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รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ครั้งที่ 5/2564 

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ส านักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช  

...................................................................... 

ผู้มาประชุม 

1.  นายไตรรัตน์  ไชยรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช         ประธานคณะอนุกรรมการ 
2.  นายบุญลอย  เขียดนิล แรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช                                         อนุกรรมการ  
3.  นายวิทูร  ด าสาคร  จัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช                                     อนุกรรมการ                                                                                                                    
4.  นายกันตพิชญ์  ประดับการ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช            อนุกรรมการ 
5.  นายแพทย์มหาดไทย  ไชยโกวิท (แทน) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช        อนุกรรมการ           
6.  นายแพทย์ปณธิาน  สื่อมโนธรรม ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทุ่งสง            อนุกรรมการ 
7.  นายอานนท์  มีศรี  ผู้แทนเครือข่ายแรงงานนอกระบบ                       อนุกรรมการ 
8.  นายพิสูจน์  จุติแสวง  ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง            อนุกรรมการ 
9.  นายสุธรรม  ปานจีน  ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง                                                        อนุกรรมการ                         
10. นางพิชญาภรณ์  กุลเศรษฐ ประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช         อนุกรรมการและเลขานุการ   
11. นางจินตนา  สุมาล ี  นักวิชาการแรงงานช านาญการ               อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
 
1.  นางศิริลักษณ์  ฮั้วรุ่งเรือง ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช       ลาประชุม 
2.  นายอานนท์  มีศรี  ผู้แทนเครือข่ายแรงงานนอกระบบ                     ลาประชุม 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 
1. นางอภิญญา  เอียดบัว  นักวิชาการแรงงานช านาญการ 
2. นายธวชัชัย  สมเก่า  นักวิชาการแรงงานช านาญการ 
3. นางเนาวรัตน์  ผ่องศรี  เจ้าพนักงานแรงงานช านาญงาน 
4. นางเบญจพร  วางกลอน เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
5. นางนุชนารถ  หนูนิล  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
6. นายภาณุ  วิทิตศาสตร์  นักวิชาการแรงงาน 
7. นายจิตวัฒน์  ศิริกาญจนชาด นักวิชาการประกันสังคม 4 
8. นางรุจิรัตน์  ภักด ี  เจ้าหน้าที่ประกันสังคม 3 
9. นางสาวเนตรชนก  อึ้งรังสี เจ้าหน้าที่ประกันสังคม 3 
10. นายวุฒิชัย  ประสานพจน์ เจ้าหน้าที่ปกครองจังหวัด 
11. นายปัญญาวุธ  กาญจนก าเนิด เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา  

เริ่มประชุม   เวลา  13.30  น. 
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ระเบียบวาระท่ี 1         เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ   
               ผู้ ว่ าราชการจั งหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้  นายไตรรัตน์  ไชยรัตน์ 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัด
นครศรีธรรมราช  
  หัวหน้าส่วนราชการ นายวิทูร ด าสาคร จัดหางานจังหวัดเชียงราย ย้ายมาด ารงต าแหน่ง 
จัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2         รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันพุธ ที่ 27 ตุลาคม 2564           

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม                   

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบ 

3.1  รายงานผลการด าเนินงานส านักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ตารางท่ี 1 จ านวนสถานประกอบการ/ลูกจ้างผู้ประกันตน 

                            
 

สถานประกอบการ/ลูกจ้างผู้ประกันตน ในความรับผิดชอบ ณ ตุลาคม  2564 
 นครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง สาขาสิชล รวม 

กองทุนประกันสังคม     
- สถานประกอบการ/นายจ้าง 2,775 1,110 603 4,488 
- ผู้ประกันตนมาตรา 33 38,247 20,319 7,285 65,848 
- ผู้ประกันตนมาตรา 39 14,459 6,039 2,390 22,888 
- ผู้ประกันตนมาตรา 40 530555       53,056 53056 23,658 8,931 85,640 

กองทุนเงินทดแทน     
- นายจ้าง 2,798 1,130 612 4,540 
- ลูกจ้าง 35,257 20,369 7,428 66,094 
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ตารางท่ี 2 จ านวนเงินรับ-จ่าย กองทุนประกันสังคม 

(มกราคม – ตุลาคม  2564)  

    กองทุนประกันสังคม 
รับเงิน-จ่ายเงิน 

รายการ ส านักงานประกันสังคม 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ส านักงานประกันสังคม 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

สาขาทุ่งสง 

ส านักงานประกันสังคม 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

สาขาสชิล 

 
รวม 

 1. รับเงิน 273,390,520.74 138,729,719.26 71,790,788.50 483,911,028.50 
 2. จ่ายเงิน ราย เงิน ราย เงิน ราย เงิน ราย เงิน 

   - เจ็บป่วย 13,722 142,935,346.77 4,554 6,564,538.25 1,739 8,057,352.67 20,015 157,557,237.69 

   - คลอดบุตร 2,052 48,745,974.00 1,037 25,401,738.25 520 8,788,257.00 3,609 82,935,969.20 

   - ทุพพลภาพ 983 3,785,807.15 475 2,388,667.65 434 1,610,796.27 1,892 7,785,271.07 

   - ตาย 321 15,196,670.00 98 8,335,360.80 99 1,623,676.00 518 25,155,706.00 

   - สงเคราะห์บุตร 119,497 95,858,200.00 63,280 50,910,200.00 17,582 13,886,492.00 200,359 160,654,892.00 

   - ชราภาพ 22,561 111,896,906..78 11,406 56,698,538.30 2,897 17,984,330.53 3,6864 186,579,775.61 

   - ว่างงาน 21,271 135,345,758.20 10,471 56,698,538.30 4,370 21,691,031.46 36,112 213,735,327.96 

รวม 180,407 553,764,662.90 91,321.00 209,296,662.62 27,641 73,641,935.93 299,369.00 836,703,261.45 
 

 

ตารางท่ี 3 จ านวนเงินรับ-จ่าย เงินกองทุนเงินทดแทน 

(มกราคม – ตุลาคม  2564)  

กองทุนเงินทดแทน 
รับเงิน-จ่ายเงิน 

รายการ ส านักงาน
ประกันสังคม 

จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

ส านักงานประกันสังคม 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

สาขาทุ่งสง 

ส านักงาน
ประกันสังคม 

จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

สาขาสิชล 

 
รวม 

 1. รับเงิน 11,179,367.09 9,304,087.17  2,484,341.54 22,967,795.80 
 2. จ่ายเงิน ราย เงิน ราย เงิน ราย เงิน ราย เงิน 
 - ค่าทดแทน 362 4,424,261.25 267 2,679,769.95 127 2,792,986.00 756 9,897,017.20 
 - ค่ารักษาพยาบาล 82 604,057.37 64 955,296.15 125 571,297.62 271 2,130,651.14 

 - ค่าท าศพ 6 217,000.00 1 40,000.00 2 90,000.00 9 347,000.00 
 - ค่าฟื้นฟู  
สมรรถภาพ 

- - 0 0 - - 0 0 

 - ค่าสูญเสีย
อวัยวะ 

- - 26 2,065,161.80 4 470,054.85 30 2,535,216.65 

รวม 450 5,245,318.62 358    5,740,227.90 261 3,924,338.47 1,066 14,909,884.99 

 
มติที่ประชุม    รับทราบ 
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3.2  รายงานผลการบริหารเงินลงทุนกองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน 

กองบริหารการลงทุน รายงานสรุปข้อมูลการลงทุน ประจ าเดือนตุลาคม 2564 ดังนี้ 

    1. กองทุนประกันสังคม 

 
 
หมายเหตุ  ม.105 เป็นมาตรฐานบัญชีที่กรมบัญชีกลาง ก าหนดให้หน่วยงานราชการถือปฏิบัติโดยประเมินมูลค่า 

ยุติธรรม ในส่วนหลักทรัพย์ที่ถือจนครบก าหนดตามราคาทุน และประเมินมูลค่ายุติธรรมในส่วน 

หลักทรัพย์เผื่อขายตามราคาตลาด 

  ม.106 เป็นมาตรฐานบัญชีที่ใช้ส าหรับธุรกิจลงทุน โดยจะประเมินมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์         

ที่ถือครองตามราคาตลาด 

 

 

รายการ หน่วย กองทุนประกันสังคม เพิ่ม 
ลด 31 ตุลาคม 2564 30 กันยายน 2564 

1.   เงินลงทุน 
จ าแนกตามประเภทสินทรัพย์ 
-หลักทรัพย์มั่นคงสูง 
-หลักทรัพย์เสี่ยง 
จ าแนกตามแหล่งทุน 
-ในประเทศ 
-ต่างประเทศ 
จ าแนกตามประเภทหลักทรัพย์ 
-เงินฝาก 
-ตราสารหนี้ 
-ตราสารทุน 
-หน่วยลงทุนอสังหาริมทรัพย์ 
-หน่วยลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 
-หน่วยลงทุนทองค า 
-โครงการลงทุนทางสังคม 

ลบ. 
 

ลบ. % 
ลบ. % 

 
ลบ. % 
ลบ. % 

 
ลบ. % 
ลบ. % 
ลบ. % 
ลบ. % 
ลบ. % 
ลบ. % 
ลบ. % 

2,281,745 
 
1,730,273      75.83% 
   551,472      24.17% 

 
1,89,195      83.06% 

386,550      16.94% 
      
    55,421        2.43% 
1,671,614      73.26% 
  459,762      20.15% 
  57,171         2.50% 

   20,768         0.91% 
    4,108         0.57% 
  12,901         0.57% 

 

2,274,718 
 
1,716,844     75.48% 
555,874      24.52% 

 
1,892,867     83.21% 

381,851     16.79% 
    
  42,394         1.86%        
16,719,58     73.50% 
  468,998     20.62% 
    54,710      2.4%      
    20,309       0.89%                
    12,224       0.54% 
     12,224       0.54% 

 

7,027 
 

13,429 
(6,402) 

 
2,328 
4,699 

 
13,027 

(344) 
(9,236) 
2,461 

459 
677 
677 

 

2.    ผลตอบแทนสะสม 
 

 
ลบ. 

(มกราคม – ตลุาคม) 
52,844     0000000 

(มกราคม – กันยายน) 
45,951   00000 

 
6,898 

3.    อัตราผลตอบแทน 
-ม. 105 
-ม. 106 

 
% 
% 

(มกราคม – ตลุาคม) 
4.22% 
1.73% 

(มกราคม –กันยายน) 
3.7% 
1.70% 
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1. กองทุนเงินทดแทน 
 

 

หมายเหตุ  ม.105  เป็นมาตรฐานบัญชีท่ีกรมบัญชีกลาง ก าหนดให้หน่วยงานราชการถอืปฏิบัติโดยประเมินมูลค่า 

ยุติธรรม ในส่วนหลักทรัพย์ที่ถือจนครบก าหนดตามราคาทุน และประเมินมูลคา่ยุติธรรมในส่วน 

หลักทรัพย์เผื่อขายตามราคาตลาด 

  ม.106  เป็นมาตรฐานบัญชีท่ีใช้ส าหรบัธุรกิจลงทุน โดยจะประเมินมลูค่ายตุธิรรมของหลักทรัพย์ที่ถือครอง 

ตามราคาตลาด 

 

มติที่ประชุม    รับทราบ 

 

 

 

รายการ หน่วย กองทุนเงินทดแทน เพิ่ม 
ลด 30 กันยายน 2564 31 สิงหาคม 2564 

 
1. เงินลงทุน 

จ าแนกตามประเภทสินทรัพย์ 
-หลักทรัพย์มั่นคงสูง 
-หลักทรัพย์เสี่ยง 
จ าแนกตามแหล่งทุน 
-ในประเทศ 
-ต่างประเทศ 
จ าแนกตามประเภทหลักทรัพย์ 
-เงินฝาก 
-ตราสารหนี้ 
-ตราสารทุน 
-หน่วยลงทุนอสังหาริมทรัพย์ 
-หน่วยลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 

 
ลบ. 

 
ลบ. % 
ลบ. % 

 
ลบ. % 
ลบ. % 

 
ลบ.% 
ลบ. % 
ลบ. % 
ลบ. % 
ลบ. % 

 

   
  71,826                                    
 

56,765      79.09% 
15,061      20.97% 

 
55,617      77.43% 
16,209      22.57% 

    
    3,947         5.49% 
 53,300        74.21% 
    3,497         4.55% 
     3,346        4.87% 
     1,352        1.88% 

 

  
   71,692 
 
    56,935    79.42% 

14,757     20.58% 
 

55,657     77.63% 
16,035     22.37% 

     
      4,393       6.13% 

     53,023       73.96%                      
    9,609       13.40% 
    3,346        4.67% 
    1,321        1.84% 

 
134 

 
(170) 
304 

 
(40) 
174 

 
(446) 
277 
121 
115 
31 

 
 

2. ผลตอบแทนสะสม 
 

 
ลบ. 

(มกราคม – ตลุาคม) 
1,467     0000000 

(มกราคม – กันยายน) 
1,346       00000 

 
121 

3. อัตราผลตอบแทน 
-ม. 105 
-ม. 106 

 
% 
% 

(มกราคม – ตลุาคม) 
3.36% 
1.16% 

(มกราคม – กันยายน) 
          2.88% 

1.08% 
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3.3 รายงานสถานการณ์การเร่งรัดติดตามหนี้ค้างช าระ และแนวทางแก้ไข ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2564 

หนี้ค้างช าระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 

 

สปส. รับผิดชอบ 
สปก. ท้ังสิ้น สปก.ค้างช าระ เงินสมทบค้างช าระ 

หมายเหตุ 
(แห่ง) (แห่ง) ร้อยละ (ล้านบาท) ร้อยละ 

จังหวัด 2,640 312 11.82 6.99 0.14 

เป้าหมายเงินสมทบ
ค้างช าระไม่เกิน 
ร้อยละ 0.๓๐ 

สาขาทุ่งสง 1,095 122 11.14 6.39 0.25 

สาขาสิชล 577 49 8.49 1.94 0.27 

รวม 4,312 483 11.20 15.30 0.19 

 
หนี้ค้างช าระเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 

 

สปส.รับผิดชอบ 
สถานประกอบการ (แห่ง) 

เงินสมทบค้างช าระ(บาท) 
จ านวนทั้งสิ้น ค้างช าระ ร้อยละค้างช าระ 

จังหวัด 2,798 336 12.00 1,264,023.19 

สาขาทุ่งสง 1,130 232 20.53 2,649,788.95 

สาขาสิชล 612 77 12.58 424,138.79 

รวม 4,540 645 14.21 4,337,950.93 
 
 
มติที่ประชุม    รับทราบ 
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3.4  การขับเคลื่อนการขยายความคุ้มครองประกันสังคมตามมาตรา 40 

   ด้วยยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความ        
เสมอภาคทางสังคม ลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ โดยรัฐต้องสร้างหลักประกันทางสังคม          
ที่ครอบคลุม และเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย ทุกเพศภาวะ และทุกกลุ่ม  เพ่ือให้สอดคล้องนโยบายรัฐบาล                
“ไม่ทิ้งใคร  ไว้ข้างหลัง” กระทรวงแรงงานได้ก าหนดนโยบายเน้นหนัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นโยบาย
เร่งด่วน ข้อ 13 ขยายการบูรณาการภาคีเครือข่าย ในการส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนาแรงงานนอกระบบ 
ให้มีอาชีพโดยมีเป้าหมายในปี 2561 - 2565 การขยายความคุ้มครองประกันสังคมตามมาตรา 40 
ให้แรงงานภาคอิสระเข้าสู่ระบบประกันสังคม จ านวน 5,000,000 คน 

          ผลการด าเนินงาน ณ เดือนตุลาคม 2564 ส านักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช 
มีผู้ประกันตนตามมาตรา 40 จ านวนทั้งสิ้น 85,640 คน โดยเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ทางเลือกที่ 1 
จ านวน 4,911 คน ทางเลือกที่ 2 จ านวน 69,437 คน และทางเลือกที่ 3 จ านวน 11,292 คน  

3.5  การสร้างเครือข่าย “บวร” บ้าน/วัด/โรงเรียน/โรงงาน  

   เพ่ือให้การด าเนินการรณรงค์ ส่งเสริม และประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้แรงงานนอกระบบ 
ที่ประกอบอาชีพอิสระขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ส านักงานประกันสังคม มีความจ าเป็น      
ต้องสร้างการรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสวัสดิการภาครัฐด้านการประกันสังคม และสร้างแรงจูงใจให้แรงงานอิสระ
เข้าถึงการมีหลักประกันสังคม จึงมีการท างานร่วมกันกับภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่ภายใต้แนวทางพัฒนาการด าเนินการ
แบบมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่ เป็นภาคีเครือข่ายแบบ “บวร” (บ้าน ) ก านัน ผู้ ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน              
(วัด) เจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส (โรงเรียน) ผู้บริหารสถานศึกษา อ านวยการ (โรงงาน) เจ้าของสถานประกอบการ 
เช่น การลงพ้ืนที่เพ่ือรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ และสร้างการรับรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักประกันสังคม 
ตามมาตรา 40 ในที่ประชุมก านัน ผู้ใหญ่บ้าน วัด สถานศึกษา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และสถาน
ประกอบการ และสร้างกลุ่มไลน์ “บวร” บ้าน/วัด/โรงเรียน/โรงงาน เพ่ือเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์
ข่าวสารของส านักงานประกันสังคมให้แก่ภาคีเครือข่าย  ปัจจุบันมีจ านวนสมาชิกในกลุ่มไลน์ 784 ราย                            
                     สมาชิกกลุ่มไลน์  ส านักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช   
     สมาชิกกลุ่มไลน์ สถานประกอบการ                                                311  ราย 
   สมาชิกกลุ่มไลน์ หมู่บ้าน                                                             285  ราย 
   สมาชิกกลุ่มไลน์ วัด                                  28   ราย 
   สมาชิกกลุ่มไลน์ โรงเรียน                                160  ราย 

                 รวม                                      784  ราย 
 
 

มติที่ประชุม    รับทราบ 

 

 

 

 



๘ 

 

3.6  การประชุมคณะกรรมการประกันสังคม และท่ีปรึกษา (ชุดที่ 13) 

 3.6.1 คณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา (ชุดที่ 13) ในการประชุม ครั้งที่ 22/2564 
เมื่อวันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 เห็นชอบดังนี้                                                                                                                                 

อนุมัติจ าหน่ายหนี้ค้างช าระกองทุนประกันสังคมของสถานประกอบการ จ านวน 18 ราย ซึ่งมี
สถานะล้มละลาย สถานะร้าง สถานะเลิก และไม่อยู่ในฐานะที่จะช าระหนี้ได้ รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจ านวน 
15,320,440.01 บาท ออกจากบัญชีเป็นสูญ ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเงินสมทบ
ค้างช าระของส านักงานประกันสังคม 
 3.6.2 คณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา (ชุดที่ 13) ในการประชุม ครั้งที่ 23/2564 
เมื่อวันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เห็นชอบดังนี้                                                                                                                                 

เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการส านักงานประกันสังคม ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ฉบับ
ทบทวน ปี 2565 โดยเพิ่มแผนเฉพาะกิจเพ่ือพัฒนาส านักงานประกันสังคมจากสถานการณ์โควิด 19  

เห็นชอบให้ด าเนินการโครงการ Factory Sandbox เห็นชอบให้ด าเนินการโครงการ Factory 
Sandbox ต่อเนื่อง เพ่ือเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ในสถานประกอบการที่ตั้งอยู่ใน
พ้ืนที่ภาคการผลิตอันเป็นแหล่งเศรษฐกิจของประเทศ จากเดิม 11 จังหวัด เพ่ิมอีก 1 จังหวัด คือจังหวัดสงขลา 
รวม 12 จังหวัด ทั้งนี้ มอบหมายให้ส านักงานประกันสังคมพิจารณาจัดสรรจ านวนผู้ประกันตน และกรอบวงเงิน
ที่ได้รับการอนุมัติแล้วจากโครงการ Factory Sandbox ระยะที่ 1 หรือระยะที่ 2 ในจังหวัดที่ด าเนินการ          
ไม่ครบถ้วน 
 
มติที่ประชุม    รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องพิจารณา 
   4.1 พิจารณาผู้ประกันตนเป็นผู้ทุพพลภาพ  จ านวน 5 ราย  
    4.1.1  นายยงยุทธ  จีนศรีคง 

 

๑. ข้อมูลผู้ประกันตน 
๑.๑ นายยงยุทธ จีนศรีคง (ผู้ประกันตน) เลขประจ าตัวประชาชน ๓-๘๐๐๗-๐๐๓๑๐-๕๘-๑   

อายุ ๔๖ ปี ภูมิล าเนาอยู่บ้านเลขที่ ๑๖ หมู่ที่ ๑ ต าบลคลองขนาน อ าเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ มีสถานะ
ผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๙ ตั้ งแต่วันที่  ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ สถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม 
คือโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

๑.๒ ผู้ประกันตนได้ยื่นแบบค าขอรับสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคม (สปส.2 -01)                
กรณีทุพพลภาพ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน 256๔ ได้น าส่งเงินสมทบครบ ๓ เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน         
ครบเงื่อนไขการขอรับประโยชน์กรณีทุพพลภาพไม่เนื่องจากการท างาน (๑๙๖ งวด) 

 

๒. ประวัติการเจ็บป่วย 
         2.1 วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๔ เวลาประมาณ ๒๐.๑๐ น. เกิดอุบัติเหตุขับรถจักรยานยนต์ชนท้าย
รถเก๋ง ที่อ าเภอชะอวด เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลชะอวด อาการเลือดออกในสมอง และที่ปอดสองข้าง      
ขาสองข้างหักสองท่อน ส่งต่อเข้ารักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เป็นโรงพยาบาลตามสิทธิ 

 
 



๙ 

 

2.2 วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ แพทย์ได้รักษาโดยการผ่าสมอง ๓ ครั้ง ผ่าตัดขาสองข้างใส่
เครื่องช่วยหายใจ เจาะคอ ให้อาหารทางสายยาง พักรักษาตัวห้องไอซียู จ านวน ๘๘ วัน ในวันที่ ๔ กรกฎาคม 
๒๕๖๔ แพทย์ให้มารักษาตัวต่อที่ห้องผู้ป่วยรวม จ านวน ๑๐ วัน อาการดีขึ้น ส่งตัวกลับไปพักฟ้ืนที่โรงพยาบาล  
ชะอวด ตามที่อยู่ของผู้ป่วย รักษาถึงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ แพทย์ให้กลับไปรักษาต่อที่บ้าน อาการปัจจุบัน
แขนขาอ่อนแรง ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ให้อาหารทางสายยาง แพทย์ยังนัดรักษาและรับยาต่อเนื่อง   
                  2.3 ผู้ประกันตนได้ยื่นขอรับเงินทดแทนการขาดรายได้ โดยได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้  
มาแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ – วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐๕ วัน เป็นเงิน ๘,๔๐๐ บาท   
(แปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)         

3. การประเมินของแพทย์ 
 นายแพทย์มหาดไทย ไชยโกวิท แพทย์ประจ าโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นแพทย์          
ผู้ขึ้นทะเบียนไว้กับส านักงานประกันสังคม ได้ท าการตรวจร่างกายของผู้ประกันตนเมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน  ๒๕๖๔ 
สรุปผลการตรวจ ดังนี้ 

๑. การมองเห็นไมส่ามารถระบุได้ เนื่องจากผู้ป่วยไม่รู้สึกตัว   
                 ๒. ระบบประสาท มีการสูญเสียระดับความรู้สึกตัวไม่สามารถรับรู้หรือสื่อความหมายกับบุคคล   
อ่ืนได้ ท าตามสั่งไม่ได้ ลักษณะการเคลื่อนไหว คือเกร็งตัวเป็นช่วงๆ มีข้อแขน เข่า เท้า ติดเนื่องจากไม่ได้ขยับ       
เดินไม่ได้เลย ไม่สามารถใช้แขนทั้งสองข้างได้  พูดไม่ได้และฟังคนอ่ืนพูดไม่เข้าใจ 

       3. สภาพจิตใจ ไม่สามารถประเมินได้ เพราะผู้ป่วยไม่รู้สึกตัว 
       4. การขับถ่ายควบคุมไม่ได้เลย มีความผิดปกติในการควบคุมการขับถ่าย  
       5. ระบบประสาทมีการสูญเสีย ระดับความรู้สึกตัวลดลงจนไม่สามารถรับรู้หรือสื่อความหมายกับ

บุคคลอ่ืนได้ มีอาการอ่อนแรงหรืออัมพาตของร่างกายและแขนขา ท าตามค าสั่งไม่ได้ ลักษณะการเคลื่อนไหว   
คือเกร็งตัวเป็นพัก ๆ มี ข้อ แขน เข่า เท้า ติดเนื่องจากไม่ได้ขยับ เดินไม่ได้เลย ไม่สามารถใช้แขนทั้งสองข้าง      
ในการช่วยเหลือตนเองได้ ต้องให้อาหารทางสายยาง 

       6. การใช้ภาษาและสื่อความหมาย พูดไม่ได้และฟังคน อ่ืนไม่ เข้าใจ ไม่ เพียงพอในการ                
สื่อความหมาย 

       ๗. ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลย 
                 ๘. แนะน ากายภาพ แขน ขา เพ่ือป้องกันแขน ขาและข้อติด                                                      .     
.               ๙. ผู้ประกันตนสูญเสียสมรรถภาพในการงานของร่างกายร้อยละ ๑๐๐ ไม่สามารถปฏิบัติงานใน                          
หน้าที่เดิมได้ เป็นผู้ทุพพลภาพ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ (ตามใบรับรองแพทย์โรงพยาบาลชะอวด) 

4. ข้อพิจารณา  
 เห็นควรน าเสนอต่อคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดเพ่ือโปรดพิจารณา ดังนี้ 
                       ไมอ่นุมัติเป็นผู้ทุพพลภาพ.............................................................................................                 
                  อนุมัติ เป็นผู้ทุพพลภาพ ตั้งแต่วันที่  ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ได้รับเงินทดแทน         
การขาดรายได้ กรณีทุพพลภาพร้อยละ 50 ของค่าจ้าง เป็นเงินเดือนละ ๒,๔๐๐.- บาท  (สองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
ตลอดชีวิต 
 

 



๑๐ 

 

มติที่ประชุม  คณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ประกันตนได้ส่งเงิน
สมทบครบตามเงื่อนไขการขอรับสิทธิประโยชน์กรณีทุพพลภาพ ประกอบกับแพทย์ ผู้ประเมินมีความเห็นว่า
ผู้ประกันตนสูญเสียสมรรถภาพในการท างานของร่างกายร้อยละ 10๐ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่หรือประกอบ
อาชีพเดิมได้ ดังนั้นเพ่ือประโยชน์แก่ผู้ประกันตนในการด ารงชีพและการใช้ชีวิตประจ าวัน จึงเห็นควรให้
ผู้ประกันตนเป็นผู้ทุพพลภาพ ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 มีสิทธิได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ร้อยละห้า
สิบของค่าจ้าง เป็นเงินเดือนละ ๒,๔๐๐.- บาท (สองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)  ตลอดชีวิต 

4.1.2  นายไกรศักดิ์  เพ็ชรทองหลาง 
 

๑. ข้อมูลผู้ประกันตน 
๑.๑ นายไกรศักดิ์ เพ็ชรทองหลาง (ผู้ประกันตน) เลขประจ าตัวประชาชน ๓-๒๐๙๖-๐๐๒๐๓-๙๖-๕ 

อายุ ๖๒ ปี ภูมิล าเนาอยู่บ้านเลขที่ ๓๔ หมู่ที่ ๗ ต าบลควนชุม อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช          
มีสถานะผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๙ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ สถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิ 
คือโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

๑.๒ ผู้ประกันตนได้ยื่นแบบค าขอรับสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคม (สปส.2 -01)                
กรณีทุพพลภาพ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 256๔ ได้น าส่งเงินสมทบครบ ๓ เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน         
ครบเงื่อนไขการขอรับประโยชน์กรณีทุพพลภาพไม่เนื่องจากการท างาน (๒๓๓ งวด) 

 

๒. ประวัติการเจ็บป่วย 
         2.1 เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ เริ่มมีอาการพูดไม่ชัด ในขณะท างานที่โรงแรมมุกดารา      
บีชรีสอร์ จังหวัดพังงา เข้ารักษาที่ศูนย์เขาหลักการแพทย์ ในวันเดียวกันส่งตัวไปที่โรงพยาบาลตะกั่วป่า           
ผลการตรวจเป็นโรค เส้นเลือดในสมองแตก อาการที่เป็น สมองบวม พูดไม่ได้ ให้อาหารทางสายยาง ร่างกาย    
ซีกขวาไม่ตอบสนองขยับไม่ได้รักษาประมาณ ๑๒ วัน ในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ อาการดีขึ้นแพทย์ให้     
กลับมารักษาตัวต่อที่บ้านเลขที่ ๓๔ หมู่ ๗ ต าบลควนชุม อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ ๑๕ 
กรกฎาคม ๒๕๖๒ มีอาการสะอึก เข้ารักษาที่โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ กินอาหารเองไม่ได้ แพทย์ให้อาหาร       
ทางสายยาง วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ส่งตัวเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช         
ด้วยอาการความดันต่ าไม่รู้สึกตัว พักรักษาในโรงพยาบาล ๒ คืน แพทย์ให้กลับไปรักษาตัวที่บ้าน แพทย์นัดตรวจ
ประมาณ ๓-๔ เดือน/ครั้ง 

2.2 ผู้ประกันตนได้ยื่นขอรับเงินทดแทนการขาดรายได้ โดยได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้มาแล้ว 
ในขณะเป็นผู้ประกันตนมาตรา ๓๓ ตั้งแต่วันที ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ และขณะเป็น
ผู้ประกันตนมาตรา ๓๙ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ – ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ รวมเวลา ๒๗๓ วัน เป็นเงินทั้งสิ้น 
๕๒,๙๕๐ บาท (ห้าหมื่นสองพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  

3. การประเมินของแพทย์ 
 นายแพทย์มหาดไทย ไชยโกวิท แพทย์ประจ าโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นแพทย์          
ผู้ขึ้นทะเบียนไว้กับส านักงานประกันสังคม ได้ท าการตรวจร่างกายของผู้ประกันตนเมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน  ๒๕๖๔ 
สรุปผลการตรวจ ดังนี้ 

 
 



๑๑ 

 

 ๑. การมองเห็นปกติ  
                  ๒. ไม่สามารถใช้แขนขวาจับสิ่งของได้ ขาและเท้าขวา ก้าวได้ระยะสั้น ปากเบี้ยวข้างขวา            
มีการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อข้างขวา กล้ามเนื้อลีบข้างขวา เดินได้แต่ต้องมีคนหรือเครื่องช่วยพยุง  
พูดได้แต่ไม่ชัดเจน                    
                  3. การเกร็งตัวของกล้ามเนื้อ มีการเกร็งตัวและการลีบของกล้ามเนื้อ มือ แขน ขา เท้า ข้างขวา 
เดินได้แต่ต้องมีคนพยุงหรือเครื่องพยุง เนื่องจากกล้ามเนื้ออ่อนแรง สมรรถภาพในการใช้แขนและมือข้างขวา  
ขยับได้แต่ยันตัวไม่ได้และใช้มือไม่ได้ 

 4. การใช้ภาษาและการสื่อความหมาย พูดได้แต่ไม่ชัดเจน พอจะสื่อความหมายได้  
      5. สภาพจิตปกติ ยังสามารถด ารงชีวิตได้ปกติ 
      6. การขับถ่ายไม่สามารถอ้ันอุจจาระได้บางครั้ง 
      ๗. เป็นโรคความดันโลหิตสูง 

                ๘. ช่วยเหลือตัวเองได้บ้างในชีวิตประจ าวัน 
       ๙. แนะน าท ากายภาพบ าบัด เพ่ือลดข้อติดและสามารถเคลื่อนไหวได้ดีขึ้น 
                ๑๐. ผู้ประกันตนสูญเสียสมรรถภาพในการท างานของร่างกายร้อยละ ๗๕ ไม่สามารถปฏิบัติงาน    
ในหน้าที่เดิมได ้  

4. ข้อพิจารณา  
 เห็นควรน าเสนอต่อคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดเพ่ือโปรดพิจารณา ดังนี้ 
                       ไมอ่นุมัติเป็นผู้ทุพพลภาพ.................................................................... ......................                 
                  อนุมัติ เป็นผู้ทุพพลภาพ ตั้งแต่วันที่  19 กรกฎาคม ๒๕๖๔ ได้รับเงินทดแทน         
การขาดรายได้ กรณีทุพพลภาพร้อยละ 50 ของค่าจ้าง เป็นเงินเดือนละ ๒,๔๐๐.- บาท  (สองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
ตลอดชีวิต 

มติที่ประชุม   คณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ประกันตนได้ส่งเงิน
สมทบครบตามเงื่อนไขการขอรับสิทธิประโยชน์กรณีทุพพลภาพ ประกอบกับแพทย์มีความเห็นว่าผู้ประกันตน
สูญเสียสมรรถภาพในการท างานของร่างกายร้อยละ ๗5 ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่หรือประกอบอาชีพเดิมได้ซึ่งมี
หลักฐานการรักษาสนับสนุนว่าผู้ป่วยได้รับการรักษาโดยแพทย์นัดท ากายภาพบ าบัดอย่างต่อเนื่องครบ ๑ ปี     
ดังนั้นเพ่ือประโยชน์แก่ผู้ประกันตนในการด ารงชีพและการใช้ชีวิตประจ าวัน จึงเห็นควรให้ผู้ประกันตนเป็น        
ผู้ทุพพลภาพ มีสิทธิได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็นเงินเดือนละ   
๒,๔๐๐.- บาท  (สองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ตลอดชีวิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 

 

4.1.3  นายธีระพงศ์  เอี้ยงสกุล 
 

1. ข้อมูลผู้ประกันตน 
๑.๑ นายธีระพงศ์ เอ้ียวสกุล (ผู้ประกันตน) เลขประจ าตัวประชาชน ๓-๘๐๐๔-๐๑๐๑๓-๐๒-๐        

อายุ ๕๗ ปี ภูมิล าเนาอยู่บ้านเลขที่ ๑๐๐/๕ หมู่ที่ ๔ ต าบลโพธิ์เสด็จ อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช      
เป็นผู้ประกันตนมาตรา ๔๐ ทางเลือก ๒ เริ่มส่งเงินสมทบตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ๒๕๔๕ จนถึงปัจจุบัน                 
รวม ๑๒๖ งวด 

๑.๒ ผู้ประกันตนได้ยื่นแบบค าขอรับสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคม (สปส.2-01/ม.๔๐)                
กรณีทุพพลภาพ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม 256๔ และได้น าส่งเงินสมทบครบ ๓๖ เดือน ในระยะเวลา ๖๐ เดือน          
ครบเงื่อนไขการขอรับประโยชน์ทดแทนตามมาตรา ๔๐ ทางเลือก ๒ กรณีทุพพลภาพของผู้ประกันตน  

 

๒. ประวัติการเจ็บป่วย 
 2.1 เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ผู้ประกันตนมีอาการแน่นหน้าอก ขณะก าลังตัดหญ้าบริเวณ
บ้าน ญาติน าส่งโรงพยาบาลนครินทร์ ผลตรวจเป็นโรคหัวใจตีบเฉียบพลัน วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ แพทย์
รักษาโดยการท าบอลลูน ผู้ประกันตนสลบมีอาการหยุดหายใจ รักษาโดยใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจ รอให้ฟ้ืน เป็นเวลา 
๑๔ วันผู้ประกันตนตอบสนอง ลืมตา มีอาการกระสับกระส่าย ไม่รู้สึกตัว พักรักษาประมาณ ๑ เดือน อาการดีขึ้น
ให้กลับไปรักษาพักพ้ืนที่บ้าน แพทย์นัดต่อเนื่อง วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เข้ารักษาที่โรงพยาบาลมหาราช
นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นโรงพยาบาลตามสิทธิบัตรทอง แพทย์รักษาด้วยเครื่องกระตุกหัวใจ เจาะเลือดดูผลอาการ
ป่วย ผลเป็นโรคเส้นเลือดหัวใจตีบ เคยหัวใจหยุดเต้น สมองขาดออกซิเจน ไม่สามารถท างานได้เป็นปกติ          
เป็นบุคคลพิการ ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเอง ชีวิตประจ าวันใช้รถเข็นแพทย์นัดตรวจและให้ยาต่อเนื่อง  

2.2 ผู้ประกันตนยื่นขอรับเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีเจ็บป่วย ตั้งแต่วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๓ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นเวลา ๓๐ วัน จ านวนเงิน ๙,๐๐๐ บาท (เก้าพันบาทถ้วน) 

 

3. การประเมินของแพทย์ 
 นายแพทย์มหาดไทย ไชยโกวิท แพทย์ประจ าโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นแพทย์
ผู้ ขึ้ นทะเบี ยน ไว้ กั บส านั ก งานประกันสั งคม  ได้ท าการตรวจร่ า งกายของผู้ ป ระกันตน  เมื่ อ วั นที่ 
๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ สรุปผลการตรวจ ดังนี้ 

๑. การมองเห็นปกติ 
๒. ไม่มีการสูญเสียมือ เท้า แขน ขา 

            ๓. ระบบประสาท ระดับความรู้สึกตัวลดลง ไม่สามารถท าตามค าสั่งได้ ถามตอบได้บางครั้งการ
เคลื่อนไหวของร่างกายและแขนขา มีอาการอ่อนแรงหรืออัมพาตของร่างกายและแขนขา  มือ แขนข้างซ้ายและ
ข้างขวาระดับ ๔ ขาเท้าข้างซ้ายและข้างขวาระดับ ๓ ยืนไม่ได้หากไม่มีคนช่วยพยุง มือไม่สามารถ ใช้มือทั้ง ๒ ข้าง 
ช่วยเหลือตัวเองในชีวิตประจ าวันได้ มีการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อ มือ แขน ขา เท้า ทั้ง ๒ ข้าง 

๔. การใช้ภาษาและสื่อความหมาย พูดได้ไม่ชัดเจน ไม่เพียงพอในการสื่อความหมาย สภาพจิตมี
ความผิดปกติของสภาพจิตเกี่ยวกับ ความคิด ความรู้สึกต่อเวลา สถานที่ บุคคล ความจ า สติปัญญาการเรียนรู้ 

๕. การขับถ่ายควบคุมไม่ได้เลย มีความผิดปกติหรือพยาธิสภาพต้องใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจในการ
รักษาโรคหลอดเลือดหัวใจ  

 



๑๓ 

 

6. การแต่งตัว สวมใส่เสื้อผ้า ท าเองไม่ได้เลย แพทย์แนะน ากายภาพบ าบัดเพ่ือป้องกันข้อติด     
และกล้ามเนื้อลีบ 

7. ความเห็นเกี่ยวกับสมรรถภาพการท างาน 
                      ผู้ประกันตนสูญเสียสมรรถภาพในการท างานของร่างกาย ร้อยละ ๙๗ ก่อนเจ็บป่วยปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ พนักงานปริ้นขยายรูป จัดรูป สภาพปัจจุบันไม่สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่เดิมได้เป็นผู้ทุพพลภาพ 
ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ (ตามความเห็นใบรับรองแพทย์โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช) 

4. ข้อพิจารณา  
   เห็นควรน าเสนอต่อคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดเพ่ือโปรดพิจารณา ดังนี้ 
                        ไมอ่นุมัต ิเป็นผู้ทุพพลภาพ....................................................................................................................... 
                  อนุมัติ เป็นผู้ทุพพลภาพ ตั้งแต่วันที่  16 กันยายน ๒๕๖3 ได้รับเงินทดแทน          
การขาดรายได้ กรณีทุพพลภาพ เป็นเงินเดือนละ 1,0๐๐.- บาท  (หนึ่งพันบาทถ้วน)  เป็นระยะเวลา 15 ปี 

มติที่ประชุม  คณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ประกันตน ได้ส่งเงิน
สมทบครบตามเงื่อนไขการขอรับสิทธิประโยชน์กรณีทุพพลภาพ ประกอบกับแพทย์ ผู้ประเมินมีความเห็นว่า
ผู้ประกันตนสูญเสียสมรรถภาพในการท างานของร่างกายร้อยละ 97 ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่หรือประกอบอาชีพ
เดิมได้ และต้องมีผู้ช่วยเหลือดูแล ดังนั้น เพ่ือประโยชน์แก่ผู้ประกันตนในการด ารงชีพ และการใช้ชีวิตประจ าวัน 
จึงเห็นควรให้ผู้ประกันตนเป็นผู้ทุพพลภาพ มีสิทธิได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพ ตั้งแต่วันที่ 16 
กันยายน  2564 เป็นเงินเดือนละ 1,0๐๐.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) เป็นระยะเวลา 15 ปี 
 

4.1.4 นายสุจินต์ บุญพันธ์ 
 

๑. ข้อมูลผู้ประกันตน 
๑.๑ นายสุจินต์ บุญพันธ์ (ผู้ประกันตน) เลขประจ าตัวประชาชน ๓ ๘๐๙๘ ๐๐๐๐๑ ๖๖ ๐          

อายุ ๖๐ ปี ภูมิล าเนาอยู่บ้านเลขที่ ๖๒/๒๘ ซอยแพรกซ้าย ถนนประชาวัฒนา ต าบลปากพนัง อ าเภอปากพนัง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ท างานกับนายจ้างรายสุดท้ายคือ บริษัท เจแอลที โฮเทล จ ากัด ตั้งอยู่ที่ 18/186 
อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ต าแหน่ง เชฟปรุงอาหาร ได้รับค่าจ้างเป็นรายเดือนๆ ละ ๑๕,๐๐๐ บาท  
ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๔ - ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ปัจจุบัน ได้อนุมัติให้เป็นผู้ประกันตนมาตรา ๓๙ ตั้งแต่
วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ สถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิคือโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

๑.๒ ผู้ประกันตนได้ยื่นแบบค าขอรับสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคม (สปส.2-01)                 
กรณีทุพพลภาพ  ในวันที่ 1๖ สิงหาคม 2564  ได้น าส่งเงินสมทบครบ ๓ เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน 
(๑๔๙ งวด) ครบเงื่อนไขการขอรับสิทธิประโยชน์กรณีเจ็บป่วยและกรณีทุพพลภาพอันไม่เนื่องจากการท างาน  

๒. ประวัติการเจ็บป่วย 
  2.1 เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ผู้ประกันตนเริ่มมีอาการเวียนศีรษะ ตาลาย บ้านหมุน 
คลื่นไส้ เข้ารักการรักษาที่โรงพยาบาลสะเดา จังหวัดสงขลา ในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ผู้ประกันตนเริ่มมี
อาการปากเบี้ยว ขาและมือข้างซ้ายมีอาการชา ในขณะท างาน นายจ้างได้น าส่งโรงพยาบาลสะเดา               
 
 

   



๑๔ 

 

แพทย์รักษาและนัดตรวจต่อเนื่อง วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ส่งตัวไปสแกนสมองที่โรงพยาบาลหาดใหญ่        
แพทย์แจ้งผลเส้นเลือดสมองตีบ ๓ เส้น อาการลิ้นชา พูดไม่ชัด แขนขาช้างซ้ายไม่มีแรง แพทย์รักษาและนัดตรวจ
ต่อเนื่อง ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ไปรักษาที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ ผู้ประกันตนต้องการรับยาที่โรงพยาบาล
มหาราช นครศรีธรรมราช กินยาต่อเนื่องสังเกตอาการผิดปกติ กินยาไม่ให้เกิดลิ่มเลือดอุดตัน ไม่ควรหยุดยาตาม
แพทย์สั่ง แนะน าท ากายภาพบ าบัดด้วยตนเอง และญาติช่วย  ปัจจุบันแพทย์นัดตรวจและรับยาต่อเนื่อง             
ทีโ่รงพยาบาลปากพนัง   

2.2 ผู้ประกันตนไม่มีการยื่นขอรับเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีเจ็บป่วย  
 

3.  การประเมินของแพทย์  
  นายแพทย์มหาดไทย ไชยโกวิท แพทย์ประจ าโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็น
แพทย์ผู้ขึ้นทะเบียนกับส านักงานประกันสังคมได้ท าการตรวจร่างกายของผู้ประกันตนเมื่อ วันที่ ๒1 กันยายน 
2564 สรุปผลการตรวจดังนี้        

๑. การมองเห็นปกติ 
๒. ไม่มีการสูญเสีย มือ เท้า แขน ขา ความรู้สึกตัวปกต ิ
๓. การเคลื่อนไหวของร่างกายและแขนขา มีอาการปากเบี้ยวข้างซ้าย ก าลังของกล้ามเนื้อมือ

แขนข้างซ้ายระดับ ๒  ขา-เท้าข้างซ้ายระดับ ๓ มือ-แขน ขา-เท้าข้างขวาระดับ ๕ มือไม่สามารถหยิบจับของได้
เลย มีการเกร็งตัวและการลีบของกล้ามเนื้อ มือ-แขน ขา-เท้าข้างซ้าย 

๔. การเดิน เดินได้เองแต่เซหรือลากขาเนื่องจากกล้ามเนื้ออ่อนแรงและมีการเกร็งของกล้ามเนื้อ 
๕. สมรรถภาพการใช้มือและแขน ไม่สามารถใช้แขนข้างซ้ายในการช่วยตนเองได้ 

   6. การใช้ภาษาและสื่อความหมาย พูดได้แต่ไม่ชัดเจน แต่สามารถสื่อความหมายกับบุคคลอื่นได้ 
ไม่ล าบาก ยังไม่เป็นผู้ป่วยทางจิต สามารถด ารงชีวิตได้ตามปกติ 

7. การขับถ่ายอุจาระ ปัสสาวะปกติ มีความผิดปกติหรือพยาธิสภาพหรือเป็นโรคของระบบ
อวัยวะอ่ืนๆ คือ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวานชนิดที่ ๒ 

8. การช่วยเหลือตัวเองในกิจวัตรประจ าวันท าได้บ้าง แต่งตัวได้เอง แพทย์แนะน าให้ฝึกกายภาพ 
เพ่ือการเคลื่อนไหวที่ดีขึ้น 

9. ความเห็นเกี่ยวกับสมรรถภาพการท างาน ผู้ประกันตนสูญเสียสมรรถภาพในการท างาน    
ของร่างกายร้อยละ ๖๗ ก่อนเจ็บป่วยผู้ประกันตนปฏิบัติงานในต าแหน่ง เซฟ มีหน้าที่ปรุงอาหาร สภาพปัจจุบัน       
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่เดิมได้ เป็นผู้ทุพพลภาพตั้งแต่วันที่ ๑3 สิงหาคม ๒๕๖๔                                                                                                                          

4. ข้อพิจารณา  
  เห็นควรน าเสนอต่อคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดเพ่ือโปรดพิจารณา ดังนี้ 
     ไมอ่นุมัติ เป็นผู้ทุพพลภาพ.......................................................................................................................... 
                    อนุมัติเป็นผู้ทุพพลภาพ ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม ๒๕๖3 ได้รับเงินทดแทนการ      
ขาดรายได้ กรณีทุพพลภาพ ร้อยละ 50 ของค่าจ้าง เป็นเงินเดือนละ 2,400.- บาท (สองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)  
ตลอดชีวิต 
 

 

 

 



๑๕ 

 

 มติที่ประชุม   คณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ประกันตนได้ส่งเงิน
สมทบครบตามเงื่อนไขการขอรับสิทธิประโยชน์กรณีทุพพลภาพ ประกอบกับแพทย์มีความเห็นว่าผู้ประกันตน
สูญเสียสมรรถภาพในการท างานของร่างกายร้อยละ 67 ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่หรือประกอบอาชีพเดิมได้ซึ่งมี
หลักฐานการรักษาสนับสนุนว่าผู้ป่วยได้รับการรักษาโดยแพทย์นัดท ากายภาพบ าบัดอย่างต่อเนื่องครบ ๑ ปี 
ดังนั้นเพ่ือประโยชน์แก่ผู้ประกันตนในการด ารงชีพและการใช้ชีวิตประจ าวัน จึงเห็นควรให้ผู้ประกันตนเป็น        
ผู้ทุพพลภาพ ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม ๒๕๖๔ มีสิทธิได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ร้อยละห้าสิบของค่าจ้าง 
เป็นเงินเดือนละ ๒,๔๐๐.- บาท (สองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ตลอดชีวิต 
                                  

4.1.5 นายเกียรติศักดิ์  จื้อเกร็ด 
 

๑. ข้อมูลผู้ประกันตน 
๑.๑ นายเกียรติศักดิ์ จื้อเกร็ด (ผู้ประกันตน) เลขประจ าตัวประชาชน ๓-1๐๑5-๐๐928-44-9     

อายุ 4๓ ปี ภูมิล าเนาเดิมอยู่จังหวัดสมุทรสาคร ปัจจุบันได้มาพักอาศัยอยู่กับภรรยาบ้านเลขที่ 55 หมู่ที่ 11 
ต าบลกรุงชิง อ าเภอนบพิต า จังหวัดนครศรีธรรมราช มีสถานะผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๙ ตั้งแต่วันที่              
25 ธันวาคม 2562 – ปัจจุบัน สถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิคือโรงพยาบาลท่าศาลา 

๑.๒ ผู้ประกันตนได้ยื่นแบบค าขอรับสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคม (สปส.2 -01)                
กรณีทุพพลภาพ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 256๔ ได้น าส่งเงินสมทบ ๓ เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน         
ครบเงื่อนไขการขอรับประโยชน์กรณีทุพพลภาพอันไม่เนื่องจากการท างาน  

 

๒. ประวัติการเจ็บป่วย 
         2.1 เมื่อปี 2553 ผู้ประกันตนมีโรคประจ าตัวเบาหวาน รักษาที่ โรงพยาบาลเพชรเวช 
กรุงเทพมหานคร จึงได้กลับมาอยู่บ้านกับภรรยาที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ประมาณปี 2562 มีอาการแทรกซ้อน
ไตวายเฉียบพลันและได้รับสิทธิฟอกเลือดเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ต่อมาตาทั้งสองข้างเริ่มมองไม่ชัด 
มองเห็นได้ลางๆ ปลายเดือนธันวาคม 2563 เข้ารักษาที่โรงพยาบาลท่าศาลา แพทย์แจ้งว่าจอประสาทตาเสื่อม 
และได้ส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ด้วยการยิงเลเซอร์ น าเลือดในตาออกและ        
ผ่าตัดตาขาวรักษาอยู่ประมาณ 1 ปี ตามใบรับรองแพทย์ของโรงพยาบาลท่าศาลาเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 
แพทย์วินิจฉัยว่า ผู้ประกันตนเป็นโรคเบาหวาน โรคไตเรื้อรังระยะสุดท้าย โรคตาจากโรคเบาหวาน โรคความดัน
โลหิตสูง โรคซีดจากโรคไต และใบรับรองแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่ 15 กันยายน 
2564 แพทย์มีความเห็นว่า เบาหวานขึ้นตา 2 ข้าง สายตาเลือนรางทั้ง 2 ข้างจริง ปัจจุบันผู้ประกันตน         
อยู่กับภรรยาและมีบุตรด้วยกัน 1 คน  

 
2.2 ผู้ประกันตนได้ยื่นขอรับเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีเจ็บป่วยมาแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๑1 

กุมภาพันธ์ 2563 – 6 กันยายน 2564  รวม 196 วัน เป็นเงิน 15,680 บาท 
 

 
 
 
 
 
 



๑๖ 

 

3. การประเมินของแพทย์ 
 นายแพทย์มหาดไทย ไชยโกวิท แพทย์ประจ าโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นแพทย์          
ผู้ขึ้นทะเบียนไว้กับส านักงานประกันสังคม ได้ท าการตรวจร่างกายของผู้ประกันตนเมื่อวันที่ ๑7 พฤศจิกายน 
๒๕๖๔ สรุปผลการตรวจ ดังนี้ 

 ๑. การมองเห็นสายตาเลือนรางมีใบรับรองแพทย์ผู้พิการทางสายตา (วันที่ 8 กันยายน 2564) 
โรคเบาหวานขึ้นตา 
                  ๒. ไม่มีการสูญเสียมือเท้าแขนและขาระบบประสาทปกติเคลื่อนไหวร่างกายปกต ิสื่อสารได้ปกติ  

        3. ระบบประสาทปกติ 
        4. สภาพจิตปกติ 
        5. การขับถ่ายปกติ  

                   6. ผู้ป่วยมีความผิดปกติหรือพยาธิสภาพหรือเป็นโรคของระบบอวัยวะอ่ืนๆ ได้แก่ โรคความดัน
โลหิตสูง โรคเบาหวานมีภาวะแทรกซ้อนเบาหวานขึ้นตา โรคไตเรื้อรังระยะที่ 5 รักษาด้วยการฟอกเลือด            
3 ครั้ง/สัปดาห์  

         7. ช่วยเหลือตัวเองในกิจวัตรประจ าวันได้ปกติ 
                   8. ค าแนะน าของแพทย์ผู้ประเมินให้ผู้ประกันตนฝึกอาชีพส าหรับผู้พิการทางสายตา                            
                   9. ผู้ประกันตนสูญเสียสมสมรรถภาพในการท างานของร่างกายร้อยละ 94 ไม่สามารถปฏิบัติงาน
ในหน้าที่เดิมได ้

4. ข้อพิจารณา  
 เห็นควรน าเสนอต่อคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดเพ่ือโปรดพิจารณา ดังนี้ 
                       ไมอ่นุมัต ิเป็นผู้ทุพพลภาพ.............................................................................................                 
                        อนุมัติ เป็นผู้ทุพพลภาพ ตั้ งแต่วันที่  8 กันยายน ๒๕๖4 ได้รับเงินทดแทน              
การขาดรายได้กรณีทุพพลภาพ ร้อยละ 50 ของค่าจ้าง เป็นเงินเดือนละ 2,400.- บาท (สองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)  
ตลอดชีวิต 

มติที่ประชุม   คณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ประกันตนได้ส่งเงิน
สมทบครบตามเงื่อนไขการขอรับสิทธิประโยชน์กรณีทุพพลภาพ ประกอบกับแพทย์มีความเห็นว่าผู้ประกันตน
สูญเสียสมรรถภาพในการท างานของร่างกายร้อยละ 94 ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่หรือประกอบอาชีพเดิมได้แพทย์
ได้ออกหนังสือรับรองความพิการด้านการมองเห็นของสายตา เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 เพ่ือประโยชน์แก่
ผู้ประกันตนในการด ารงชีพและการใช้ชีวิตประจ าวัน จึงเห็นควรให้ผู้ประกันตนเป็นผู้ทุพพลภาพ ตั้งแต่วันที่ 8 
กันยายน ๒๕๖๔ มีสิทธิได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ร้อยละห้าสิบของค่าจ้าง เป็นเงินเดือนละ ๒,๔๐๐.- บาท          
(สองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ตลอดชีวิต 

 

 

 

 



๑๗ 

 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
- ไม่มี 

เลิกประชุม   เวลา 16.30 น 

 

                                       


