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พระราชบัญญัติ 
ประกันสังคม 
พ.ศ. ๒๕๓๓ 

   
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที ่๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ 
เปนปที่ ๔๕ ในรัชกาลปจจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการประกันสังคม 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี ้
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้ เรียกวา “พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 

๒๕๓๓” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป เวนแตบทบัญญัติหมวด ๒ ของลักษณะ ๒ ใหใชบังคับเม่ือพนกําหนด
ระยะเวลาหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับและบทบัญญัติมาตรา ๔๐ ให
ใชบังคับภายในสี่ปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๓  ใหยกเลิกพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๔๙๗ 
บรรดากฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่นในสวนที่มีบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัติ

นี ้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน 
 
มาตรา ๔  พระราชบัญญัตินี้ไมใชบังคับแก 
(๑)๒  ขาราชการ ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราวรายวัน และลูกจางชั่วคราวราย

ช่ัวโมง ของราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค และราชการสวนทองถิ่น ยกเวนลูกจางชั่วคราว
รายเดือน 

(๒)  ลูกจางของรัฐบาลตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ 

                                                 
๑ รก.๒๕๓๓/๑๖๑/๑พ/๑ กันยายน ๒๕๓๓ 
๒ มาตรา ๔ (๑) แกไขโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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(๓)  ลูกจางของนายจางท่ีมีสํานักงานในประเทศ และไปประจําทํางานใน
ตางประเทศ 

(๔)  ครูหรือครูใหญของโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน 
(๕)  นักเรียน นักเรียนพยาบาล นิสิตหรือนักศึกษา หรือแพทยฝกหัดซ่ึงเปน

ลูกจางของโรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือโรงพยาบาล 
(๖)  กิจการหรือลูกจางอื่นตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 
 
มาตรา ๕  ในพระราชบัญญัตินี ้
“ลูกจาง” หมายความวา ผูซ่ึงทํางานใหนายจางโดยรับคาจาง ไมวาจะเรียกชื่อ

อยางไร แตไมรวมถึงลูกจางซึ่งทํางานเกี่ยวกับงานบานอันมิไดมีการประกอบธุรกิจรวมอยูดวย 
“นายจาง” หมายความวา ผู ซ่ึงรับลูกจางเขาทํางานโดยจายคาจางและให

หมายความรวมถึงผูซ่ึงไดรับมอบหมายใหทํางานแทนนายจาง ในกรณีท่ีนายจางเปนนิติบุคคลให
หมายความรวมถึงผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลและผูซ่ึงไดรับมอบหมายจากผูมีอํานาจ
กระทําการแทนนิติบุคคลใหทําการแทนดวย 

“คาจาง” หมายความวา เ งินทุกประเภทท่ีนายจางจายใหแก ลูกจางเปน
คาตอบแทนการทํางานในวันและเวลาทํางานปกติไมวาจะคํานวณตามระยะเวลาหรือคํานวณตาม
ผลงานท่ีลูกจางทําได และใหหมายความรวมถึงเงินท่ีนายจางจายใหในวันหยุดและวันลาซ่ึงลูกจาง
ไมไดทํางานดวย ท้ังนี้ ไมวาจะกําหนด คํานวณหรือจายในลักษณะใดหรือโดยวิธีการใด และไมวา
จะเรียกชื่ออยางไร 

“วันทํางาน” หมายความวา วันที่กําหนดใหลูกจางทํางานตามปกติ 
“ผูประกันตน” หมายความวา ผู ซ่ึงจายเงินสมทบอันกอใหเกิดสิทธิไดรับ

ประโยชนทดแทนตามพระราชบัญญัตินี ้
“การคลอดบุตร” หมายความวา การท่ีทารกออกจากครรภมารดาซ่ึงมีระยะเวลา

ต้ังครรภไมนอยกวาย่ีสิบแปดสัปดาห ไมวาทารกจะมีชีวิตรอดอยูหรือไม 
“ทุพพลภาพ” หมายความวา การสูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพของ

อวัยวะหรือของรางกาย หรือสูญเสียสภาวะปกติของจิตใจ จนไมสามารถทํางานได ท้ังนี้ ตาม
หลักเกณฑที่คณะกรรมการการแพทยกําหนด 

“วางงาน” หมายความวา การท่ีผูประกันตนตองหยุดงานเนื่องจากนิติสัมพันธ
ระหวางนายจางและลูกจางตามสัญญาจางแรงงานส้ินสุดลง 

“กองทุน” หมายความวา กองทุนประกันสังคม 
“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานประกันสังคม 
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการประกันสังคม 
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการประกันสังคม 
“พนักงานเจาหนาท่ี” หมายความวา ผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังใหปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี ้



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม 
“รัฐมนตร”ี หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๖๓  ในการคํานวณคาจางเพื่อการออกเงินสมทบ ใหถือเอาคาจางท่ีคิด

เปนรายเดือนเปนเกณฑคํานวณ 
ในการคํานวณคาจางท่ีมิใชคาจางรายเดือนใหเปนคาจางรายเดือน ใหถือวา

คาจางที่ลูกจางไดรับจริงในเดือนใดเปนคาจางรายเดือนของเดือนนั้น 
เพื่อประโยชนในการนับระยะเวลาการสงเงินสมทบของผูประกันตน ใหถือวาเงิน

สมทบที่หักจากคาจางที่จายใหลูกจางในเดือนใดเปนการจายเงินสมทบของเดือนนั้น และไมวาเงิน
สมทบนั้นจะไดหักไวหรือนําสงเดือนละกี่ครั้ง ใหถือวามีระยะเวลาในการจายเงินสมทบเทากับหนึ่ง
เดือน 

 
มาตรา ๗  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้

และใหมีอํานาจแตงต้ังพนักงานเจาหนาท่ีกับออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตรา
ในบัญชีทายพระราชบัญญัตินี้ ยกเวนคาธรรมเนียมและกําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี ้

กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 
 

ลักษณะ ๑ 
บทท่ัวไป 

   
 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการประกันสังคม 

   
 
มาตรา ๘๔  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกกวา “คณะกรรมการประกันสังคม” 

ประกอบดวยปลัดกระทรวงแรงงาน*เปนประธานกรรมการ ผูแทนกระทรวงการคลัง ผูแทน
กระทรวงสาธารณสุข และผูแทนสํานักงบประมาณเปนกรรมการ กับผูแทนฝายนายจางและผูแทน
ฝายลูกจางฝายละหาคน ซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังเปนกรรมการ และเลขาธิการเปนกรรมการและ
เลขานุการ 

คณะกรรมการจะแตงตั้งบุคคลใดเปนผูชวยเลขานุการคณะกรรมการก็ได 
รัฐมนตรีจะแต ง ต้ั ง ผูทรงคุณวุ ฒิอีกไม เกินห าคนให เปน ท่ีปรึกษาของ

คณะกรรมการก็ได ซ่ึงในจํานวนนี้อยางนอยตองเปนผูทรงคุณวุฒิทางระบบงานประกันสังคม

                                                 
๓ มาตรา ๖ แกไขโดยพระราชบัญญติัประกันสังคม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ 
๔ มาตรา ๘ วรรคหนึง่ แกไขโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ผูทรงคุณวุฒิทางการแรงงาน ผูทรงคุณวุฒิทางการแพทย ผูทรงคุณวุฒิทางกฎหมาย และ
ผูทรงคุณวุฒิอ่ืน 

 
มาตรา ๙  คณะกรรมการมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี ้
(๑)  เสนอความเห็นตอรัฐมนตรี เกี่ยวกับนโยบายและมาตรการในการ

ประกันสังคมตามพระราชบัญญัตินี ้
(๒)  พิจารณาใหความเห็นตอรัฐมนตรีในการตราพระราชกฤษฎีกา การออก

กฎกระทรวง และระเบียบตางๆ เพื่อดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๓)  วางระเบียบโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการรับเงิน 

การจายเงิน และการเก็บรักษาเงินของกองทุน 
(๔)  วางระเบียบโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการจัดหา

ผลประโยชนของกองทุน 
(๕)  พิจารณางบดุลและรายงานการรับจายเงินของกองทุนและรายงานผลการ

ปฏิบัติงานประจําปของสํานักงานในสวนที่เกี่ยวกับการประกันสังคมตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๖)  ใหคําปรึกษาและแนะนําแกคณะกรรมการอื่นหรือสํานักงาน 
(๗)  ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติใหเปน

อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ หรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย 
ในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการอาจมอบหมายใหสํานักงานเปน

ผูปฏิบัติเพื่อเสนอตอคณะกรรมการพิจารณาดําเนินการตอไปก็ได 
 
มาตรา ๑๐  กรรมการหรือท่ีปรึกษาซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังใหอยูในตําแหนงคราวละ

สองป 
กรรมการหรือท่ีปรึกษาซ่ึงพนจากตําแหนงอาจไดรับการแตงต้ังอีกได แตจะ

แตงต้ังติดตอกันเกินสองวาระไมได 
 
มาตรา ๑๑  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๑๐ กรรมการ

หรือที่ปรึกษาซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนง เม่ือ 
(๑)  ตาย 
(๒)  ลาออก 
(๓)  รัฐมนตรีใหออก 
(๔)  เปนบุคคลลมละลาย 
(๕)  วิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
(๖)  ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ 

ความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีท่ีกรรมการซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังพนจากตําแหนงกอนวาระ ใหรัฐมนตรี
แตงต้ังบุคคลในประเภทเดียวกันตามมาตรา ๘ เปนกรรมการแทนและใหผูท่ีไดรับแตงต้ังอยูใน
ตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน 

ในกรณีท่ีรัฐมนตรีแตงต้ังท่ีปรึกษาเพิ่มข้ึนในระหวางท่ีท่ีปรึกษาซ่ึงแตงต้ังไวแลว
ยังมีวาระอยูในตําแหนง ใหผูท่ีไดรับแตงต้ังใหเปนท่ีปรึกษาเพิ่มข้ึนนั้นอยูในตําแหนงเทากับวาระ
ท่ีเหลืออยูของท่ีปรึกษาท่ีไดรับแตงต้ังไวแลว 

 
มาตรา ๑๒  ในกรณีท่ีกรรมการซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังดํารงตําแหนงครบตามวาระ

แลว แตยังมิไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการข้ึนใหม ใหกรรมการท่ีพนจากตําแหนงตามวาระปฏิบัติ
หนาที่ไปพลางกอน จนกวากรรมการที่ไดรับแตงตั้งใหมจะเขารับหนาที่ 

 
มาตรา ๑๓  การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่ง

หนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงเปนองคประชุม 
ในการประชุมคราวใด ถาประธานกรรมการไมอยูในท่ีประชุมหรือไมสามารถ

ปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 
มติในท่ีประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน 

ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงช้ีขาด 
 
มาตรา ๑๔๕  ใหมีคณะกรรมการการแพทยคณะหนึ่ง ประกอบดวยประธาน

กรรมการและกรรมการอื่น มีจํานวนรวมกันไมเกินสิบหกคน ซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังและผูแทน
สํานักงานเปนกรรมการและเลขานุการ 

ประธานกรรมการและกรรมการอื่นตามวรรคหนึ่งใหแตงต้ังจากผูทรงคุณวุฒิใน
วิชาชีพเวชกรรมสาขาตางๆ และใหอยูในตําแหนงคราวละสองป 

ใหนํามาตรา ๑๐ วรรคสอง มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ มาใชบังคับ
โดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๕  คณะกรรมการการแพทยมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี ้
(๑)  เสนอความเห็นตอคณะกรรมการเกี่ยวกับการดําเนินงานในการใหบริการ

ทางการแพทย 
(๒)  กําหนดหลักเกณฑและอัตราสําหรับประโยชนทดแทนในการรับบริการทาง

การแพทยของผูประกันตนตามมาตรา ๕๙ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๖ มาตรา ๖๘ มาตรา ๗๐ และ
มาตรา ๗๒ 

(๓)  เสนอความเห็นตอคณะกรรมการเกี่ยวกับการออกกฎกระทรวงตามมาตรา 
๖๔ 

                                                 
๕ มาตรา ๑๔ แกไขโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๔)  ใหคําปรึกษาและแนะนําในทางการแพทยแกคณะกรรมการ คณะกรรมการ
อุทธรณ และสํานักงาน 

(๕)  ปฏิบัติการอื่นตามท่ีพระราชบัญญัตินี้บัญญัติใหเปนอํานาจหนาท่ีของ
คณะกรรมการการแพทย หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการมอบหมาย 

 
มาตรา  ๑๖   คณะกรรมการหรือคณะกรรมการการแพทยจะแต ง ต้ั ง

คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งตามท่ีคณะกรรมการหรือ
คณะกรรมการการแพทยมอบหมายก็ได 

การประชุมของคณะอนุกรรมการ ใหนํามาตรา ๑๓ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๑๗  คณะกรรมการ คณะกรรมการการแพทย และคณะอนุกรรมการมี

อํานาจส่ังใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งสงเอกสารหรือขอมูลท่ีจําเปนมาพิจารณาได ในการนี้จะส่ังให
บุคคลท่ีเก่ียวของมาช้ีแจงดวยก็ได 

 
มาตรา ๑๘  กรรมการ ท่ีปรึกษา กรรมการการแพทย กรรมการอุทธรณและ

อนุกรรมการ อาจไดรับเบี้ยประชุม คาพาหนะ คาเบี้ยเล้ียง คาเชาท่ีพัก และคาใชจายอยางอื่นใน
การปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ ตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีกําหนดโดยความเห็นชอบของ
กระทรวงการคลัง 

 
หมวด ๒ 

สํานักงานประกันสังคม 
   

 
มาตรา ๑๙  ใหจัดต้ังสํานักงานประกันสังคมข้ึนในกระทรวงมหาดไทยมีอํานาจ

หนาท่ี ดังตอไปนี ้
(๑ )  ปฏิบั ติ ง าน ธุ รก ารของคณะกรรมการ  คณะกรรมการอื่ น  และ

คณะอนุกรรมการ ตามพระราชบัญญัตินี ้
(๒)  เก็บ รวบรวม และวิเคราะห ขอมูลเกี่ยวกับการประกันสังคม 
(๓)  จัดทําทะเบียนนายจางและผูประกันตนซึ่งตองสงเงินสมทบเขากองทุน 
(๔)  ปฏิบัติการตามท่ีพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติใหเปนอํานาจ

หนาที่ของสํานักงาน 
(๕)  กระทํากิจการอยางอื่นตามที่รัฐมนตรี คณะกรรมการ คณะกรรมการอื่นหรือ

คณะอนุกรรมการมอบหมาย 
 
มาตรา ๒๐  ใหเลขาธิการมีหนาท่ีควบคุมดูแลโดยทั่วไปซ่ึงราชการของสํานักงาน

และเปนผูบังคับบัญชาขาราชการในสํานักงาน เพื่อการนี้ใหมีรองเลขาธิการคนหนึ่งหรือหลายคน
เปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ใหเลขาธิการและรองเลขาธิการเปนขาราชการพลเรือนสามัญ 
 

หมวด ๓ 
กองทุนประกันสังคม 

   
 
มาตรา ๒๑  ใหจัดต้ังกองทุนข้ึนกองทุนหนึ่งในสํานักงานประกันสังคม เรียกวา 

กองทุนประกันสังคม เพื่อเปนทุนใชจายใหผูประกันตนไดรับประโยชนทดแทนตามที่บัญญัติไวใน
ลักษณะ ๓ และเปนคาใชจายตามมาตรา ๒๔ วรรคสอง 

 
มาตรา ๒๒๖  กองทุนประกอบดวย 
(๑)  เงินสมทบจากรัฐบาล นายจาง และผูประกันตนตามมาตรา ๔๐ และมาตรา 

๔๖ 
(๒)  เงินเพิ่มตามมาตรา ๓๙ มาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๓ 
(๓)  ผลประโยชนของกองทุนตามมาตรา ๒๖ 
(๔)  เงินคาธรรมเนียมตามมาตรา ๔๕ 
(๕)  เงินที่ไดรับจากการบริจาคหรือเงินอุดหนุน 
(๖)  เงินที่ตกเปนของกองทุนตามมาตรา ๔๗ มาตรา ๔๗ ทวิ มาตรา ๕๐ มาตรา 

๕๓ และมาตรา ๕๖ 
(๗)  เงินอุดหนุนหรือเงินทดรองราชการที่รัฐบาลจายตามมาตรา ๒๔ วรรคสาม 
(๘)  เงินคาปรับที่ไดจากการเปรียบเทียบตามมาตรา ๑๐๒ 
(๙)  รายไดอื่น 
 
มาตรา ๒๓  เงินกองทุนตามมาตรา ๒๒ ใหเปนของสํานักงานและไมตองนําสง

กระทรวงการคลังเปนรายไดแผนดิน 
 
มาตรา ๒๔  เงินกองทุนใหจายเปนประโยชนทดแทนตามพระราชบัญญัตินี ้
คณะกรรมการอาจจัดสรรเงินกองทุนไมเกินรอยละสิบของเงินสมทบของแตละป

เพื่อจายตามมาตรา ๑๘ และเปนคาใชจายในการบริหารงานของสํานักงาน 
ในกรณีท่ีเงินกองทุนไมพอจายตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ใหรัฐบาลจายเงิน

อุดหนุนหรือเงินทดรองราชการใหตามความจําเปน 
 
มาตรา ๒๕  การรับเงิน การจายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุนใหเปนไปตาม

ระเบียบที่คณะกรรมการกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
 

                                                 
๖ มาตรา ๒๒ แกไขโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๖  การจัดหาผลประโยชนของกองทุนใหเปนไปตามระเบียบท่ี
คณะกรรมการกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

 
มาตรา ๒๗๗  ภายในหกเดือนนับแตวันส้ินปปฏิทิน ใหคณะกรรมการเสนองบ

ดุลและรายงานการรับจายเงินของกองทุนในปท่ีลวงมาแลวตอสํานักงานตรวจเงินแผนดินเพื่อ
ตรวจสอบรับรองกอนเสนอตอรัฐมนตร ี

งบดุลและรายงานการรับจายเงินดังกลาวใหรัฐมนตรีเสนอตอนายกรัฐมนตรี เพื่อ
นําเสนอรัฐสภาเพื่อทราบ และจัดใหมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
หมวด ๔ 

การสํารวจการประกันสังคม 
   

 
มาตรา ๒๘  เพื่อประโยชนแกการประกันสังคมตามพระราชบัญญัตินี้จะตราพระ

ราชกฤษฎีกาเพื่อสํารวจปญหาและขอมูลดานแรงงานก็ได 
ในพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งอยางนอยใหระบ ุ
(๑)  วัตถุประสงคในการสํารวจ 
(๒)  เจาหนาที่หรือพนักงานเจาหนาที่ที่จะทําการสํารวจ 
(๓)  กําหนดเวลาการใชบังคับพระราชกฤษฎีกาซึ่งจะตองไมเกินสองป 
 
มาตรา ๒๙  เม่ือไดตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๒๘ แลว ใหเลขาธิการ

ประกาศกําหนด 
(๑)  แบบสํารวจ 
(๒)  ระยะเวลาที่เจาหนาที่หรือพนักงานเจาหนาที่จะสงแบบสํารวจใหแกนายจาง 
(๓)  กําหนดเวลาไมนอยกวาสามสิบวันใหนายจางตองสงคืนแบบสํารวจท่ีได

กรอกรายการแลวแกเจาหนาท่ีหรือพนักงานเจาหนาท่ี ซึ่งตองระบุไวในแบบสํารวจดวย 
การประกาศตามมาตรานี้ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๓๐  แบบสํารวจตามมาตรา ๒๙ (๑) ท่ีจะตองสงไปยังนายจางใหสงโดย

ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือใหเจาหนาท่ีหรือพนักงานเจาหนาท่ีนําไปสง ณ ภูมิลําเนา 
หรือถิ่นท่ีอยู หรือสํานักงานของนายจางในระหวางเวลาพระอาทิตยข้ึนถึงพระอาทิตยตก หรือใน
เวลาทําการของนายจาง ถาไมพบนายจาง ณ ภูมิลําเนา หรือถิ่นท่ีอยู หรือสํานักงานของนายจางจะ
สงใหแกบุคคลใดซ่ึงบรรลุนิติภาวะแลว และอยูหรือทํางานในบาน หรือสํานักงานท่ีปรากฏวาเปน
ของนายจางนั้นก็ได 

                                                 
๗ มาตรา ๒๗ แกไขโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ถาไมสามารถสงตามวิธีในวรรคหนึ่งได ใหใชวิธีปดแบบสํารวจไวในท่ีซ่ึงเห็นได
งายท่ีสํานักงานของนายจาง เม่ือไดดําเนินการดังกลาวและเวลาไดลวงพนไปเกินสิบหาวันแลว ให
ถือวานายจางไดรับแบบสํารวจนั้นแลว 

 
มาตรา ๓๑  เม่ือนายจางไดรับแบบสํารวจแลว ใหนายจางกรอกรายการในแบบ

สํารวจทุกขอตามความเปนจริง แลวสงแบบสํารวจท่ีไดกรอกรายการนั้นคืนใหเจาหนาท่ีหรือ
พนักงานเจาหนาท่ีภายในกําหนดเวลาตามมาตรา ๒๙ (๓) 

 
มาตรา ๓๒  บรรดาขอความหรือตัวเลขท่ีกรอกไวในแบบสํารวจใหถือเปน

ความลับ หามมิใหผูซ่ึงมีหนาท่ีปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้เปดเผยขอความหรือตัวเลขนั้นแก
บุคคลซ่ึงไมมีหนาท่ีปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ เวนแตมีความจําเปนเพื่อประโยชนแกการ
ประกันสังคมหรือการคุมครองแรงงาน หรือเพื่อประโยชนแกการสอบสวนหรือพิจารณาคดี 

 
ลักษณะ ๒ 

การประกันสังคม 
   

 
หมวด ๑ 

การเปนผูประกันตน 
   

 
มาตรา ๓๓๘  ใหลูกจางซ่ึงมีอายุไมตํ่ากวาสิบหาปบริบูรณและไมเกินหกสิบป

บริบูรณเปนผูประกันตน 
ลูกจางซึ่งเปนผูประกันตนอยูแลวตามวรรคหนึ่ง เม่ือมีอายุครบหกสิบปบริบูรณ 

และยังเปนลูกจางของนายจางซ่ึงอยูภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหถือวาลูกจางนั้นเปน
ผูประกันตนตอไป 

 
มาตรา ๓๔  ใหนายจางซ่ึงมีลูกจางท่ีเปนผูประกันตนตามมาตรา ๓๓ ย่ืนแบบ

รายการแสดงรายชื่อผูประกันตน อัตราคาจาง และขอความอื่นตามแบบท่ีเลขาธิการกําหนด ตอ
สํานักงานภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีลูกจางนั้นเปนผูประกันตน 

 
มาตรา ๓๕  ในกรณีท่ีผูประกอบกิจการไดวาจางโดยวิธีเหมาคาแรงมอบใหแก

บุคคลหนึ่งบุคคลใดรับชวงไปควบคุมดูแลการทํางานและรับผิดชอบจายคาจางใหแกลูกจางอีก
ทอดหนึ่งก็ดี มอบหมายใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดเปนผูจัดหาลูกจางมาทํางานอันมิใชการประกอบ
ธุรกิจจัดหางานก็ด ีโดยการทํางานนั้นเปนสวนหนึ่งสวนใดในกระบวนการผลิตหรือธุรกิจซ่ึงกระทํา
ในสถานประกอบกิจการหรือสถานท่ีทํางานของผูประกอบกิจการและเครื่องมือท่ีสําคัญสําหรับใช

                                                 
๘ มาตรา ๓๓ แกไขโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ทํางานนั้นผูประกอบกิจการเปนผูจัดหา กรณีเชนวานี้ผูประกอบกิจการยอมอยูในฐานะนายจางซ่ึง
มีหนาที่ตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี ้

ในกรณีที่ผูรับเหมาคาแรงตามวรรคหนึ่งเปนผูยื่นแบบรายการตอสํานักงาน ตาม
มาตรา ๓๔ ในฐานะนายจาง ใหผูรับเหมาคาแรงมีหนาท่ีปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้เชนเดียวกับ
นายจาง ในกรณีเชนวานี้ใหผูประกอบกิจการหลุดพนจากความรับผิดในหนี้เงินสมทบและเงินเพิ่ม
เพียงเทาที่ผูรับเหมาคาแรงไดนําสงสํานักงาน๙ 

 
มาตรา ๓๖  เม่ือนายจางย่ืนแบบรายการตามมาตรา ๓๔ แลว ใหสํานักงานออก

หนังสือสําคัญแสดงการข้ึนทะเบียนประกันสังคมใหแกนายจางและออกบัตรประกันสังคมใหแก
ลูกจาง  ท้ังน้ี ตามแบบ หลักเกณฑ และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๓๗  ในกรณีท่ีความปรากฏแกสํานักงานหรือจากคํารองของลูกจางวา

นายจางไมย่ืนแบบรายการตามมาตรา ๓๔ หรือย่ืนแบบรายการแลว แตไมมีช่ือลูกจางบางคนซ่ึง
เปนผูประกันตนตามมาตรา ๓๓ ในแบบรายการนั้น ใหสํานักงานมีอํานาจบันทึกรายละเอียดใน
แบบรายการตามมาตรา ๓๔ โดยพิจารณาจากหลักฐานท่ีเกี่ยวของ แลวออกหนังสือสําคัญแสดง
การข้ึนทะเบียนประกันสังคมใหแกนายจาง และหรือออกบัตรประกันสังคมใหแกลูกจางตาม
มาตรา ๓๖ แลวแตกรณ ี

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง เลขาธิการหรือผูซ่ึงเลขาธิการมอบหมายจะ
ดําเนินการสอบสวนกอนก็ได 

 
มาตรา ๓๘  ความเปนผูประกันตนตามมาตรา ๓๓ สิ้นสุดลงเมื่อผูประกันตนนั้น 
(๑)  ตาย 
(๒)  ส้ินสภาพการเปนลูกจาง 
ในกรณีท่ีผูประกันตนท่ีส้ินสภาพการเปนลูกจางตาม (๒) ไดสงเงินสมทบครบ

ตามเง่ือนเวลาท่ีจะกอใหเกิดสิทธิตามบทบัญญัติในลักษณะ ๓ แลว ใหผูนั้นมีสิทธิตามบทบัญญัติ
ในหมวด ๒ หมวด ๓ หมวด ๔ และหมวด ๕ ตอไปอีกหกเดือนนับแตวันท่ีส้ินสภาพการเปน
ลูกจางหรือตามระยะเวลาท่ีกําหนดเพิ่มข้ึนโดยพระราชกฤษฎีกาซ่ึงตองไมเกินสิบสองเดือนนับแต
วันที่สิ้นสภาพการเปนลูกจาง๑๐ 

 
มาตรา ๓๙๑๑  ผูใดเคยเปนผูประกันตนตามมาตรา ๓๓ โดยจายเงินสมทบ

มาแลวไมนอยกวาสิบสองเดือน และตอมาความเปนผูประกันตนไดส้ินสุดลงตามมาตรา ๓๘ (๒) 
ถาผูนั้นประสงคจะเปนผูประกันตนตอไป ใหแสดงความจํานงตอสํานักงานตามระเบียบท่ี
เลขาธิการกําหนดภายในหกเดือนนับแตวันสิ้นสุดความเปนผูประกันตน 

                                                 
๙ มาตรา ๓๕ วรรคสอง เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ 
๑๐ มาตรา ๓๘ วรรคสอง แกไขโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑๑ มาตรา ๓๙ แกไขโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

จํานวนเงินท่ีใชเปนฐานในการคํานวณเงินสมทบท่ีผูประกันตนตามวรรคหนึ่ง 
ตองสงเขากองทุนตามมาตรา ๔๖ วรรคสอง ใหเปนไปตามอัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ท้ังนี้ 
โดยใหคํานึงถึงความเหมาะสมกับสภาพทางเศรษฐกิจในขณะนั้นดวย 

ใหผูประกันตนตามวรรคหนึ่งนําสงเงินสมทบเขากองทุนเดือนละครั้งภายในวันท่ี
สิบหาของเดือนถัดไป 

ผูประกันตนตามวรรคหนึ่งซ่ึงไมสงเงินสมทบหรือสงไมครบจํานวนภายในเวลาท่ี
กําหนดตามวรรคสาม ตองจายเงินเพิ่มในอัตรารอยละสองตอเดือนของจํานวนเงินสมทบที่ยังมิได
นําสงหรือของจํานวนเงินสมทบท่ียังขาดอยูนับแตวันถัดจากวันท่ีตองนําสงเงินสมทบ สําหรับเศษ
ของเดือนถาถึงสิบหาวันหรือกวานั้นใหนับเปนหนึ่งเดือน ถานอยกกวานั้นใหปดทิ้ง 

 
มาตรา ๔๐  บุคคลอื่นใดซ่ึงมิใชลูกจางตามมาตรา ๓๓ จะสมัครเขาเปน

ผูประกันตนตามพระราชบัญญัตินี้ก็ได โดยใหแสดงความจํานงตอสํานักงาน 
หลักเกณฑ และอัตราการจายเงินสมทบ ประเภทของประโยชนทดแทนท่ีจะไดรับ

ตามมาตรา ๕๔ ตลอดจนหลักเกณฑและเง่ือนไขแหงสิทธิในการรับประโยชนทดแทนใหตราเปน
พระราชกฤษฎีกา 

 
มาตรา ๔๑๑๒  ความเปนผูประกันตนตามมาตรา ๓๙ ส้ินสุดลงเม่ือผูประกันตน

นั้น 
(๑)  ตาย 
(๒)  ไดเปนผูประกันตนตามมาตรา ๓๓ อีก 
(๓)  ลาออกจากความเปนผูประกันตนโดยการแสดงความจํานงตอสํานักงาน 
(๔)  ไมสงเงินสมทบสามเดือนติดตอกัน 
(๕)  ภายในระยะเวลาสิบสองเดือนสงเงินสมทบมาแลวไมครบเกาเดือน 
การส้ินสุดความเปนผูประกันตนตาม (๔) ส้ินสุดลงต้ังแตเดือนแรกท่ีไมสงเงิน

สมทบ และการส้ินสุดความเปนผูประกันตนตาม (๕) ส้ินสุดลงในเดือนท่ีสงเงินสมทบไมครบเกา
เดือน 

ในกรณีที่ผูประกันตนที่สิ้นสุดความเปนผูประกันตนตาม (๓) (๔) และ (๕) ไดสง
เงินสมทบครบตามเง่ือนเวลาท่ีจะกอใหเกิดสิทธิตามบทบัญญัติในลักษณะ ๓ แลว ใหผูนั้นมีสิทธิ
ตามบทบัญญัติในหมวด ๒ หมวด ๓ หมวด ๔ และหมวด ๕ ตอไปอีกหกเดือนนับแตวันท่ีส้ินสุด
ความเปนผูประกันตน๑๓ 

 
มาตรา ๔๒  เพื่อกอสิทธิแกผูประกันตนในการขอรับประโยชนทดแทนตาม

บทบัญญัติลักษณะ ๓ ใหนับระยะเวลาประกันตนตามมาตรา ๓๓ และหรือมาตรา ๓๙ ทุกชวงเขา
ดวยกัน 
                                                 

๑๒ มาตรา ๔๑ แกไขโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ 
๑๓ มาตรา ๔๑ วรรคสาม แกไขโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๔๓  กิจการใดท่ีอยูภายใตบังคับพระราชบัญญัตินี้ แมวาภายหลังกิจการ

นั้นจะมีจํานวนลูกจางลดลงเหลือนอยกวาจํานวนท่ีกําหนดไวก็ตาม ใหกิจการดังกลาวอยูภายใต
บังคับพระราชบัญญัตินี ้ตอไปจนกวาจะเลิกกิจการ และใหลูกจางท่ีเหลืออยูเปนผูประกันตนตอไป 
ในกรณี ท่ีกิจการนั้นไดรับลูกจางใหมเขาทํางาน ใหลูกจางใหมนั้นเปนผูประกันตนตาม
พระราชบัญญัตินี้ดวย แมวาจํานวนลูกจางรวมทั้งสิ้นจะไมถึงจํานวนที่กําหนดไวก็ตาม 

 
มาตรา ๔๔๑๔  ในกรณีท่ีขอเท็จจริงเกี่ยวกับขอความในแบบรายการท่ีไดย่ืนไวตอ

สํานักงานเปล่ียนแปลงไป ใหนายจางแจงเปนหนังสือตอสํานักงานตามระเบียบที่เลขาธิการกําหนด 
เพื่อขอเปล่ียนแปลงหรือแกไขเพิ่มเติมรายการภายในวันท่ีสิบหาของเดือนถัดจากเดือนท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงดังกลาว 

ใหนําความในมาตรา ๓๗ มาใชบังคับแกกรณีท่ีนายจางไมปฏิบัติตามมาตรานี้
โดยอนุโลม 

 
มาตรา ๔๕  ในกรณีท่ีหนังสือสําคัญแสดงการข้ึนทะเบียนประกันสังคมหรือบัตร

ประกันสังคมสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญใหนายจางหรือผูประกันตนย่ืนคําขอรับ
ใบแทนหนังสือสําคัญแสดงการข้ึนทะเบียนประกันสังคมหรือใบแทนบัตรประกันสังคมแลวแต
กรณี ตอสํานักงานภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลายหรือชํารุดดังกลาว  
ท้ังน้ี ตามระเบียบที่เลขาธิการกําหนด 

 
หมวด ๒ 
เงินสมทบ 

   
 
มาตรา ๔๖๑๕  ใหรัฐบาล นายจาง และผูประกันตนตามมาตรา ๓๓ ออกเงิน

สมทบเขากองทุนเพื่อการจายประโยชนทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวย กรณีทุพพล
ภาพ กรณีตายและกรณีคลอดบุตร ฝายละเทากันตามอัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวง แตตองไม
เกินอัตราเงินสมทบทายพระราชบัญญัตินี ้

ใหรัฐบาล นายจาง และผูประกันตนตามมาตรา ๓๓ ออกเงินสมทบเขากองทุน
เพื่อการจายประโยชนทดแทนในกรณีสงเคราะหบุตร กรณีชราภาพ และกรณีวางงานตามอัตราท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง แตตองไมเกินอัตราเงินสมทบทายพระราชบัญญัตินี ้

สําหรับการประกันตนตามมาตรา ๓๙ ใหรัฐบาลและผูประกันตนออกเงินสมทบ
เขากองทุนโดยรัฐบาลออกหนึ่งเทาและผูประกันตนออกสองเทาของอัตราเงินสมทบท่ีแตละฝาย
ตองออกตามที่กําหนดในวรรคหนึ่งและวรรคสอง 

                                                 
๑๔ มาตรา ๔๔ แกไขโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ 
๑๕ มาตรา ๔๖ แกไขโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การกําหนดอัตราเงินสมทบตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหกําหนดโดยคํานึงถึง
ประโยชนทดแทนและคาใชจายในการบริหารงานของสํานักงานตามมาตรา ๒๔ 

คาจางขั้นต่ําและขั้นสูงที่ใชเปนฐานในการคํานวณเงินสมทบของผูประกันตนตาม
มาตรา ๓๓ แตละคน ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ในการคํานวณเงินสมทบของ
ผูประกันตนแตละคนสําหรับเศษของเงินสมทบท่ีมีจํานวนต้ังแตหาสิบสตางคข้ึนไปใหนับเปนหนึ่ง
บาท ถานอยกวานั้นใหปดท้ิง ในกรณีท่ีผูประกันตนทํางานกับนายจางหลายรายใหคํานวณเงิน
สมทบจากคาจางท่ีไดรับจากนายจางแตละราย 

 
มาตรา ๔๗๑๖  ทุกครั้งท่ีมีการจายคาจาง ใหนายจางหักคาจางของผูประกันตน

ตามจํานวนท่ีตองนําสงเปนเงินสมทบในสวนของผูประกันตนตามมาตรา ๔๖ และเม่ือนายจางได
ดําเนินการดังกลาวแลวใหถือวาผูประกันตนไดจายเงินสมทบแลวตั้งแตวันที่นายจางหักคาจาง 

ใหนายจางนําเงินสมทบในสวนของผูประกันตนท่ีไดหักไวตามวรรคหนึ่ง และเงิน
สมทบในสวนของนายจาง สงใหแกสํานักงานภายในวันท่ีสิบหาของเดือนถัดจากเดือนท่ีมีการหัก
เงินสมทบไวพรอมทั้งยื่นรายการแสดงการสงเงินสมทบตามแบบที่เลขาธิการกําหนด 

ถานายจางไมจายคาจางตามกําหนดเวลาท่ีตองจาย ใหนายจางมีหนาท่ีนําสงเงิน
สมทบตามที่บัญญัติไวในวรรคสอง โดยถือเสมือนวามีการจายคาจางแลว 

ในกรณีท่ีนายจางนําเงินสมทบในสวนของผูประกันตนหรือเงินสมทบในสวนของ
นายจางสงใหแกสํานักงานเกินจํานวนท่ีตองชําระ ใหนายจางหรือผูประกันตนย่ืนคํารองขอรับเงิน
ในสวนท่ีเกินคืนไดตามระเบียบท่ีเลขาธิการกําหนด ถานายจางหรือผูประกันตนมิไดเรียกเอาเงิน
ดังกลาวคืนภายในหนึ่งปนับแตวันท่ีนําสงเงินสมทบหรือไมมารับเงินคืนภายในหนึ่งปนับแตวันท่ี
ไดรับแจงใหมารับเงิน ใหเงินน้ันตกเปนของกองทุน 

 
มาตรา ๔๗ ทวิ๑๗  ในกรณีท่ีนายจางไมนําสงเงินสมทบหรือนําสงไมครบตาม

กําหนดเวลาในมาตรา ๔๗ วรรคสอง ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีคําเตือนเปนหนังสือ ใหนายจางนํา
เงินสมทบท่ีคางชําระและเงินเพิ่มมาชําระภายในกําหนดไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับ
หนังสือนั้น ถานายจางไดรับคําเตือนดังกลาวแลวแตยังไมนําเงินสมทบท่ีคางชําระและเงินเพิ่มมา
ชําระภายในกําหนด ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจประเมินเงินสมทบและแจงเปนหนังสือให
นายจางนําสงได ดังน้ี 

(๑)  ถานายจางเคยนําสงเงินสมทบมาแลว ใหถือวาจํานวนเงินสมทบท่ีนายจางมี
หนาท่ีนําสงในเดือนตอมาแตละเดือนมีจํานวนเทากับจํานวนเงินสมทบในเดือนท่ีนายจางไดนําสง
แลวเดือนสุดทายเต็มเดือน 

(๒)  ถานายจางซ่ึงมีหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้แตไมย่ืนแบบรายการตาม 
มาตรา ๓๔ หรือย่ืนแบบรายการตามมาตรา ๓๔ แลว แตไมเคยนําสงเงินสมทบ หรือย่ืนแบบ

                                                 
๑๖ มาตรา ๔๗ แกไขโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ 
๑๗ มาตรา ๔๗ ทว ิเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

รายการตามมาตรา ๓๔ โดยแจงจํานวนและรายชื่อลูกจางนอยกวาจํานวนลูกจางท่ีมีอยูจริง ให
ประเมินเงินสมทบจากแบบรายการท่ีนายจางเคยย่ืนไว หรือจากจํานวนลูกจางท่ีพนักงานเจาหนาที่
ตรวจพบ แลวแตกรณี โดยถือวาลูกจางแตละคนไดรับคาจางเปนรายเดือนในอัตราท่ีไดเคยมีการ
ย่ืนแบบรายการไว แตถาไมเคยมีการย่ืนแบบรายการหรือย่ืนแบบรายการไมครบถวน ใหถือวา
ลูกจางแตละคนไดรับคาจางรายเดือนไมนอยกวาอัตราคาจางขั้นต่ํารายวันตามกฎหมายวาดวยการ
คุมครองแรงงานท่ีใชบังคับอยูในทองท่ีน้ัน คูณดวยสามสิบ 

ในกรณีท่ีมีการพิสูจนไดภายในสองปนับแตวันท่ีมีการแจงการประเมินเงินสมทบ
ตามวรรคหนึง่วาจาํนวนเงินสมทบท่ีแทจริงท่ีนายจางมีหนาท่ีตองนําสง มีจํานวนมากกวาหรือนอย
กวาจํานวนเงินสมทบท่ีพนักงานเจาหนาท่ีประเมินไวตาม (๑) หรือ (๒) ใหสํานักงานมีหนังสือแจง
ผลการพิสูจนใหนายจางทราบภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีทราบผลการพิสูจน เพื่อใหนายจาง
นําสงเงินสมทบเพิ่มเติมภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับแจง หรือย่ืนคําขอตอสํานักงานเพื่อ
ขอใหคืนเงินสมทบ ถานายจางไมมารับเงินดังกลาวคืนภายในหนึ่งปนับแตวันท่ีทราบผลการพิสูจน 
ใหเงินน้ันตกเปนของกองทุน 

การนําสงคําเตือน การแจงจํานวนเงินสมทบท่ีประเมินได และการแจงผลการ
พิสูจน ใหนําความในมาตรา ๓๐ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๔๘  ในกรณีท่ีผูประกันตนทํางานกับนายจางหลายรายใหนายจางทุกราย

มีหนาท่ีปฏิบัติตามมาตรา ๔๖  และมาตรา ๔๗ 
 
มาตรา ๔๙  นายจางซ่ึงไมนําสงเงินสมทบในสวนของตนหรือในสวนของ

ผูประกันตน หรือสงไมครบจํานวนภายในเวลาท่ีกําหนดตามมาตรา ๔๗ ตองจายเงินเพิ่มในอัตรา
รอยละสองตอเดือนของจํานวนเงินสมทบท่ีนายจางยังมิไดนําสง หรือของจํานวนเงินสมทบท่ียัง
ขาดอยู นับแตวันถัดจากวันที่ตองนําสงเงินสมทบ สําหรับเศษของเดือนถาถึงสิบหาวันหรือกวานั้น
ใหนับเปนหนึ่งเดือน ถานอยกวานั้นใหปดทิ้ง 

ในกรณีท่ีนายจางมิไดหักคาจางของผูประกันตน เพื่อสงเปนเงินสมทบหรือหักไว
แลวแตยังไมครบจํานวนตามมาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ง ใหนายจางรับผิดใชเงินท่ีตองสงเปนเงิน
สมทบในสวนของผูประกันตนเต็มจํานวน และตองจายเงินเพิ่มในเงินจํานวนนี้ตามวรรคหนึ่งนับ
แตวันถัดจากวันท่ีตองนําสงเงินสมทบ และในกรณีเชนวานี้สิทธิท่ีผูประกันตนพึงไดรับคงมีเสมือน
หนึ่งวาผูประกันตนไดสงเงินสมทบแลว 

 
มาตรา ๕๐  เลขาธิการมีอํานาจออกคําส่ังเปนหนังสือใหยึด อายัดและขาย

ทอดตลาดทรัพยสินของนายจางซ่ึงไมนําสงเงินสมทบและหรือเงินเพิ่ม หรือนําสงไมครบจํานวน
ตามมาตรา ๔๙ ท้ังน้ี เพียงเทาที่จําเปนเพื่อใหไดรับเงินที่คางชําระ 

การมีคําส่ังใหยึด อายัด หรือขายทอดตลาดทรัพยสินตามวรรคหนึ่ง จะกระทําได
ตอเม่ือไดสงคําเตือนเปนหนังสือใหนายจางนําเงินสมทบและหรือเงินเพิ่มท่ีคางมาชําระภายใน
กําหนดไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือนั้นและนายจางไมชําระภายในกําหนด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หลักเกณฑและวิธีการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพยสินตามวรรคหนึ่งให
เปนไปตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีกําหนด ท้ังนี้ ใหนําหลักเกณฑและวิธีการตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพงมาใชบังคับโดยอนุโลม 

เงินท่ีไดจากการขายทอดตลาดดังกลาวใหหักไวเปนคาใชจายในการยึด อายัด
และขายทอดตลาด และชําระเงินสมทบและเงินเพิ่มท่ีคางชําระ ถามีเงินเหลือใหคืนแกนายจาง
โดยเร็ว ถานายจางมิไดเรียกเอาเงินที่เหลือคืนภายในหาปใหตกเปนของกองทุน 

 
มาตรา ๕๑  หนี้ท่ีเกิดจากการไมชําระเงินสมทบและหรือเงินเพิ่มใหสํานักงานมี

บุริมสิทธิเหนือทรัพยสินท้ังหมดของนายจางซ่ึงเปนลูกหน้ี ในลําดับเดียวกับบุริมสิทธิในมูลคาภาษี
อากรตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

 
มาตรา ๕๒  ในกรณีที่นายจางเปนผูรับเหมาชวง ใหผูรับเหมาชวงถัดข้ึนไปหากมี 

ตลอดสายจนถึงผูรับเหมาชั้นตนรวมรับผิดกับผูรับเหมาชวงซ่ึงเปนนายจางในเงินสมทบซ่ึง
นายจางมีหนาท่ีตองจายตามพระราชบัญญัตินี ้

 
มาตรา ๕๓๑๘  ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑ มาใช

บังคับโดยอนุโลมแกผูรับเหมาชวงตามมาตรา ๕๒ ซ่ึงไมนําสงเงินสมทบหรือสงไมครบจํานวน
ภายในเวลาที่กําหนด 

 
ลักษณะ ๓ 

ประโยชนทดแทน 
   

 
หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

   
 
มาตรา ๕๔  ผูประกันตนหรือบุคคลตามมาตรา ๗๓ มีสิทธิไดรับประโยชน

ทดแทนจากกองทุน ดังตอไปนี ้
(๑)  ประโยชนทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวย 
(๒)  ประโยชนทดแทนในกรณีคลอดบุตร 
(๓)  ประโยชนทดแทนในกรณีทุพพลภาพ 
(๔)  ประโยชนทดแทนในกรณีตาย 
(๕)  ประโยชนทดแทนในกรณีสงเคราะหบุตร 
(๖)  ประโยชนทดแทนในกรณีชราภาพ 
(๗)  ประโยชนทดแทนในกรณีวางงาน ยกเวนผูประกันตนตามมาตรา ๓๙ 

                                                 
๑๘ มาตรา ๕๓ แกไขโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๕๕  ในกรณีท่ีนายจางไดจัดสวัสดิการเกี่ยวกับกรณีประสบอันตรายหรือ

เจ็บปวย หรือกรณีทุพพลภาพ หรือกรณีตายอันมิใชเนื่องจากการทํางาน หรือกรณีคลอดบุตร 
หรือกรณีสงเคราะหบุตร หรือกรณีชราภาพ หรือกรณีวางงาน กอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ใหแกลูกจางซ่ึงเปนผูประกันตนตามมาตรา ๓๓ ท่ีเขาทํางานกอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ถาสวัสดิการนั้นมีกรณีใดท่ีจายในอัตราสูงกวาประโยชนทดแทนตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนายจาง
นั้นนําระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน สัญญาจางแรงงานหรือขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง 
ซ่ึงกําหนดสวัสดิการท่ีวานั้นมาแสดงตอคณะกรรมการเพื่อขอลดสวนอัตราเงินสมทบในประเภท
ประโยชนทดแทนท่ีนายจางไดจัดสวัสดิการใหแลวจากอัตราเงินสมทบท่ีผูประกันตนและนายจาง
นั้นตองจายเขากองทุนตามมาตรา ๔๖ และใหนายจางใชอัตราเงินสมทบในสวนท่ีเหลือภายหลัง
คิดสวนลดดังกลาวแลวมาคํานวณเงินสมทบในสวนของผูประกันตนและเงินสมทบในสวนของ
นายจางที่ยังมีหนาที่ตองสงเขากองทุนเพื่อการจายประโยชนทดแทนในสวนอื่นตอไป 

การขอลดสวนอัตราเงินสมทบและการพิจารณาหักสวนลดอัตราเงินสมทบตาม
วรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด 

 
มาตรา ๕๖๑๙  ผูประกันตนหรือบุคคลอื่นใดเห็นวาตนมีสิทธิไดรับประโยชน

ทดแทนในกรณีใดตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๕๔ และประสงคจะขอรับประโยชนทดแทนนั้น ใหย่ืน
คําขอรับประโยชนทดแทนตอสํานักงานตามระเบียบท่ีเลขาธิการกําหนด ภายในหนึ่งปนับแตวันที่
มีสิทธิขอรับประโยชนทดแทนนั้น และใหเลขาธิการหรือผูซ่ึงเลขาธิการมอบหมายพิจารณาส่ังการ
โดยเร็ว 

ประโยชนทดแทนตามวรรคหนึ่งที่เปนตัวเงิน ถาผูประกันตนหรือบุคคลซ่ึงมีสิทธิ
ไมมารับภายในสองปนับแตวันท่ีไดรับแจงจากสํานักงาน ใหเงินน้ันตกเปนของกองทุน 

 
มาตรา ๕๗๒๐  การคํานวณคาจางรายวันในการจายเงินทดแทนการขาดรายได

ใหแกผูประกันตนตามมาตรา ๓๓ ใหคํานวณโดยนําคาจางสามเดือนแรกของคาจางท่ีใชเปนฐาน
ในการคํานวณเงินสมทบท่ีนายจางนําสงสํานักงานแลวยอนหลังเกาเดือน หารดวยเกาสิบ แตถา
ผูประกันตนมีหลักฐานพิสูจนไดวาถานําคาจางของสามเดือนอื่นในระยะเวลาเกาเดือนนั้นมา
คํานวณแลวจะมีจํานวนสูงกวา ก็ใหนําคาจางสามเดือนนั้น หารดวยเกาสิบ หรือในกรณีท่ี
ผูประกันตนยังสงเงินสมทบไมครบเกาเดือน ใหนําคาจางสามเดือนสุดทาย ท่ีใชเปนฐานในการ
คํานวณเงินสมทบท่ีนายจางไดนําสงสํานักงานแลวหารดวยเกาสิบเปนเกณฑคํานวณ 

สําหรับการคํานวณคาจางรายวันในการจายเงินทดแทนการขาดรายไดใหแก
ผูประกันตนตามมาตรา ๓๙ นั้น ใหคํานวณโดยเฉล่ียจากจํานวนเงินท่ีใชเปนฐานในการคํานวณ
เงินสมทบตามมาตรา ๓๙ วรรคสอง 

 

                                                 
๑๙ มาตรา ๕๖ แกไขโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ 
๒๐ มาตรา ๕๗ แกไขโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๕๘  การรับประโยชนทดแทนตามพระราชบัญญัตินี้ในกรณีท่ีเปนบริการ
ทางการแพทย ผูประกันตนหรือคูสมรสของผูประกันตนจะตองรับบริการทางการแพทยจาก
สถานพยาบาลตามมาตรา ๕๙ 

รายละเอียดและเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริการทางการแพทยท่ีผูประกันตนหรือคู
สมรสของผูประกันตนจะไดรับ ใหเปนไปตามระเบียบท่ีเลขาธิการกําหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ 

 
มาตรา ๕๙  ใหเลขาธิการประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดเขตทองท่ีและชื่อ

สถานพยาบาลที่ผูประกันตนหรือคูสมรสของผูประกันตน มีสิทธิไปรบับรกิารทางการแพทยได 
ผูประกันตนหรือคูสมรสของผูประกันตนซ่ึงมีสิทธิไดรับบริการทางการแพทย ถา

ทํางานหรือมีภูมิลําเนาอยูในเขตทองท่ีใดใหไปรับบริการทางการแพทยจากสถานพยาบาลตาม
วรรคหน่ึงท่ีอยูในเขตทองท่ีนั้น เวนแตในกรณีท่ีในเขตทองท่ีนั้นไมมีสถานพยาบาลตามวรรคหนึ่ง 
หรือมีแตผูประกันตนหรือคูสมรสของผูประกันตนมีเหตุผลสมควรท่ีไมสามารถไปรับบริการทาง
การแพทยจากสถานพยาบาลดังกลาวได ก็ใหไปรับบริการทางการแพทยจากสถานพยาบาลตาม
วรรคหน่ึงท่ีอยูในเขตทองท่ีอ่ืนได 

ในกรณีท่ีผูประกันตนหรือคูสมรสของผูประกันตนไปรับบริการทางการแพทย
จากสถานพยาบาลอื่นนอกจากท่ีกําหนดไวในวรรคสอง ใหผูประกันตนมีสิทธิไดรับเงินทดแทน
คาบริการทางการแพทยท่ีตองจายใหแกสถานพยาบาลอื่นนั้นตามจํานวนท่ีสํานักงานกําหนด โดย
คํานึงถึงสภาพของการประสบอันตรายหรือเจ็บปวย การคลอดบุตร สภาพทางเศรษฐกิจของแตละ
เขตทองท่ี และลักษณะของการบริการทางการแพทยท่ีไดรับ  ท้ังนี้ จะตองไมเกินอัตราท่ี
คณะกรรมการการแพทยกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

 
มาตรา ๖๐  ในกรณีท่ีผูประกันตนหรือคูสมรสของผูประกันตนไปรับบริการทาง

การแพทยจากสถานพยาบาลแลวละเลยหรือไมปฏิบัติตามคําแนะนําหรือคําส่ังของแพทยโดยไมมี
เหตุผลอันสมควร เลขาธิการหรือผูซ่ึงเลขาธิการมอบหมายจะส่ังลดประโยชนทดแทนก็ได ท้ังนี้
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการแพทย 

 
มาตรา ๖๑๒๑  ผูประกันตนหรือบุคคลตามมาตรา ๓๘ วรรคสอง มาตรา ๗๓ 

หรือมาตรา ๗๓ ทวิ ไมมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนเม่ือปรากฏวา การประสบอันตราย หรือ
เจ็บปวย หรือการทุพพลภาพ หรือการตายนั้น เกิดข้ึนเพราะเหตุท่ีบุคคลดังกลาวจงใจกอใหเกิด
ข้ึนหรือยินยอมใหผูอ่ืนกอใหเกิดข้ึน 

 
มาตรา ๖๑ ทวิ๒๒  ในกรณีท่ีผูประกันตนมีสิทธิไดรับเงินทดแทนการขาดรายได

ตามมาตรา ๖๔ และมาตรา ๗๑ หรือเงินสงเคราะหการหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรตามมาตรา 
                                                 

๒๑ มาตรา ๖๑ แกไขโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ 
๒๒ มาตรา ๖๑ ทว ิเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๖๗ ในเวลาเดียวกันใหมีสิทธิขอรับเงินทดแทนการขาดรายไดหรือเงินสงเคราะหการหยุดงานเพื่อ
การคลอดบุตรในประเภทใดประเภทหนึ่งไดเพียงประเภทเดียว โดยใหแสดงความจํานงตามแบบ
ที่เลขาธิการกําหนด 

 
หมวด ๒ 

ประโยชนทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวย 
   

 
มาตรา ๖๒๒๓  ผูประกันตนมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีประสบอันตราย

หรือเจ็บปวยอันมิใชเนื่องจากการทํางาน ตอเม่ือภายในระยะเวลาสิบหาเดือนกอนวันรับบริการ
ทางการแพทย ผูประกันตนไดจายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวาสามเดือน 

 
มาตรา ๖๓  ประโยชนทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวยอันมิใช

เนื่องจากการทํางาน ไดแก 
(๑)  คาตรวจวินิจฉัยโรค 
(๒)  คาบําบัดทางการแพทย 
(๓)  คากินอยูและรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล 
(๔)  คายาและคาเวชภัณฑ 
(๕)  คารถพยาบาลหรือคาพาหนะรับสงผูปวย 
(๖)  คาบริการอื่นที่จําเปน 
ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและอัตราท่ีคณะกรรมการการแพทยกําหนดโดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการ 
ผูประกันตนท่ีตองหยุดงานเพื่อการรักษาพยาบาลตามคําส่ังของแพทยใหไดรับ

เงินทดแทนการขาดรายไดตามเกณฑที่กําหนดไวในมาตรา ๖๔ ดวย 
 
มาตรา ๖๔  ในกรณีท่ีผูประกันตนประสบอันตรายหรือเจ็บปวยอันมิใชเนื่องจาก

การทํางาน ใหผูประกันตนมีสิทธิไดรับเงินทดแทนการขาดรายไดในอัตรารอยละหาสิบของคาจาง
ตามมาตรา ๕๗ สําหรับการท่ีผูประกันตนตองหยุดงานเพื่อการรักษาพยาบาลตามคําส่ังของแพทย
ครั้งหนึ่งไมเกินเกาสิบวัน และในระยะเวลาหนึ่งปปฏิทินตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน เวนแต
การเจ็บปวยดวยโรคเรื้อรังตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ก็ใหมีสิทธิไดรับเงินทดแทนการขาด
รายไดเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันแตไมเกินสามรอยหกสิบหาวัน 

ระยะเวลาไดรับเงินทดแทนการขาดรายไดใหเริ่มนับแตวันแรกท่ีตองหยุดงาน
ตามคําส่ังของแพทยจนถึงวันสุดทายท่ีแพทยกําหนดใหหยุดงาน หรือจนถึงวันสุดทายท่ีหยุดงาน 
ในกรณีผูประกันตนกลับเขาทํางานกอนครบกําหนดเวลาตามคําส่ังของแพทยแตไมเกินระยะเวลา
ที่กําหนดในวรรคหนึ่ง 

                                                 
๒๓ มาตรา ๖๒ แกไขโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีที่ผูประกันตนมีสิทธิไดรับคาจางจากนายจาง ในระหวางหยุดงานเพื่อการ
รักษาพยาบาลตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน หรือมีสิทธิตามระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับ
การทํางาน สัญญาจางแรงงาน หรือขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง แลวแตกรณีผูประกันตนไมมี
สิทธิไดรับเงินทดแทนตามวรรคหนึ่งจนกวาสิทธิไดรับเงินคาจางนั้นไดส้ินสุดลงจึงจะมีสิทธิไดรับ
เงินทดแทนดังกลาวเทาระยะเวลาท่ีคงเหลือ และถาเงินคาจางท่ีไดรับจากนายจางในกรณีใดนอย
กวาเงินทดแทนการขาดรายไดจากกองทุน ผูประกันตนมีสิทธิไดรับเงินทดแทนจากกองทุนในสวน
ท่ีขาดดวย 

 
หมวด ๓ 

ประโยชนทดแทนในกรณีคลอดบุตร 
   

 
มาตรา ๖๕๒๔  ผูประกันตนมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีคลอดบุตร

สําหรับตนเองหรือภริยา หรือสําหรับหญิงซ่ึงอยูกินดวยกันฉันสามีภริยากับผูประกันตนโดย
เปดเผยตามระเบียบท่ีเลขาธิการกําหนดถาผูประกันตนไมมีภริยา  ท้ังนี้ ตอเม่ือภายในระยะเวลา
สิบหาเดือนกอนวันรับบริการทางการแพทย ผูประกันตนไดจายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวาเจ็ด
เดือน 

ประโยชนทดแทนในกรณีคลอดบุตร ใหผูประกันตนแตละคนมีสิทธิไดรับสําหรับ
การคลอดบุตรไมเกินสองครั้ง 

 
มาตรา ๖๖  ประโยชนทดแทนในกรณีคลอดบุตร ไดแก 
(๑)  คาตรวจและรับฝากครรภ 
(๒)  คาบําบัดทางการแพทย 
(๓)  คายาและคาเวชภัณฑ 
(๔)  คาทําคลอด 
(๕)  คากินอยูและรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล 
(๖)  คาบริบาลและคารักษาพยาบาลทารกแรกเกิด 
(๗)  คารถพยาบาลหรือคาพาหนะรับสงผูปวย 
(๘)  คาบริการอื่นที่จําเปน 
ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและอัตราท่ีคณะกรรมการการแพทยกําหนดโดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการ 
ผูประกันตนซ่ึงตองหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรใหไดรับเงินสงเคราะหการหยุด

งานเพื่อการคลอดบุตรตามเกณฑที่กําหนดไวในมาตรา ๖๗ ดวย๒๕ 
 

                                                 
๒๔ มาตรา ๖๕ แกไขโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ 
๒๕ มาตรา ๖๖ วรรคสาม แกไขโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๖๗๒๖  ในกรณีท่ีผูประกันตนตองหยุดงานเพื่อการคลอดบุตร ให
ผูประกันตนมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหการหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรไมเกินสองครั้ง เปนการ
เหมาจายในอัตราครั้งละรอยละหาสิบของคาจางตามมาตรา ๕๗ เปนเวลาเกาสิบวัน 

 
มาตรา ๖๘  ในกรณีท่ีผูประกันตนหรือคูสมรสของผูประกันตนไมสามารถรับ

ประโยชนทดแทนตามมาตรา ๖๖ ได เนื่องจากผูประกันตนหรือคูสมรสของผูประกันตนไมได
คลอดบุตรในสถานพยาบาลตามมาตรา ๕๙ ใหผูประกันตนไดรับประโยชนทดแทนการคลอดบุตร
ตามหลักเกณฑและอัตราที่คณะกรรมการการแพทยกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

 
หมวด ๔ 

ประโยชนทดแทนในกรณีทุพพลภาพ 
   

 
มาตรา ๖๙๒๗  ผูประกันตนมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีทุพพลภาพอัน

มิใชเนื่องจากการทํางาน ตอเม่ือภายในระยะเวลาสิบหาเดือนกอนทุพพลภาพ ผูประกันตนได
จายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวาสามเดือน 

 
มาตรา ๗๐  ประโยชนทดแทนในกรณีทุพพลภาพ ไดแก 
(๑)  คาตรวจวินิจฉัยโรค 
(๒)  คาบําบัดทางการแพทย 
(๓)  คายาและคาเวชภัณฑ 
(๔)  คากินอยูและรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล 
(๕)  คารถพยาบาลหรือคาพาหนะรับสงผูทุพพลภาพ 
(๖)  คาฟนฟูสมรรถภาพทางรางกาย จิตใจและอาชีพ 
(๗)  คาบริการอื่นที่จําเปน 
ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและอัตราท่ีคณะกรรมการการแพทยกําหนดโดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการ 
 
มาตรา ๗๑๒๘  ในกรณีท่ีผูประกันตนทุพพลภาพอันมิใชเนื่องจากการทํางานใหมี

สิทธิไดรับเงินทดแทนการขาดรายไดในอัตรารอยละหาสิบของคาจางตามมาตรา ๕๗ ตลอดชีวิต 
 
มาตรา ๗๒  ในกรณีท่ีคณะกรรมการการแพทยวินิจฉัยวาการทุพพลภาพของ

ผูประกันตนไดรับการฟนฟูตามมาตรา ๗๐ (๖) จนมีสภาพดีข้ึนแลว ใหเลขาธิการหรือผูซ่ึง

                                                 
๒๖ มาตรา ๖๗ แกไขโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ 
๒๗ มาตรา ๖๙ แกไขโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ 
๒๘ มาตรา ๗๑ แกไขโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เลขาธิการมอบหมายพิจารณาส่ังลดเงินทดแทนการขาดรายได เนื่องจากการทุพพลภาพไดตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการการแพทยกําหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

ในกรณีท่ีไดมีการลดเงินทดแทนการขาดรายไดตามวรรคหนึ่งไปแลว ตอมาใน
ภายหลังปรากฏวาเหตุทุพพลภาพนั้นมีสภาพเส่ือมลง ถาคณะกรรมการการแพทยวินิจฉัยวาการ
ทุพพลภาพนั้นเส่ือมลงไปจากท่ีเคยวินิจฉัยไวตามวรรคหนึ่ง ใหเลขาธิการพิจารณาเพิ่มเงิน
ทดแทนการขาดรายไดนั้นได๒๙ 

 
หมวด ๕ 

ประโยชนทดแทนในกรณีตาย 
   

 
มาตรา ๗๓๓๐  ในกรณีท่ีผูประกันตนถึงแกความตายโดยมิใชประสบอันตราย 

หรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางาน ถาภายในระยะเวลาหกเดือนกอนถึงแกความตายผูประกันตนได
จายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวาหน่ึงเดือน ใหจายประโยชนทดแทนในกรณีตาย ดังน้ี 

(๑)  เงินคาทําศพตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง แตตองไมนอยกวาหนึ่งรอย
เทาของอัตราสูงสุดของคาจางขั้นต่ํารายวันตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน ใหจายใหแก
บุคคลตามลําดับ ดังน้ี 

(ก)  บุคคลซ่ึงผูประกันตนทําหนังสือระบุใหเปนผูจัดการศพและไดเปนผูจัดการ
ศพผูประกันตน 

(ข)  สามีภรรยา บิดามารดา หรือบุตรของผูประกันตนซ่ึงมีหลักฐานแสดงวาเปน
ผูจัดการศพผูประกันตน 

(ค)  บุคคลอื่นซึ่งมีหลักฐานแสดงวาเปนผูจัดการศพผูประกันตน 
(๒)  เงินสงเคราะหกรณีท่ีผูประกันตนถึงแกความตาย ใหจายแกบุคคลซ่ึง

ผูประกันตนทําหนังสือระบุใหเปนผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหนั้น แตถาผูประกันตนมิไดมีหนังสือ
ระบุไวก็ใหนํามาเฉล่ียจายใหแกสามีภรรยา บิดามารดา หรือบุตรของผูประกันตนในจํานวนท่ี
เทากัน ดังน้ี 

(ก)  ถากอนถึงแกความตายผูประกันตนไดสงเงินสมทบมาแลวต้ังแตสามสิบหก
เดือนข้ึนไป แตไมถึงสิบป ใหจายเงินสงเคราะหเปนจํานวนเทากับรอยละหาสิบของคาจางราย
เดือนที่คํานวณไดตามมาตรา ๕๗ คูณดวยสาม 

(ข)  ถากอนถึงแกความตายผูประกันตนไดสงเงินสมทบมาแลวต้ังแตสิบปข้ึนไป 
ใหจายเงินสงเคราะหเปนจํานวนเทากับรอยละหาสิบของคาจางรายเดือนท่ีคํานวณไดตามมาตรา 
๕๗ คูณดวยสิบ 

 

                                                 
๒๙ มาตรา ๗๒ วรรคสอง เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๓๗ 
๓๐ มาตรา ๗๓ แกไขโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๗๓ ทวิ๓๑  ในกรณีท่ีผูประกันตนท่ีทุพพลภาพตามมาตรา ๗๑ ถึงแก
ความตาย ใหนําความในมาตรา ๗๓ มาใชบังคับโดยอนุโลม โดยใหนําเงินทดแทนการขาดรายได
ที่ผูประกันตนไดรับในเดือนสุดทายกอนถึงแกความตายมาเปนเกณฑในการคํานวณ 

ในกรณีท่ีผูประกันตนท่ีทุพพลภาพนั้นอยูในขายท่ีจะไดรับเงินคาทําศพและเงิน
สงเคราะห กรณีท่ีผูประกันตนถึงแกความตายในฐานะท่ีเปนผูประกันตน และในฐานะท่ีเปน
ผูประกันตนท่ีทุพพลภาพตามวรรคหนึ่ง ในเวลาเดียวกัน ใหมีสิทธิไดรับเงินคาทําศพและเงิน
สงเคราะหกรณีที่ผูประกันตนถึงแกความตายตามมาตรา ๗๓ เพียงทางเดียว 

 
หมวด ๖ 

ประโยชนทดแทนในกรณีสงเคราะหบุตร 
   

 
มาตรา ๗๔๓๒  ผูประกันตนมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีสงเคราะหบุตร

ตอเม่ือภายในระยะเวลาสามสิบหกเดือนกอนเดือนท่ีมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนผูประกันตนได
จายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวาสิบสองเดือน 

 
มาตรา ๗๕  ประโยชนทดแทนในกรณีสงเคราะหบุตร ไดแก 
(๑)  คาสงเคราะหความเปนอยูของบุตร 
(๒)  คาเลาเรียนบุตร 
(๓)  คารักษาพยาบาลบุตร 
(๔)  คาสงเคราะหอื่นที่จําเปน 
ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑและอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๗๕ ทวิ๓๓  ในกรณีที่ผูประกันตนซึ่งมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณี

สงเคราะหบุตรตามมาตรา ๗๔ หากผูประกันตนนั้นเปนผูทุพพลภาพซ่ึงมีสิทธิไดรับประโยชน
ทดแทนในกรณีทุพพลภาพหรือถึงแกความตาย ใหผูประกันตนซึ่งเปนผูทุพพลภาพนั้นหรือบุคคล
ตามมาตรา ๗๕ จัตวา มีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีสงเคราะหบุตรดวย 

 
มาตรา ๗๕ ตรี๓๔  ให ผูประกันตนมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณี

สงเคราะหบุตรสําหรับบุตรชอบดวยกฎหมายซ่ึงมีอายุตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงแตตองไมเกิน
สิบหาปบริบูรณจํานวนคราวละไมเกินสองคน บุตรชอบดวยกฎหมายดังกลาวไมรวมถึงบุตรบุญ
ธรรมหรือบุตรซึ่งไดยกใหเปนบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่น 

                                                 
๓๑ มาตรา ๗๓ ทว ิเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ 
๓๒ มาตรา ๗๔ แกไขโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๓๓ มาตรา ๗๕ ทว ิเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๓๔ มาตรา ๗๕ ตรี เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีที่บิดาและมารดาเปนผูประกันตน ใหบิดาหรือมารดาฝายใดฝายหนึ่งเปน
ผูมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีสงเคราะหบุตรเพียงฝายเดียว เวนแตเม่ือมีการจดทะเบียน
หยาหรือแยกกันอยู และบุตรอยูในความอุปการะของผูประกันตนฝายใดใหผูประกันตนฝายนั้น
เปนผูมีสิทธิไดรับ 

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการจายเงินสงเคราะหบุตร ใหเปนไปตามท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๗๕ จัตวา๓๕  ในกรณีที่ผูประกันตนถึงแกความตาย ใหจายประโยชน

ทดแทนในกรณีสงเคราะหบุตรแกบุคคลตามลําดับ ดังน้ี 
(๑)  สามีหรือภริยาของผูประกันตน หรือบุคคลซ่ึงอยูรวมกันฉันสามีภริยากับ

ผูประกันตนโดยเปดเผยตามระเบียบที่เลขาธิการกําหนด และเปนผูใชอํานาจปกครองบุตร 
(๒)  ผูอุปการะบุตรของผูประกันตน ในกรณีบุคคลตาม (๑) มิไดเปนผูอุปการะ

บุตร หรือถูกถอนอํานาจปกครอง หรือถึงแกความตาย 
 

หมวด ๗ 
ประโยชนทดแทนในกรณีชราภาพ 

   
 
มาตรา ๗๖๓๖  ผูประกันตนมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีชราภาพตอเมื่อ

ผูประกันตนไดจายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวาหนึ่งรอยแปดสิบเดือน ไมวาระยะเวลาหนึ่งรอย
แปดสิบเดือนจะติดตอกันหรือไมก็ตาม 

 
มาตรา ๗๗๓๗  ประโยชนทดแทนในกรณีชราภาพ ไดแก 
(๑)  เงินเล้ียงชีพรายเดือน เรียกวา เงินบํานาญชราภาพ หรอื 
(๒)  เงินบําเหน็จท่ีจายใหคร้ังเดียว เรียกวา เงินบําเหน็จชราภาพ 
หลักเกณฑ วิธีการ ระยะเวลา และอัตราการจายประโยชนทดแทนในกรณีชรา

ภาพตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 

มาตรา ๗๗ ทวิ๓๘  ในกรณีท่ีผูประกันตนจายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวาหนึ่ง
รอยแปดสิบเดือนใหมีสิทธิไดรับเงินบํานาญชราภาพตั้งแตเดือนถัดจากเดือนท่ีอายุครบหาสิบหาป
บริบูรณ เวนแตเม่ือมีอายุครบหาสิบหาปบริบูรณและความเปนผูประกันตนยังไมส้ินสุดลงตาม
มาตรา ๓๘ หรือมาตรา ๔๑ ใหผูนั้นมีสิทธิไดรับต้ังแตเดือนถัดจากเดือนท่ีความเปนผูประกันตน
ส้ินสุดลง 
                                                 

๓๕ มาตรา ๗๕ จัตวา เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๓๖ มาตรา ๗๖ แกไขโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๓๗ มาตรา ๗๗ แกไขโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๓๘ มาตรา ๗๗ ทว ิเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีท่ีผูประกันตนจายเงินสมทบไมครบหนึ่งรอยแปดสิบเดือนและความเปน
ผูประกันตนไดสิ้นสุดลงตามมาตรา ๓๘ หรือมาตรา ๔๑ ใหผูนั้นมีสิทธิไดรับเงินบําเหน็จชราภาพ 

 
มาตรา ๗๗ ตรี๓๙  ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรับเงินบํานาญชราภาพไดกลับเขาเปน

ผูประกันตน ใหงดการจายเงินบํานาญชราภาพของบุคคลดังกลาวจนกวาความเปนผูประกันตนได
ส้ินสุดลงตามมาตรา ๓๘ หรือมาตรา ๔๑ แลวแตกรณี 

ในกรณีที่ความเปนผูประกันตนสิ้นสุดลงดวยเหตุอื่นนอกจากถึงแกความตายใหผู
นั้นมีสิทธิไดรับเงินบํานาญชราภาพ 

ในกรณีที่ความเปนผูประกันตนสิ้นสุดลงเนื่องจากผูประกันตนถึงแกความตายให
ทายาทผูมีสิทธิของผูน้ันตามมาตรา ๗๗ จัตวา มีสิทธิไดรับเงินบําเหน็จชราภาพ 

 
มาตรา ๗๗ จัตวา๔๐  ในกรณีผูประกันตนซ่ึงมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนใน

กรณีชราภาพตามมาตรา ๗๗ ทวิ ถึงแกความตายกอนท่ีจะไดรับประโยชนทดแทนหรือผูรับเงิน
บํานาญชราภาพถึงแกความตายภายในหกสิบเดือนนับแตเดือนท่ีมีสิทธิไดรับเงินบํานาญชราภาพ 
ใหทายาทของผูนั้นมีสิทธิไดรับเงินบําเหน็จชราภาพ 

ทายาทผูมีสิทธิตามวรรคหน่ึง ไดแก 
(๑)  บุตรชอบดวยกฎหมาย ยกเวนบุตรบุญธรรมหรือบุตรซ่ึงไดยกใหเปนบุตร

บุญธรรมของบุคคลอื่นใหไดรับสองสวน ถาผูประกันตนท่ีตายมีบุตรต้ังแตสามคนข้ึนไปใหไดรับ
สามสวน 

(๒)  สามีหรือภริยาใหไดรับหน่ึงสวน และ 
(๓)  บิดามารดา หรือบิดาหรือมารดาที่มีชีวิตอยูใหไดรับหนึ่งสวน 
ในกรณีท่ีไมมีทายาทในอนุมาตราใด หรือทายาทนั้นไดตายไปเสียกอนใหแบงเงิน

ตามมาตรา ๗๗ (๒) ในระหวางทายาทผูมีสิทธิในอนุมาตราท่ีมีทายาทผูมีสิทธิไดรับ 
 
มาตรา ๗๗ เบญจ๔๑  ในกรณีท่ีผูประกันตนมีสิทธิไดรับเงินทดแทนการขาด

รายไดตามมาตรา ๗๑ และเงินบํานาญชราภาพในเวลาเดียวกัน ใหผูประกันตนไดรับเงินทดแทน
การขาดรายไดตามมาตรา ๗๑ และเงินบําเหน็จชราภาพแทน 

ในกรณีท่ีผูประกันตนไดรับเงินบํานาญชราภาพไปแลว และตอมาเปนผูทุพพล
ภาพภายในกําหนดเวลาตามมาตรา ๓๘ วรรคสอง ใหงดการจายเงินบํานาญชราภาพและให
จายเงินบําเหน็จชราภาพแทน ท้ังน้ี ใหหักเงินบํานาญชราภาพท่ีไดรับไปแลวกอนการเปนผูทุพพล
ภาพออกจากเงินบําเหน็จชราภาพที่ผูนั้นมีสิทธิไดรับแลวนําเงินที่หักนั้นสงเขากองทุน 

 
หมวด ๘ 

                                                 
๓๙ มาตรา ๗๗ ตรี เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๔๐ มาตรา ๗๗ จัตวา เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๔๑ มาตรา ๗๗ เบญจ เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ประโยชนทดแทนในกรณีวางงาน 
   

 
มาตรา ๗๘  ลูกจางซ่ึงเปนผูประกันตนมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณี

วางงานตอเม่ือผูประกันตนไดจายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวาหกเดือนและตองอยูภายใน
ระยะเวลาสิบหาเดือนกอนการวางงานและจะตองเปนผูที่อยูในเงื่อนไขดังตอไปนี้ 

(๑)  เปนผูมีความสามารถในการทํางาน พรอมท่ีจะทํางานท่ีเหมาะสมตามท่ี
จัดหาใหหรือตองไมปฏิเสธการฝกงานและไดข้ึนทะเบียนไวท่ีสํานักจัดหางานของรัฐ โดยตองไป
รายงานตัวไมนอยกวาเดือนละหนึ่งครั้ง 

(๒)  การท่ีผูประกันตนวางงานตองมิใชถูกเลิกจางเนื่องจากทุจริตตอหนาท่ีหรือ
กระทําความผิดอาญาโดยเจตนาแกนายจางหรือจงใจทําใหนายจางไดรับความเสียหายหรือฝาฝน
ขอบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการทํางาน หรือคําส่ังอันชอบดวยกฎหมายในกรณีรายแรง หรือละ
ท้ิงหนาท่ีเปนเวลาเจ็ดวันทํางานติดตอกันโดยไมมีเหตุอันสมควรหรือประมาทเลินเลอเปนเหตุให
นายจางไดรับความเสียหายอยางรายแรงหรือไดรับโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวน
แตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๓)  ตองมิใชผูมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีชราภาพตามหมวด ๗ ใน
ลักษณะนี้ 

 
มาตรา ๗๙  ใหผูประกันตนมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนการวางงานต้ังแตวันท่ี

แปดนับแตวันวางงานจากการทํางานกับนายจางรายสุดทาย ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและอัตราท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง 

 
ลักษณะ ๔ 

พนักงานเจาหนาท่ีและการตรวจตราและควบคุม 
   

 
มาตรา ๘๐  ในการปฏิบัติการตามหนาท่ี ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจ

ดังตอไปนี ้
(๑)  เขาไปในสถานประกอบการหรือสํานักงานของนายจาง สถานท่ีทํางานของ

ลูกจาง ในระหวางเวลาพระอาทิตยข้ึนถึงพระอาทิตยตกหรือในระหวางเวลาทําการ เพื่อตรวจสอบ
หรือสอบถามขอเท็จจริง ตรวจสอบทรัพยสินหรือเอกสาร หลักฐานอื่น ถายภาพถายสําเนาเอกสาร
ท่ีเกี่ยวกับการจาง การจายคาจาง ทะเบียนลูกจาง การจายเงินสมทบ และเอกสารอื่นท่ีเกี่ยวของ 
หรือนําเอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวของไปตรวจสอบ หรือกระทําการอยางอื่นตามสมควรเพื่อใหได
ขอเท็จจริงในอันที่จะปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี ้

(๒)  คนสถานท่ีหรือยานพาหนะใดๆ ท่ีมีขอสงสัยโดยมีเหตุอันควรเชื่อวามี
ทรัพยสินของนายจางซ่ึงไมนําสงเงินสมทบและหรือเงินเพิ่ม หรือนําสงไมครบจํานวน โดยให



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กระทําในระหวางเวลาทําการหรือในระหวางเวลาพระอาทิตยข้ึนถึงพระอาทิตยตก เวนแตการคน
ในระหวางเวลาดังกลาวยังไมแลวเสร็จจะกระทําตอไปก็ได 

(๓)  มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคํา หรือใหสงเอกสาร
หลักฐานท่ีเกี่ยวของ หรือส่ิงอื่นท่ีจําเปนมาเพื่อประกอบการพิจารณา ท้ังนี้ใหนําความในมาตรา 
๓๐ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

(๔)  ยึดหรืออายัดทรัพยสินของนายจางตามคําส่ังของเลขาธิการ ตามมาตรา ๕๐ 
ในกรณีท่ีนายจางไมนําสงเงินสมทบและหรือเงินเพิ่ม หรือนําสงไมครบจํานวน 

ในการปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง พนักงานเจาหนาท่ีจะนําขาราชการหรือลูกจางใน
สํานักงานไปชวยปฏิบัติงานดวยก็ได 

 
มาตรา ๘๑  ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาท่ีตามมาตรา ๘๐ ใหบุคคล

ซ่ึงเก่ียวของอํานวยความสะดวกตามสมควร 
 
มาตรา ๘๒  ในการปฏิบัติหนาที่ พนักงานเจาหนาท่ีตองแสดงบัตรประจําตัว 
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาท่ี ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนด 
 
มาตรา ๘๓  ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาท่ีเปน

เจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 
มาตรา ๘๔  เพื่อประโยชนในการตรวจตราและควบคุมงานอันเกี่ยวกับการ

ประกันสังคม ใหนายจางจัดใหมีทะเบียนผูประกันตนและใหเก็บรักษาไว ณ สถานท่ีทํางานของ
นายจางพรอมท่ีจะใหพนักงานเจาหนาท่ีตรวจได 

ทะเบียนผูประกันตนตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามแบบที่เลขาธิการกําหนด 
 
มาตรา ๘๔ ทวิ๔๒  กําหนดเวลาตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๓๙ มาตรา ๔๕ มาตรา 

๔๗ มาตรา ๔๗ ทวิ และมาตรา ๕๖ ถาผูมีหนาท่ีปฏิบัติตามกําหนดเวลานั้นมิไดอยูในประเทศ
หรือมีเหตุจําเปนจนไมสามารถจะปฏิบัติตามกําหนดเวลานั้นได และไดย่ืนคํารองกอนส้ิน
กําหนดเวลานั้นเพื่อขอขยายหรือเล่ือนกําหนดเวลาโดยแสดงเหตุแหงความจําเปน เม่ือเลขาธิการ
เห็นเปนการสมควรจะขยายหรือเลื่อนกําหนดเวลาออกไปไดตามความจําเปนแกกรณี แตท้ังนี้ตอง
ไมเกินไปกวาหนึ่งเทาของระยะเวลาตามที่กําหนดไวในมาตรานั้นๆ 

การขยายเวลาตามท่ีกําหนดไวในมาตรา ๓๙ หรือมาตรา ๔๗ ไมเปนเหตุใหลด
หรืองดเงินเพ่ิม 

 
ลักษณะ ๕ 
การอุทธรณ 

   
                                                 

๔๒ มาตรา ๘๔ ทว ิเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๘๕๔๓  นายจาง ผูประกันตน หรือบุคคลอื่นใด ซ่ึงไมพอใจในคําส่ังของ

เลขาธิการหรือของพนักงานเจาหนาท่ีซ่ึงส่ังการตามพระราชบัญญัตินี้ เวนแตเปนคําส่ังตามมาตรา 
๕๐ ใหมีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือตอคณะกรรมการอุทธรณไดภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับ
แจงคําส่ังดังกลาว 

หลักเกณฑและวิธีการยื่นอุทธรณ ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา  ๘๖   ให มีคณะกรรมการอุทธรณคณะหนึ่ ง ซ่ึ งรัฐมนตรีแต ง ต้ั ง

ประกอบดวยประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอื่นซ่ึงเปนผูทรงคุณวุฒิทางกฎหมาย 
ผูทรงคุณวุฒิทางการแพทย ผูทรงคุณวุฒิทางระบบงานประกันสังคม ผูทรงคุณวุฒิทางการแรงงาน
ผูแทนฝายนายจางสามคนและผูแทนฝายลูกจางสามคน และใหผูแทนสํานักงานเปนกรรมการและ
เลขานุการ ซ่ึงท้ังคณะมีจํานวนรวมกันไมเกินสิบสามคน 

 
มาตรา ๘๗  ใหคณะกรรมการอุทธรณมีอํานาจหนาท่ีพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณท่ี

ยื่นตามมาตรา ๘๕ 
เม่ือคณะกรรมการอุทธรณพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณแลวใหแจงคําวินิจฉัยนั้นเปน

หนังสือใหผูอุทธรณทราบ 
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณนั้น ถาผูอุทธรณไมพอใจ ใหมีสิทธินําคดี

ไปสูศาลแรงงานภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับแจงคําวินิจฉัย แตถาไมนําคดีไปสูศาลแรงงาน
ภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาว ใหคําวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณเปนที่สุด 

 
มาตรา ๘๘  การอุทธรณไมเปนการทุเลาการปฏิบัติตามคําส่ังของเลขาธิการหรือ

พนักงานเจาหนาท่ีซ่ึงส่ังการตามพระราชบัญญัตินี้ เวนแตกรณีท่ีผูอุทธรณไดย่ืนคํารองตอ
เลขาธิการขอใหทุเลาการปฏิบัติตามคําส่ังนั้นไวกอนถาเลขาธิการเห็นสมควรจะส่ังใหทุเลาการ
ปฏิบัติตามคําสั่งดังกลาวไวเพื่อรอคําวินิจฉัยอุทธรณก็ได 

 
มาตรา ๘๙  คณะกรรมการอุทธรณมีอํานาจแตงต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อ

ชวยเหลือในการดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งตามท่ีมอบหมายได เม่ือคณะอนุกรรมการปฏิบัติ
ตามท่ีไดรับมอบหมายแลว ใหเสนอความเห็นหรือรายงานตอคณะกรรมการอุทธรณ 

การประชุมของคณะอนุกรรมการ ใหนําความในมาตรา ๑๓ มาใชบังคับโดย
อนุโลม 

 
มาตรา ๙๐  ใหกรรมการอุทธรณอยูในตําแหนงคราวละสองป 
กรรมการซ่ึงพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงต้ังอีกไดแตจะแตงต้ังติดตอกันเกิน

สองวาระไมได 
 

                                                 
๔๓ มาตรา ๘๕  วรรคหนึง่ แกไขโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๙๑  ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๗ 
มาใชบังคับแกคณะกรรมการอุทธรณโดยอนุโลม 

 
ลักษณะ ๖ 
บทกําหนดโทษ 

   
 
มาตรา ๙๒  ผูใดไมใหถอยคําหรือไมสงเอกสาร หลักฐาน หรือขอมูลท่ีจําเปน

ตามคําส่ังของคณะกรรมการ คณะกรรมการการแพทย คณะกรรมการอุทธรณ คณะอนุกรรมการ 
หรือพนักงานเจาหนาท่ี ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือ
ท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๙๓  ผูใดโดยเจตนาไมกรอกรายการในแบบสํารวจ กรอกรายการในแบบ

สํารวจไมครบถวน หรือไมสงแบบสํารวจคืนภายในเวลาท่ีกําหนด ตองระวางโทษปรับไมเกินหา
พันบาท 

 
มาตรา ๙๔  ผูใดกรอกขอความหรือตัวเลขในแบบสํารวจโดยรูอยูวาเปนเท็จ ตอง

ระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๙๕  ผูใดฝาฝนมาตรา ๓๒ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือนหรือปรับ

ไมเกินสองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๙๖๔๔  นายจางผูใดโดยเจตนาไมย่ืนแบบรายการตอสํานักงานภายใน

กําหนดเวลาตามมาตรา ๓๔ หรือไมแจงเปนหนังสือตอสํานักงานขอเปล่ียนแปลงหรือแกไข
เพิ่มเติมรายการภายในกําหนดเวลาตามมาตรา ๔๔ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับ
ไมเกินสองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนความผิดตอเนื่อง ผูกระทําตองระวาง
โทษปรับอีกวันละไมเกินหาพันบาทตลอดระยะเวลาที่ยังฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม 

 
มาตรา ๙๗๔๕  นายจางผูใดยื่นแบบรายการตามมาตรา ๓๔ หรือแจงเปนหนังสือ

ขอเปล่ียนแปลงหรือแกไขเพิ่มเติมรายการตามมาตรา ๔๔ โดยเจตนากรอกขอความเปนเท็จใน
แบบรายการ หรือแจงการเปล่ียนแปลงขอเท็จจริงเปนเท็จในหนังสือแจงขอเปล่ียนแปลงหรือ
แกไขเพิ่มเติม ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินสองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ัง
ปรับ 

 

                                                 
๔๔ มาตรา ๙๖ วรรคหนึง่ แกไขโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ 
๔๕ มาตรา ๙๗ แกไขโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๙๘  ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกตามสมควรแกพนักงาน
เจาหนาที่ในการปฏิบัติการตามมาตรา ๘๐ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกิน
หน่ึงหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๙๙  นายจางผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๘๔ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน

หน่ึงเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๑๐๐  ผูใดเปดเผยขอเท็จจริงใดเกี่ยวกับกิจการของนายจางอันเปน

ขอเท็จจริงท่ีตามปกติวิสัยของนายจางจะพึงสงวนไวไมเปดเผยซ่ึงตนไดมาหรือลวงรูเนื่องจากการ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินสามพัน
บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ เวนแตเปนการเปดเผยในการปฏิบัติราชการเพื่อประโยชนแหง
พระราชบัญญัตินี้ หรือเพื่อประโยชนแกการคุมครองแรงงาน หรือการสอบสวนหรือการพิจารณา
คดี 

 
มาตรา ๑๐๑  ในกรณีท่ีนิติบุคคลเปนผูกระทําความผิดและถูกลงโทษตาม

พระราชบัญญัตินี้ ใหถือวาผูแทนของนิติบุคคล กรรมการทุกคน และผูรับผิดชอบในการ
ดําเนินการของนิติบุคคลนั้น ตองระวางโทษเชนเดียวกับนิติบุคคลนั้นดวย เวนแตจะพิสูจนไดวา
ตนมิไดรูเห็นเปนใจในการกระทําความผิดนั้น หรือไดจัดการตามสมควรเพื่อปองกันมิใหเกิด
ความผิดนั้นแลว 

 
มาตรา ๑๐๒  ถาเจาพนักงานดังตอไปนี้เห็นวาผูกระทําผิดไมควรไดรับโทษถึง

จําคุกหรือไมควรถูกฟองรอง สําหรับความผิดท่ีมีโทษปรับสถานเดียวหรือความผิดท่ีมีโทษปรับ
หรือโทษจําคุกไมเกินหกเดือน เวนแตโทษตามมาตรา ๙๕ ใหมีอํานาจเปรียบเทียบดังนี้ 

(๑)  เลขาธิการหรือผู ซ่ึงไดรับมอบหมาย สําหรับความผิดท่ีเกิด ข้ึนใน
กรุงเทพมหานคร 

(๒)  ผูวาราชการจังหวัดหรือผูซึ่งผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย สําหรับความผิด
ท่ีเกิดข้ึนในจังหวัดอ่ืน 

ในกรณีที่มีการสอบสวน ถาพนักงานสอบสวนพบวาบุคคลใดกระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ ท่ีมีโทษอยูในเกณฑท่ีจะทําการเปรียบเทียบไดและบุคคลนั้นยินยอมให
เปรียบเทียบ ใหพนักงานสอบสวนสงเรื่องใหเลขาธิการหรือผูวาราชการจังหวัดแลวแตกรณีภายใน
เจ็ดวันนับแตวันท่ีบุคคลน้ันแสดงความยินยอมใหเปรียบเทียบ 

เม่ือผูกระทําผิดไดชําระเงินคาปรับตามจํานวนท่ีเปรียบเทียบภายในสามสิบวัน
แลว ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ถาผูกระทําผิดไมยินยอมใหเปรียบเทียบ หรือเม่ือยินยอมแลวไมชําระเงินคาปรับ
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสาม ใหดําเนินคดีตอไป 

 
บทเฉพาะกาล 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๐ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

   
 
มาตรา ๑๐๓  ใหใชพระราชบัญญัตินี้บังคับแกกิจการท่ีมีลูกจางต้ังแตย่ีสิบคนข้ึน

ไปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
เม่ือพนกําหนดระยะเวลาสามปนับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหใช

พระราชบัญญัตินี้บังคับแกกิจการที่มีลูกจางตั้งแตสิบคนขึ้นไป 
พระราชบัญญัตินี้จะใชบังคับแกนายจางที่มีลูกจางนอยกวาสิบคนในทองที่ใดและ

เม่ือใด ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา๔๖ 
 
มาตรา ๑๐๔  ใหดําเนินการจัดเก็บเงินสมทบเพื่อการใหประโยชนทดแทนใน

กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวย ในกรณีทุพพลภาพ และในกรณีตายอันมิใชเนื่องจากการทํางาน 
และในกรณีคลอดบุตร นับแตวันท่ีบทบัญญัติหมวด ๒ ของลักษณะ ๒ ใชบังคับ 

การจัดเก็บเงินสมทบเพื่อการใหประโยชนทดแทนกรณีสงเคราะหบุตร และกรณี
ชราภาพ จะเริ่มดําเนินการเม่ือใดใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา แตท้ังนี้ตองไมชากวาวันท่ี ๓๑ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑๔๗ 

สําหรับการจัดเก็บเงินสมทบเพื่อการใหประโยชนทดแทนในกรณีวางงานจะเริ่ม
ดําเนินการเม่ือใด ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา 

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ 

นายกรัฐมนตร ี
 

                                                 
๔๖ มาตรา ๑๐๓ วรรคสาม เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตปิระกันสงัคม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๓๗ 
๔๗ มาตรา ๑๐๔ วรรคสอง แกไขโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๑ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

[เอกสารแนบทาย] 
 
๑.  อัตราคาธรรมเนียม 
๒.  อัตราเงินสมทบทายพระราชบัญญัต ิ
 

(ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย) 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๒ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากไดมีประกาศใช
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๔๙๗ มาเปนเวลานานแลว แตในขณะนั้นสภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคมยังไมอํานวยใหนํากฎหมายนั้นมาใชบังคับ ปจจุบันนี้การพัฒนาในดาน
เศรษฐกิจและสังคมไดกาวหนาไปมาก สมควรสรางหลักประกันใหแกลูกจางและบุคคลอื่น โดย
จัดต้ังกองทุนประกันสังคมข้ึน เพื่อใหการสงเคราะหแกลูกจางและบุคคลอื่นซ่ึงประสบอันตราย 
เจ็บปวย ทุพพลภาพ หรือตาย อันมิใชเนื่องจากการทํางาน รวมท้ังกรณีคลอดบุตร กรณี
สงเคราะหบุตร กรณีชราภาพ  และสําหรับกรณีวางงานซ่ึงใหหลักประกันเฉพาะลูกจาง จึง
จําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี ้

 
ปรียนันท/แกไข 
๒๗/๒/๔๕ 

A+B(C) 
 
พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗๔๘ 
 

มาตรา ๓๘  ผูใดมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนจากกองทุนในฐานะผูประกันตน
กอนหรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับอยูเพียงใด ก็ใหมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนนั้นตอไป
จนครบตามสิทธิ 

 
มาตรา ๓๙  ลูกจางชั่วคราวของราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาคและ

ราชการสวนทองถิ่นที่สิ้นสภาพการเปนผูประกันตนตามพระราชบัญญัตินี้ ไมวาจะไดสงเงินสมทบ
มาแลวเทาใด ใหลูกจางชั่วคราวนั้น มีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนตามบทบัญญัติในหมวด ๒ 
หมวด ๓ หมวด ๔ และหมวด ๕ ของลักษณะ ๓ แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ 
ตอไปอีกหกเดือนนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ 

ใหนําความในมาตรา ๓๙ แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ซ่ึง
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี ้มาใชบังคับกับลูกจางชั่วคราวท่ีส้ินสภาพการเปนผูประกันตน
ตามวรรคหน่ึงโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๔๐  เพื่อประโยชนในการคํานวณระยะเวลาการสงเงินสมทบตาม

พระราชบัญญัตินี ้เงินสมทบของแตละเดือนไมวาจะมีจํานวนกี่วันและไมวาจะไดหักไวและไดนําสง
เดือนละกี่ครั้งก็ตาม ถาไดสงหรือไดถือวาสงเขากองทุนแลวกอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
ใหถือวามีระยะเวลาในการจายเงินสมทบเทากับหนึ่งเดือน 

 
มาตรา ๔๑  บรรดาเงินท่ีนายจางหรือผูประกันตนมีสิทธิเรียกคืนกอนวันท่ี

พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ถาไมมีผูใดมาย่ืนคําขอตอสํานักงานเพื่อขอเงินดังกลาวคืนภายในหนึ่ง
ปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหตกเปนของกองทุน 
                                                 

๔๘ รก.๒๕๓๗/๖๓ก/๓/๓๐ ธันวาคม ๒๕๓๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๓ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๔๒  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมรักษาการ

ตามพระราชบัญญัตินี ้
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ท่ีใชบังคับอยูในปจจุบันมีขอขัดของและมีปญหาในทางปฏิบัติเกิดข้ึน
หลายประการ ทําใหผูประกันตนไมไดรับสิทธิประโยชนสมตามเจตนารมณของกฎหมาย 
นอกจากนั้น วิธีปฏิบัติบางเรื่องในพระราชบัญญัติดังกลาวยังมีข้ันตอนการปฏิบัติท่ียุงยาก
สลับซับซอน เกิดภาระแกนายจาง และไมเอื้ออํานวยประโยชนและการใหบริการแกนายจางและ
ผูประกันตน  สมควรแกไขให เหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบัน   จึงจํา เปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี ้
 

ปรียนันท/แกไข 
๒๗/๒/๔๕ 

A+B(C) 
 
พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒๔๙ 
 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ มาตรา ๓๘ วรรคสอง บัญญัติใหผูประกันตนท่ีส้ินสภาพการเปน
ลูกจางมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวย กรณีคลอดบุตร กรณี
ทุพพลภาพ และกรณีตาย ตอไปอีกหกเดือน นับแตวันท่ีส้ินสภาพการเปนลูกจาง และมาตรา ๔๑ 
วรรคสาม ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๓๘ วรรคสอง มาใชบังคับแกผูประกันตนโดยสมัครใจท่ีส้ินสุด
ความเปนผูประกันตนโดยอนุโลม ซึ่งบทบัญญัติดังกลาวมีเจตนารมณในการชวยเหลือผูประกันตน
มิใหไดรับความเดือดรอนชั่วระยะเวลาที่สิ้นสภาพการเปนลูกจางหรือสิ้นสุดความเปนผูประกันตน 
แลวแตกรณี สมควรกําหนดใหขยายระยะเวลาการมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนภายหลังลูกจางซ่ึง
เปนผูประกันตนสิ้นสภาพการเปนลูกจางโดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา ประกอบกับบทบัญญัติใน
สวนที่เกี่ยวกับสิทธิของผูประกันตนในการไดรับประโยชนทดแทนในกรณีสงเคราะหบุตร กรณีชรา
ภาพ และกรณีวางงานยังไมเหมาะสม สมควรแกไขเพิ่มเติมใหชัดเจนและเกิดประโยชนสูงสุดตอ
ผูประกันตนและการออกเงินสมทบเขากองทุนประกันสังคมของรัฐบาล นายจาง และผูประกันตน
ตามมาตรา ๓๓ ยังไมสอดคลองกับความสามารถในการออกเงินสมทบและสภาวการณทาง
เศรษฐกิจ สมควรแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติดังกลาวใหเหมาะสมย่ิงข้ึน จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี ้

 
พรพิมล/แกไข 
๓๐ พ.ย ๒๕๔๔ 

                                                 
๔๙ รก.๒๕๔๒/๒๒ก/๑/๓๑ มีนาคม ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

A+B(C) 
 

*พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาท่ีของสวนราชการให
เปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๕๐ 
 

มาตรา ๗๐  ในพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ใหแกไขคําวา 
“ปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม” เปน “ปลัดกระทรวงแรงงาน” 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดบัญญัติใหจัดต้ังสวนราชการข้ึนใหมโดยมีภารกิจใหม ซ่ึงได
มีการตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาท่ีของสวนราชการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแลว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกลาวได
บัญญัติใหโอนอํานาจหนาท่ีของสวนราชการ รัฐมนตรีผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาท่ีในสวน
ราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหม โดยใหมีการแกไขบทบัญญัติตางๆ ใหสอดคลองกับ
อํานาจหนาท่ีท่ีโอนไปดวย ฉะนั้น เพื่ออนุวัติใหเปนไปตามหลักการท่ีปรากฏในพระราชบัญญัติ
และพระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึงสมควรแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหสอดคลองกับการโอน
สวนราชการ เพื่อใหผูเกี่ยวของมีความชัดเจนในการใชกฎหมายโดยไมตองไปคนหาในกฎหมาย
โอนอํานาจหนาท่ีวาตามกฎหมายใดไดมีการโอนภารกิจของสวนราชการหรือผูรับผิดชอบตาม
กฎหมายนั้นไปเปนของหนวยงานใดหรือผูใดแลว โดยแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหมีการ
เปล่ียนช่ือสวนราชการ รัฐมนตรี ผูดํารงตําแหนงหรือผูซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีของสวนราชการใหตรงกับ
การโอนอํานาจหนาท่ี และเพิ่มผูแทนสวนราชการในคณะกรรมการใหตรงตามภารกิจท่ีมีการตัด
โอนจากสวนราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหมรวมท้ังตัดสวนราชการเดิมท่ีมีการยุบเลิกแลว 
ซ่ึงเปนการแกไขใหตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกลาวจึงจําเปนตองตราพระ
ราชกฤษฎีกานี ้

                                                 
๕๐ รก.๒๕๔๕/๑๐๒ก/๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทรงยศ/สราวุฒ/ิจัดทํา 
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๖ 

สุนันทา/แกไข 
๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๘ 

 


