่อัตราการว่างงานโดยรวม ณ เดือน 

พ.ค. 2554 อยู่ในระดับ 0.7-0.8% ท าให้มีแนวโน้มท่ีจะต้อง

ปรับเพิ่มค่าจ้างอยู่แล้ว 



ผลกระทบเชิงลบ 
• ต้นทุนภาคธุรกิจสูงขึ้น โดยภาคอุตสาหกรรมมีค่าใช้จ่ายของแรงงาน

เฉลี่ย 22.6% ภาคการค้าและบริการ 15.6% (ข้อมูลจากโครงการ SME 

I/O Table) 

• ราคาสินค้าและบริการจะสูงขึ้น เน่ืองจากต้นทุนการผลิตสินค้าและ

บริการเพิ่ม 

• AEC 

 

 

ท่ีมา : กรุงเทพฯธุรกิจ 



ผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นจากการขึ้นค่าแรง

ในช่วงการเข้าสู่กรอบ AEC ด้านแรงงาน 
• ในขณะท่ีประเทศเพื่อนบ้านก าลงัเร่งปรับตวัในการพฒันาคณุภาพทกุๆด้าน 

บ้านเราเจอวิกฤตสองเร่ืองในเวลาเดียวกนั คือ ภยัพิบตัิด้านแรงงานเชิง
นโยบายและหายนะทางธรรมชาติ 

• จากข้อมลูในแผนภมูิ จะเห็นวา่ คา่แรงของไทยที่เคยไลเ่ลีย่กบัอินโดนีเซียใน
ปีก่อน กลบักระโดดขึน้ไป ตอนนีส้งูพอๆ กบัของประเทศฟิลิปปินส์ ดงันัน้ 

เงินท่ีใช้จ้างแรงงานไทย 1 คน (เฉพาะใน 7 จงัหวดัน าร่อง) สามารถจ้างคน
อินโดนีเซียได้ 2 คน ลาว 3 คน เวียดนาม 4 คน และกมัพชูา 5 คน 

• ธุรกิจตา่งชาติที่ใช้แรงงานจะไมเ่ลอืกอยูใ่นประเทศไทย เพราะแบกรับต้นทนุ
คา่แรงไมไ่ด้  ในเมื่อคา่แรงสู้อินโดนีเซีย ลาว เวียดนาม และกมัพชูาไมไ่ด้ 

• ธุรกิจ SMEs ไทยเองจะไมจ้่างคนไทยด้วยกนัอย่างแน่นอน 



กฎหมายแรงงาน (ต่อ) 
1. กฎหมายคุ้มครองแรงงาน (เนน้มาก ออกสอบ) 

 ข้อก าหนดเกี่ยวกับการใชแ้รงงานทัว่ไป 

 วันท างานของลกูจา้ง 

 เวลาท างานปกติ 

 เวลาพกั 

 วันหยุด 

 สิทธิวันลา 

 การท างานลว่งเวลา 

 แรงงานหญงิ 

 แรงงานเด็ก < 18 ต้องขออนญุาต 

 แรงงานตา่งดา้ว  ต้องขออนญุาต (ตม.) 

 กองทุนสงเคราะห์ลกูจา้ง (กม.) 



กฎหมายแรงงาน (ต่อ) 
เงินชดเชย 

    นายจา้งสามารถเลิกจา้งไดโ้ดยไม่ตอ้งเสียเงินค่าชดเชยใหลู้กจา้ง  เช่น  
กรณีท่ีลูกจา้งกระท าความผดิทุจริตในหนา้ท่ีการงานโดยเจตนา   จงใจให้
นายจา้งไดรั้บความเสียหาย  ฝ่าฝืนขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างาน   หรือจงใจละ
ท้ิงหนา้ท่ีไปเป็นเวลา 3 วนัท างานติดต่อกนัโดยไม่มีเหตุอนัควร 

กฎหมายเงินทดแทน 

  ในกรณีท่ีลูกจา้งไดรั้บเงินทดแทนรายเดือนและยงัไม่ครบตามจ านวนค่า
ทดแทนท่ีลูกจา้งมีสิทธ์ิไดรั้บแลว้ลูกจา้งนั้นตายลง ผูท่ี้จะไดรั้บเงินดงักล่าว
ต่อไปตามกฎหมายคือ 

  2.1  ทายาทเงินทดแทน  
  2.2  ผูท่ี้อยูใ่นอุปการะ  

  



กฎหมายแรงงาน (ต่อ) 
3.   กฎหมายแรงงานสัมพนัธ์  

    สถานประกอบการตั้งแต่ 20 คนข้ึนไป ตอ้งมีขอ้ตกลงเก่ียวกบัสภาพการ
จา้งโดยท าเป็นหนงัสือซ่ึงมีขอ้ตกลงอยา่งนอ้ยคือเร่ือง เง่ือนไขการจา้งหรือการ
ท างาน ก าหนดวนัและเวลาท างาน ค่าจา้ง สวสัดิการ การเลิกจา้ง การยืน่เร่ืองร้อง
ทุกขข์องลูกจา้ง การแกไ้ขเพิ่มเติม หรือการต่ออายขุอ้ตกลงเก่ียวกบัสภาพการจา้ง  



กฎหมายแรงงาน (ต่อ) 
3.   กฎหมายแรงงานสัมพนัธ์  

       ตอ้งอนุญาตใหลู้กจ้างตั้งสหภาพแรงงานโดยมีผูเ้ร่ิมก่อตั้งไม่นอ้ยกวา่ 10 คน 
โดยมีสิทธิเรียกร้องนายจา้ง และใหท้ั้งสองฝ่ายเจรจาภายในสามวนั นบัแต่วนัท่ี
ไดรั้บขอ้เรียกร้อง ถา้เจรจาไม่ไดถื้อวา่เกิดขอ้พิพาทแรงงาน ตอ้งแจง้เป็นหนงัสือให้
กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานทราบภายใน 35 ชัว่โมง นบัแต่เวลาท่ีตกลงกนั
ไม่ได ้ หากไม่สามารถไกล่เกล่ียได ้ นายจา้งจะปิดงานหรือลูกจา้งจะนดัหยดุงานกไ็ด ้
แลว้คณะกรรมการแรงงานสมัพนัธ์จะพิจารณาและแจง้ใหท้ั้งสองฝ่ายทราบภายใน 
30 วนันบัแต่วนัท่ีรับขอ้พิพาท  

       ในขณะท่ีอยูร่ะหวา่งการเจรจาไกล่เกล่ีย หา้มนายจา้งเลิกจา้ง หรือโยกยา้ยหนา้ท่ี
การงานของลูกจา้ง ผูแ้ทนลูกจา้ง กรรมการ อนุกรรมการ หรือสมาชิกสหภาพ
แรงงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 



กฎหมายแรงงาน (ต่อ) 
4. กฎหมายประกนัสังคม ใชบ้งัคบัในกิจการท่ีมีลูกจา้ง 10 คนข้ึนไป ยกเวน้ครู

ของโรงเรียนเอกชนตาม กม.วา่ดว้ยโรงเรียนเอกชน ลูกจา้งองคก์รระหวา่ง
ประเทศ ขา้ราชการ หรือลูกจา้งประจ าของราชการ ลูกจา้งท่ีท าหนา้ท่ีเก่ียวกบั
งานบา้น ลูกจา้งกิจการเพาะปลูก ประมง ป่าไม ้เล้ียงสตัว ์ซ่ึงมิไดใ้ชลู้กจา้งตลอด
ปี และไม่มีลกัษณะงานอ่ืนเก่ียวขอ้งดว้ย  

ผูป้ระกอบการตอ้งข้ึนทะเบียนท่ี ส านักงานประกนัสังคมจังหวดั 

      4.1  ผู้มีหน้าทีจ่่ายเงินสมทบ 

        นายจ้าง ลูกจ้าง และรัฐบาลมีหนา้ท่ีจ่ายเงินสมทบฝ่ายละเท่าๆกนั ในอตัราไม่
เกินร้อยละ 1.5 ของค่าจา้งในเวลาท างานปกติของผูป้ระกนัตน กรณีประสบเหตุ
อนัตรายหรือเจบ็ป่วย ทุพพลภาพ คลอดบุตร และตาย ในอตัราไม่เกินร้อยละ 3 กรณี
สงเคราะห์บุตรและผูช้ราภาพ และในอตัราไม่เกินร้อยละ 5 ในกรณีวา่งงาน  



กฎหมายแรงงาน (ต่อ) 
4.   กฎหมายประกนัสังคม  
       4.2 หน้าที่ของนายจ้างตามกฎหมาย
ประกนัสังคม 

        ยื่นแบบแสดงรายช่ือผูป้ระกนัตน อตัราค่าจา้ง
และข้อความอ่ืนๆ ตามส านักงานประกันสังคม
ก าหนด ภายใน 30 วนัหลงัจากลูกจา้งนั้นเป็น
ผูป้ระกนัตน หากมีการเปล่ียนแปลงตอ้งแจง้ภายใน 
15 วนันบัแต่มีการเปล่ียนแปลง เม่ือนายจา้งยืน่แบบ
แลว้ สนง.ประกนัสังคมจะออกหนังสือแสดงการ
ข้ึนทะเบียนประกนัสังคม ให้แก่นายจา้งและออก
บตัรประกนัสงัคมแก่ลูกจา้ง  



กฎหมายแรงงาน (ต่อ) 
4.   กฎหมายประกนัสังคม  
    4.3  ประโยชน์ทีลู่กจ้างจะได้จากกฎหมายประกนัสังคม 

-  กรณีประกนัอนัตรายหรือเจ็บป่วย 

-   กรณคีลอดบุตร 

-   กรณทุีพพลภาพ 

-   กรณีตาย 

-   กรณสีงเคราะห์บุตร 

-   กรณีชราภาพ 

-   กรณีว่างงาน 



19 ธนัวาคม 2554 ครม. ประกาศข่าวดีส าหรับ
คนท างาน และนายจ้าง เน่ืองจากครม.มีมติเห็นชอบ 

อนมุตัิให้ลดจ่ายเงินสมทบ ประกนัสงัคม เพ่ือเยียวยาผู้
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น า้ทว่มท่ีผ่านมา 

• จากมติในครั้งน้ีมีผลให้ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบน้อยลงในปี 2555 

ยกตัวอย่าง ผู้ที่มีเงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไปที่ต้องจ่าย เงินสมทบ

ประกันสังคมเดือนละ 750 บาท 

– ตั้งแต่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2555 จะจ่ายเงินสมทบเพียง 3% 

หรือเดือนละ 450 บาท ลดลงไป 300 บาทต่อเดือน 

– ตั้งแต่่ 1 กรกฎาคม จนถึงสิ้นปี 2555 จะจ่ายเงินสมทบ 4% หรือเดือน

ละ 600 บาท ลดลงไป 150 บาทต่อเดือน 

• คิดเปน็ทัง้ปี 2555 แล้ว จะจ่ายเงินลดลงไป 2,700 บาท 

http://th.jobsdb.com/th/th/Resources/JobSeekerArticle/sso-3.htm?ID=3297
http://th.jobsdb.com/th/th/Resources/JobSeekerArticle/jobsdb-donate.htm?ID=4088

