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พรเทพ ทวีกาญจน์

ผู้บริหารสำานักทรัพยากรบุคคล 

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำากัด (มหาชน)

ตามกฎหมายประกันสังคม

ความส�าคัญของทายาท

การ
ประกนัสงัคม (Social Insurance) เป็นกฎหมายทีก่�าหนด
ให้มกีารจดัตัง้กองทนุประกนัสงัคมขึน้โดยให้ลกูจ้างหรอื

ผู้สมัครเข้าประกันตน นายจ้างและรัฐบาลได้เข้ามามีส่วนร่วมกัน
ด�าเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการและความจ�าเป็นของลูกจ้าง 
โดยท้ังสามฝ่ายเข้ามารวมส่งเงินสมทบเข้ากองทุน ซึ่งมีลักษณะ
เป็นการออมทรัพย์ ท้ังนี้ กองทุนจะมีการบริการงานในรูปที่ทั้งสาม
ฝ่ายได้ร่วม ส่วนประเภทของบการประกันอาจครอบคลุมไปถึงการ
คลอดบุตร การเจ็บป่วยการพิการ หรือทุพพลภาพ การชราภาพ การ
ฌาปนกจิ การประกนัสขุภาพ การว่างงานได้ตามความเหมาะสมของ
แต่ละประเทศ ซึง่จะท�าให้ชวีติของลูกจ้างและสังคมมคีวามมัน่คงขึน้

ปัจจุบันกฎหมายประกันสังคมของไทยเราที่บังคับใช้อยู่ คือ 
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 

2 กันยายน 2533 เป็นต้นมา โดยใช้บังคับแก่กิจจาการที่มีลูกจ้าง
ตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป ลูกจ้าางที่มีอายุ 15 ปี บริบูรณ์ถึง 60 ปีบริบูรณ์ 
จะตกเป็นผู้ประกันตนตามกฎหมายทันทีท่ีเข้าท�างานเป็นลูกจ้าง 
ทั้งนี้จนกว่าจะพ้นจากการเป็นลูกจ้างของนายจ้าง บุคคลซ่ึงมิใช่
ลูกจ้างที่อยู่ในข่ายบังคับของกฎหมายที่กล่าวข้างต้น อาจสมัครเข้า
เป็นผู้ประกันตนได้ โดยสมัครและจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกัน
สังคมตามอัตราที่ก�าหนดเป็นรายปี 

ประโยชน์ทดแทนที่จะได้รับกรณีการตายอันมิใช่เนื่องจาก
การท�างาน ผู้ประกันตนจะมีสิทธิก็ต่อเมื่อภายในระยะเวลา 6 เดือน
ก่อนเสียชีวิต ผู้ประกันตนได้จ่ายเงินสมทบมาแล้ว 1 เดือน การตาย
จะต้องมิได้เกิดข้ึนจากผู้ประกันตน หรือผู้มีสิทธิได้รับประโยชน์
ทดแทนจงใจก่อให้เกดิข้ึน หรอืยนิยอมให้ผู้อืน่ก่อให้เกดิขึน้ โดยจะ
ได้รับประโยชน์ทดแทน คือค่าท�าศพ เงินสงเคราะห์และเงินทดแทน
กรณีชราภาพ 

ในกรณีที่ผู้ประกันตนได้ถึงแก่ความตายก่อนที่จะได้รับเงิน
ทดแทนชราภาพ หรือได้รับเงินบ�านาญชราภาพได้ถึงแก่ความตาย
ภายใน 6 เดือนนับตั้งแต่เดือนที่มีสิทธิได้รับเงินนั้น ให้ทายาทของผู้
นัน้มสีทิธไิด้รบัเงนิบ�าเหนจ็ชราภาพ ซึง่ทายาทผูม้สีทิธใิห้เป็นไปตาม
มาตรา 77 จัตวา ประกอบด้วย

(1) บตุรชอบด้วยกฎหมาย ยกเว้นบตุรบญุธรรม หรอืบตุรซึง่
ได้ยกให้เป็นบตุรบญุธรรมของบคุคลอืน่ให้ได้รบัสองส่วน  ถ้าผูป้ระกนั
ตนที่ตายมีบุตรตั้งแต่สามคนขึ้นไปให้ได้รับสามส่วน

(2) สามี หรือภริยาให้ได้รับหนึ่งส่วนและ
(3) บดิามารดา หรอืบดิา หรอืมารดาทีม่ชีวิีตอยูใ่ห้ได้รบัหนึง่

ส่วน

ในกรณีที่ไม่มีทายาทในข้อใดข้อหนึ่ง หรือทายาทนั้นได้ตาย
ไปเสียก่อนให้แบ่งเงินตามมาตรา 77(2) ในระหว่างทายาทผู้มีสิทธิ
ได้รับที่ยังเหลืออยู่เท่านั้น

ประเด็นมีปัญหาว่า ทายาททีเ่ป็นบดิาทีไ่ม่ชอบด้วยกฎหมาย คอื 
ที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับมารดา หรือจดทะเบียนรับรองบุตรแล้ว 
จะมสีทิธไิด้รบัเงนิบ�าเหนจ็ชราภาพนีห้รอืไม่ ประเดน็นีเ้คยขึน้สูศ่าล
ฎีกาและได้ตัดสินไว้เป็นบรรทัดฐานแล้วว่า กรณีบิดาที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมายไม่มีสิทธิได้รับเงินบ�าเหน็จชราภาพนี้ 
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ค�าพพิากษาศาลฎกีาที ่776/2553 ศาลฎีกาแผนกคดแีรงงาน
วินิจฉัยว่า มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจ�าเลยประการเดียว
ว่า โจทก์ซึ่งเป็นบิดาของนางสาวทัศนีย์ตามความเป็นจริงแต่ไม่ใช่
บิดาโดยชอบด้วยกฎหมาย เป็น “ทายาท” ผู้มีสิทธิได้รับบ�าเหน็จ
ชราภาพตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 มาตรา 77 
จตัวา วรรคสอง (3) หรอืไม่ พเิคราะห์แล้ว ตามพระราชบญัญตัปิระกนั
สังคม พ.ศ.2533 ไม่ได้ให้ค�าจ�ากัดความค�าว่า “บิดา” และค�าว่า 
“ทายาท” ว่ามีความหมายอย่างใด เมื่อพิจารณาบทบัญญัติตาม
มาตราต่างๆ ในพระราชบญัญตัปิระกันสังคม พ.ศ.2533 จะเหน็ได้ว่า 
มีการบัญญัติแตกต่างกันชัดเจน กล่าวคือ ในมาตรา 73 (1) การจ่าย
เงินค่าท�าศพให้จ่ายแก่ “บุคคล” ตามล�าดับ ดังนี้ 

... มาตรา 73 (2) การจ่ายเงินสงเคราะห์กรณีที่ผู้ประกันตน
ถึงแก่ความตายให้จ่ายแก่ “บุคคล”... มาตรา 75 จัตวา การจ่าย
ประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรแก่ “บุคคล” ... ตามล�าดับ 
ดังนี้ 

แต่ในมาตรา 77 จตัวา บญัญตัไิว้ชดัเจนแตกต่างจากมาตรา
ดังกล่าวข้างต้น โดยบัญญัติว่า “ทายาท” ของผู้นั้นมีสิทธิได้รับเงิน
บ�าเหน็จชราภาพ “ทายาท” ผู้มีสิทธิตามวรรคหนึ่งได้แก่ (1) (2) (3) 
... เมื่อบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวใช้ค�าว่า “บุคคล” กับ 
“ทายาท” แสดงว่ากฎหมายมีเจตนารมณ์ที่จะให้มีความหมายแตก
ต่างกนั และค�าว่า “ทายาท” ซึง่เป็นถ้อยค�าในบทบญัญตัขิองกฎหมาย 

จงึต้องแปลความหมายโดยเทยีบเคยีงกบัค�าว่า “ทายาท” ในกฎหมาย
ที่ใกล้เคียงอย่างยิ่ง ตามบทบัญญัติมาตรา 4 แห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์และกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งในกรณีนี้ก็ คือ 
บทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6 ว่าด้วย
มรดก ซึ่งมีบทบัญญัติถึงค�าว่า “ทายาท” อยู่ในมาตรา 1559, 1603 
และ 1629 โดยค�าว่า “ทายาท” ในบทบัญญัติดังกล่าวนี้ หมายถึง 
เฉพาะทายาทที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น ดังนั้น ค�าว่า “ทายาท” 
ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 มาตรา 77 จัตวา จึง
ต้องหมายถงึทายาททีช่อบด้วยกฎหมายเท่านัน้ มไิด้หมายความรวม
ถึงทายาทตามความเป็นจรงิด้วยแต่ประการใดและเมือ่โจทก์เป็นบิดา
ตามความเป็นจรงิแต่มใิช่เป็นบดิาท่ีชอบด้วยกฎหมายของผูป้ระกนั
ตนและมใิช่เป็นทายาททีช่อบด้วยกฎหมายของผูป้ระกนัตน จงึไม่มี
สทิธิได้รบัเงนิบ�าเหน็จชราภาพ ตามท่ีบญัญัติไว้ในมาตรา 77 จัตวา 
แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 ที่ศาลแรงงานภาค 7 
วินจิฉยัให้เพกิถอนค�าสัง่ของจ�าเลยในส่วนนี ้ศาลฎกีาไม่เหน็พ้องด้วย 
อุทธรณ์ของจ�าเลยฟังขึ้น พิพากษาแก้เป็นว่าให้ยกฟ้องโจทก์ในส่วน
เงินบ�าเหน็จชราภาพพร้อมดอกเบี้ย นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามค�า
พิพากษาศาลแรงงานภาค 7

บทสรุปส่งท้าย จากค�าพิพากษาที่ยกมาข้างต้น “ทายาท” 
ตามมาตรา 77 จัตวา บัญญัติไว้ชัดเจนแตกต่างจากมาตราอื่นที่ใช้ค�า
ว่า “บคุคล” ฉะนัน้ เมือ่บทบญัญตัขิองกฎหมายดงักล่าวใช้ค�าว่า “บุคคล” 
กับ “ทายาท” แสดงว่ากฎหมายมีเจตนารมณ์ที่จะให้มีความหมาย
แตกต่างกัน ค�าว่า “ทายาท” จึงต้องแปลความหมายโดยเทียบเคียง
กับค�าว่า “ทายาท” ในกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่ง ตามบทบัญญัติ
มาตรา 4 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์และกฎหมายทีใ่กล้
เคียงอย่างย่ิงในกรณนีีก็้คือ บทบญัญติัในประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ บรรพ 6 ว่าด้วยมรดก ซึ่งมีบทบัญญัติถึงค�าว่า “ทายาท” 
หมายถึงเฉพาะทายาทที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น ดังนั้น ค�าว่า 
“ทายาท” ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 มาตรา 77 
จัตวา จึงต้องหมายถึงทายาทที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น
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