
 
 
 
 

พระราชบัญญตัปิระกนัสงัคม 
พ.ศ.  ๒๕๓๓ 

 
ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 

ใหไ้ว ้ ณ  วนัท่ี  ๑๑  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๓๓ 
เป็นปีท่ี  ๔๕  ในรัชกาลปัจจุบนั 

 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ  ใหป้ระกาศวา่ 
 
 โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายวา่ดว้ยการประกนัสังคม 
 
 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบญัญติัข้ึนไวโ้ดยค าแนะน าและยินยอมของรัฐสภา  
ดงัต่อไปน้ี 
 
 มาตรา  ๑  พระราชบญัญติัน้ีเรียกวา่  “พระราชบญัญติัประกนัสังคม  พ.ศ.  ๒๕๓๓” 
 
 
* พระราชบญัญติัประกนัสังคม  พ.ศ.  ๒๕๓๓  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบบักฤษฎีกา  เล่ม  ๑๐๗  ตอนท่ี  ๑๖๑  ลงวนัท่ี  ๑  
กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๓๓  มีผลใช้บังคบัตั้งแต่วนัท่ี  ๒  กันยายน  ๒๕๓๓  ได้รับการแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
ประกนัสังคม  (ฉบบัท่ี  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซ่ึงประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ฉบบักฤษฎีกา  เล่ม  ๑๑๑  ตอนท่ี  ๖๓  ก  ลงวนัท่ี  
๓๐  ธนัวาคม  ๒๕๓๗  และมีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  ๓๐  มีนาคม  ๒๕๓๘  เป็นตน้ไป  และพระราชบญัญติัประกนัสงัคม  (ฉบบั
ท่ี ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซ่ึงประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ฉบบักฤษฎีกา เล่ม  ๑๑๖  ตอนท่ี  ๒๒ ก  ลงวนัท่ี  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๔๒  
และมีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  ๑  เมษายน  ๒๕๔๒    เป็นตน้ไป 
 
 

 มาตรา  ๒  พระราชบญัญติัน้ีให้ใช้บงัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
เวน้แต่บทบญัญติัหมวด  ๒  ของลกัษณะ  ๒  ให้ใชบ้งัคบั  เม่ือพน้ก าหนดระยะเวลาหน่ึงร้อยแปดสิบวนั  นบัแต่
วนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั  และบทบญัญติัมาตรา  ๔๐  ให้ใชบ้งัคบัภายในส่ีปีนบัแต่วนัท่ีพระราชบญัญติัน้ี
ใชบ้งัคบั 
 



 มาตรา  ๓  ใหย้กเลิกพระราชบญัญติัประกนัสังคม  พ.ศ.  ๒๔๙๗   
 บรรดากฎหมาย  กฎ  และขอ้บงัคบัอ่ืนในส่วนท่ีมีบญัญติัไวแ้ลว้ในพระราชบญัญติัน้ี  หรือซ่ึงขดัแยง้กบั
บทแห่งพระราชบญัญติัน้ี  ใหใ้ชพ้ระราชบญัญติัน้ีแทน 
 
 มาตรา  ๔  พระราชบญัญติัน้ีไม่ใชบ้งัคบัแก่ 
 (๑)  ข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า  ลูกจ้างชั่วคราวรายวนั  และลูกจ้างชั่วคราวรายชั่วโมงของราชการ
ส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  และราชการส่วนทอ้งถ่ิน  ยกเวน้ลูกจา้งชัว่คราวรายเดือน(๑)  
  

(๒)  ลูกจา้งของรัฐบาลต่างประเทศหรือองคก์ารระหวา่งประเทศ 
 (๓)  ลูกจา้งของนายจา้งท่ีมีส านกังานในประเทศ  และไปประจ าท างานในต่างประเทศ 
 (๔)  ครูหรือครูใหญ่ของโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงเรียนเอกชน 
 (๕)  นักเรียน  นักเรียนพยาบาล  นิสิตหรือนักศึกษาหรือแพทย์ฝึกหัดซ่ึงเป็นลูกจ้างของโรง เรียน  
มหาวทิยาลยั  หรือโรงพยาบาล 
 (๖)  กิจการหรือลูกจา้งอ่ืนตามท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 
 
 มาตรา  ๕  ในพระราชบญัญติัน้ี 
 “ลูกจา้ง”  หมายความว่า  ผูซ่ึ้งท างานให้นายจา้ง  โดยรับค่าจา้งไม่ว่าจะเรียกช่ืออย่างไร  แต่ไม่รวมถึง
ลูกจา้ง  ซ่ึงท างานเก่ียวกบังานบา้นอนัมิไดมี้การประกอบธุรกิจรวมอยูด่ว้ย 
 “นายจา้ง”  หมายความวา่  ผูซ่ึ้งรับลูกจา้งเขา้ท างานโดยจ่ายค่าจา้ง  และให้หมายความรวมถึงผูซ่ึ้งไดรั้บ
มอบหมายให้ท างานแทนนายจา้ง  ในกรณีท่ีนายจา้งเป็นนิติบุคคล              ใหห้มายความรวมถึงผูมี้อ านาจกระท า
การแทนนิติบุคคล  และผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายจากผูมี้อ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลใหท้ าการแทนดว้ย 
 “ค่าจา้ง”  หมายความวา่  เงินทุกประเภทท่ีนายจา้งจ่ายให้แก่ลูกจา้งเป็นค่าตอบแทนการท างานในวนัและ
เวลาท างานปกติ  ไม่วา่จะค านวณตามระยะเวลาหรือค านวณตามผลงานท่ีลูกจา้งท าได ้ และใหห้มายความรวมถึง
เงินท่ีนายจา้งจ่ายให้ในวนัหยุดและวนัลาซ่ึงลูกจา้งไม่ไดท้  างานดว้ย  ทั้งน้ี  ไม่วา่จะก าหนด  ค านวณ  หรือจ่ายใน
ลกัษณะใดหรือ              โดยวธีิการใด  และไม่วา่จะเรียกช่ืออยา่งไร 
 “วนัท างาน”  หมายความวา่  วนัท่ีก าหนดใหลู้กจา้งท างานตามปกติ 
 “ผูป้ระกันตน”  หมายความว่า  ผูซ่ึ้งจ่ายเงินสมทบอันก่อให้เกิดสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนตาม
พระราชบญัญติัน้ี 

                                                 
(๑)มาตรา  ๔(๑)  ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา  ๓  แห่งพระราชบญัญติัประกนัสังคม  (ฉบบัท่ี  ๒)   พ.ศ.  ๒๕๓๗  และให้ใช้
ความใหม่แทน  ดงัท่ีพิมพไ์วน้ี้ 



 “การคลอดบุตร”  หมายความว่า  การท่ีทารกออกจากครรภ์มารดา  ซ่ึงมีระยะเวลาตั้งครรภ์ไม่น้อยกว่า
ยีสิ่บแปดสัปดาห์ไม่วา่ทารกจะมีชีวิตรอดอยูห่รือไม่ 
 “ทุพพลภาพ”  หมายความว่า  การสูญเสียอวยัวะหรือสูญเสียสมรรถภาพของอวยัวะหรือของร่างกาย  
หรือสูญเสียสภาวะปกติของจิตใจ  จนไม่สามารถท างานได้  ทั้งน้ี                ตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ
การแพทยก์ าหนด 
 “ว่างงาน”  หมายความว่า  การท่ีผูป้ระกนัตนตอ้งหยุดงานเน่ืองจากนิติสัมพนัธ์ระหว่างนายจา้งและ
ลูกจา้งตามสัญญาจา้งแรงงานส้ินสุดลง 
 “กองทุน”  หมายความวา่  กองทุนประกนัสังคม 
 “ส านกังาน”  หมายความวา่  ส านกังานประกนัสังคม 
 “คณะกรรมการ”  หมายความวา่  คณะกรรมการประกนัสังคม 
 “กรรมการ”  หมายความวา่  กรรมการประกนัสังคม 
 “พนกังานเจา้หนา้ท่ี”  หมายความวา่  ผูซ่ึ้งรัฐมนตรีแต่งตั้งใหป้ฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ี 
 “เลขาธิการ”  หมายความวา่  เลขาธิการส านกังานประกนัสังคม 
 “รัฐมนตรี”  หมายความวา่  รัฐมนตรีผูรั้กษาการตามพระราชบญัญติัน้ี 
 
 มาตรา  ๖  ในการค านวณค่าจา้งเพื่อการออกเงินสมทบให้ถือเอาค่าจา้งท่ีคิดเป็นรายเดือนเป็นเกณฑ์
ค านวณ 
 ในการค านวณค่าจา้งท่ีมิใช่ค่าจา้งรายเดือนให้เป็นค่าจา้งรายเดือนให้ถือว่าค่าจา้งท่ีลูกจา้งไดรั้บจริงใน
เดือนใดเป็นค่าจา้งรายเดือนของเดือนนั้น 
 เพื่อประโยชน์ในการนบัระยะเวลาการส่งเงินสมทบของผูป้ระกนัตนให้ถือวา่เงินสมทบท่ีหกัจากค่าจา้ง
ท่ีจ่ายให้ลูกจา้งในเดือนใดเป็นการจ่ายเงินสมทบของเดือนนั้นและ ไม่ว่าเงินสมทบนั้นจะได้หักไวห้รือน าส่ง
เดือนละก่ีคร้ัง  ใหถื้อวา่มีระยะเวลาในการจ่ายเงินสมทบเท่ากบัหน่ึงเดือน (๒) 
 
 มาตรา  ๗  ใหรั้ฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบญัญติัน้ีและใหมี้อ านาจแต่งตั้ง
พนกังานเจา้หนา้ท่ีกบัออกกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอตัราในบญัชีทา้ยพระราชบญัญติัน้ี  ยกเวน้
ค่าธรรมเนียมและก าหนดกิจการอ่ืนเพื่อปฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ี 

กฎกระทรวงนั้น  เม่ือไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้
 
 

                                                 
(๒)มาตรา  ๖  ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา  ๔  แห่งพระราชบญัญติัประกนัสังคม  (ฉบบัท่ี  ๒)    พ.ศ.  ๒๕๓๗  และให้ใช้
ความใหม่แทน  ดงัท่ีพิมพไ์วน้ี้ 



ลกัษณะ  ๑ 
บททัว่ไป 

 
หมวด  ๑ 

คณะกรรมการประกนัสังคม 
 
 

มาตรา  ๘  ให้มีคณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกว่า  “คณะกรรมการประกันสังคม”  ประกอบด้วย
ปลดักระทรวงแรงงานและสวสัดิการสังคม  เป็นประธานกรรมการ  ผูแ้ทนกระทรวงการคลงั  ผูแ้ทนกระทรวง
สาธารณสุข  และผูแ้ทนส านกังบประมาณ  เป็นกรรมการกบัผูแ้ทนฝ่ายนายจา้ง  และผูแ้ทนฝ่ายลูกจา้งฝ่ายละ
หา้คน  ซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นกรรมการและเลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ(๓) 

คณะกรรมการจะแต่งตั้งบุคคลใดเป็นผูช่้วยเลขานุการคณะกรรมการก็ได ้
 รัฐมนตรีจะแต่งตั้งผูท้รงคุณวุฒิอีกไม่เกินห้าคนให้เป็นท่ีปรึกษาของคณะกรรมการก็ได ้ ซ่ึงในจ านวนน้ี
อย่างน้อยตอ้งเป็นผูท้รงคุณวุฒิทางระบบงานประกนัสังคม  ผูท้รงคุณวุฒิทางการแรงงาน  ผูท้รงคุณวุฒิทาง
การแพทย ์ ผูท้รงคุณวฒิุทางกฎหมาย  และผูท้รงคุณวฒิุอ่ืน 
 
 มาตรา  ๙  คณะกรรมการมีอ านาจหนา้ท่ี  ดงัต่อไปน้ี 
 (๑)  เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเก่ียวกบันโยบายและมาตรการในการประกนัสังคมตามพระราชบญัญติั
น้ี 
 (๒)  พิจารณาให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีในการตราพระราชกฤษฎีกา  การออกกฎกระทรวง  และระเบียบ
ต่างๆ  เพื่อด าเนินการตามพระราชบญัญติัน้ี 
 (๓)  วางระเบียบโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลงัเก่ียวกบัการรับเงิน  การจ่ายเงินและการเก็บ
รักษาเงินของกองทุน 
 (๔)  วางระเบียบโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลงัเก่ียวกบัการจดัหาผลประโยชน์ของกองทุน 
 (๕)  พิจารณางบดุลและรายงานการรับจ่ายเงินของกองทุน  และรายงานผลการปฏิบติังานประจ าปีของ
ส านกังานในส่วนท่ีเก่ียวกบัการประกนัสังคมตามพระราชบญัญติัน้ี 
 (๖)  ใหค้  าปรึกษาและแนะน าแก่คณะกรรมการอ่ืนหรือส านกังาน 
 (๗)  ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีพระราชบญัญติัน้ีหรือกฎหมายอ่ืนบญัญติัใหเ้ป็นอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการ  
หรือตามท่ีรัฐมนตรีมอบหมาย 
                                                 
(๓)มาตรา  ๘  วรรคหน่ึง  ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา  ๕  แห่งพระราชบญัญติัประกนัสงัคม  (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗  และ
ใหใ้ชค้วามใหม่แทน  ดงัท่ีพิมพไ์วน้ี้ 



 ในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามวรรคหน่ึง  คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ส านกังานเป็นผูป้ฏิบติัเพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการพิจารณาด าเนินการต่อไปก็ได ้
 
 มาตรา  ๑๐  กรรมการหรือท่ีปรึกษาซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งใหอ้ยูใ่นต าแหน่งคราวละสองปี 
 กรรมการหรือท่ีปรึกษาซ่ึงพน้จากต าแหน่งอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้แต่จะแต่งตั้งติดต่อกนัเกินสอง
วาระไม่ได ้
 
 มาตรา  ๑๑  นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา  ๑๐  กรรมการหรือท่ีปรึกษา  ซ่ึงรัฐมนตรี
แต่งตั้งพน้จากต าแหน่ง  เม่ือ 
 (๑)  ตาย 
 (๒)  ลาออก 
 (๓)  รัฐมนตรีใหอ้อก 
 (๔)  เป็นบุคคลลม้ละลาย 
 (๕)  วกิลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 
 (๖)  ไดรั้บโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ  าคุก  เวน้แต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีไดก้ระท าโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 ในกรณีท่ีกรรมการซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งพน้จากต าแหน่งก่อนวาระ  ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งบุคคลในประเภท
เดียวกนัตามมาตรา  ๘  เป็นกรรมการแทน  และให้ผูท่ี้ได้รับแต่งตั้งอยู่ในต าแหน่งเท่ากบัวาระท่ีเหลืออยู่ของ
กรรมการซ่ึงตนแทน 
 ในกรณีท่ีรัฐมนตรีแต่งตั้ งท่ีปรึกษาเพิ่มข้ึนในระหว่างท่ีท่ีปรึกษาซ่ึงแต่งตั้ งไวแ้ล้วยงัมีวาระอยู่ใน
ต าแหน่ง  ให้ผูท่ี้ไดรั้บแต่งตั้งให้เป็นท่ีปรึกษาเพิ่มข้ึนอยูใ่นต าแหน่งเท่ากบัวาระท่ีเหลืออยูข่องท่ีปรึกษาท่ีได้รับ
แต่งตั้งไวแ้ลว้ 
 
 มาตรา  ๑๒  ในกรณีท่ีกรรมการซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งด ารงต าแหน่งครบตามวาระแลว้  แต่ยงัมิไดมี้การ
แต่งตั้งคณะกรรมการข้ึนใหม่  ให้กรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระปฏิบติัหน้าท่ีไปพลางก่อนจนกว่า
กรรมการท่ีไดรั้บแต่งตั้งใหม่จะเขา้รับหนา้ท่ี 
 
 มาตรา  ๑๓  การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวน
กรรมการทั้งหมด  จึงเป็นองคป์ระชุม 
 ในการประชุมคราวใด  ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม  หรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้ให้
กรรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 



 มติในท่ีประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน  ถ้าคะแนนเสียง
เท่ากนั  ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียง          ช้ีขาด 
 
 มาตรา  ๑๔  ให้มีคณะกรรมการการแพทยค์ณะหน่ึง  ประกอบดว้ยประธานกรรมการและกรรมการอ่ืน  
มีจ  านวนรวมกนัไม่เกินสิบหกคน  ซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้ง  และผูแ้ทนส านกังานเป็นกรรมการและเลขานุการ 
 ประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนตามวรรคหน่ึง  ให้แต่งตั้งจากผูท้รงคุณวุฒิในวิชาชีพเวชกรรม
สาขาต่างๆ  และใหอ้ยูใ่นต าแหน่งคราวละสองปี 
 ใหน้ ามาตรา  ๑๐  วรรคสอง  มาตรา  ๑๑  มาตรา  ๑๒  และมาตรา  ๑๓  มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม(๔) 
 
 มาตรา  ๑๕  คณะกรรมการการแพทยมี์อ านาจหนา้ท่ี  ดงัต่อไปน้ี 
 (๑)   เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเก่ียวกบัการด าเนินงานในการใหบ้ริการทางการแพทย ์
 (๒)  ก าหนดหลักเกณฑ์และอัตราส าหรับประโยชน์ทดแทนในการรับบริการทางการแพทย์ของ
ผูป้ระกนัตนตามมาตรา  ๕๙  มาตรา  ๖๓  มาตรา  ๖๖  มาตรา  ๖๘  มาตรา  ๗๐  และมาตรา  ๗๒ 
 (๓)   เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเก่ียวกบัการออกกฎกระทรวงตามมาตรา  ๖๔ 
 (๔)  ใหค้  าปรึกษาและแนะน าในทางการแพทยแ์ก่คณะกรรมการ  คณะกรรมการอุทธรณ์และส านกังาน 
 (๕)  ปฏิบติัการอ่ืนตามท่ีพระราชบญัญติัน้ีบญัญติัให้เป็นอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการการแพทย ์ 
หรือตามท่ีรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการมอบหมาย 
 
 มาตรา  ๑๖  คณะกรรมการหรือคณะกรรมการการแพทยจ์ะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือ
ปฏิบติัการอยา่งใดอยา่งหน่ึงตามท่ีคณะกรรมการ  หรือคณะกรรมการการแพทยม์อบหมายก็ได ้
 การประชุมของคณะอนุกรรมการใหน้ ามาตรา  ๑๓  มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
 
 มาตรา  ๑๗  คณะกรรมการ  คณะกรรมการการแพทย ์ และคณะอนุกรรมการมีอ านาจสั่งให้บุคคลใด
บุคคลหน่ึงส่งเอกสาร  หรือขอ้มูลท่ีจ าเป็นมาพิจารณาได ้ ในการน้ีจะสั่งใหบุ้คคลท่ีเก่ียวขอ้งมาช้ีแจงดว้ยก็ได ้
 
 มาตรา  ๑๘  กรรมการ  ท่ีปรึกษา  กรรมการการแพทย ์ กรรมการอุทธรณ์  และอนุกรรมการ  อาจไดรั้บ
เบ้ียประชุม  ค่าพาหนะ  ค่าเบ้ียเล้ียง  ค่าเช่าท่ีพกั  และค่าใชจ่้ายอยา่งอ่ืนในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัน้ี
ตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีก าหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลงั 

 
                                                 
(๔)มาตรา ๑๔ ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา  ๖  แห่งพระราชบญัญติัประกนัสังคม  (ฉบบัท่ี  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และให้ใช้
ความใหม่แทน  ดงัท่ีพิมพไ์วน้ี้  



 
หมวด  ๒ 

ส านักงานประกันสังคม 
 
 มาตรา  ๑๙  ใหจ้ดัตั้งส านกังานประกนัสังคมข้ึนในกระทรวงมหาดไทยมีอ านาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
 (๑)  ปฏิบติังานธุรการของคณะกรรมการ  คณะกรรมการอ่ืน  และคณะอนุกรรมการตามพระราชบญัญติัน้ี 
 (๒)  เก็บ  รวบรวม  และวเิคราะห์  ขอ้มูลเก่ียวกบัการประกนัสังคม 
 (๓)  จดัท าทะเบียนนายจา้งและผูป้ระกนัตนซ่ึงตอ้งส่งเงินสมทบเขา้กองทุน 
 (๔)  ปฏิบติัการตามท่ีพระราชบญัญติัน้ีหรือกฎหมายอ่ืนบญัญติัให้เป็นอ านาจหนา้ท่ีของส านกังาน 
 (๕)  กระท ากิจกรรมอย่างอ่ืนตามท่ีรัฐมนตรี  คณะกรรมการ  คณะกรรมการอ่ืนหรือคณะอนุกรรมการ
มอบหมาย 
 
 มาตรา  ๒๐  ใหเ้ลขาธิการมีหนา้ท่ีควบคุมดูแลโดยทัว่ไปซ่ึงราชการของส านกังานและเป็นผูบ้งัคบับญัชา
ขา้ราชการในส านกังาน  เพื่อการน้ีใหมี้รองเลขาธิการคนหน่ึงหรือหลายคนเป็นผูช่้วยสั่งและปฏิบติัราชการ 
 ใหเ้ลขาธิการและรองเลขาธิการเป็นขา้ราชการพลเรือนสามญั 
 
 

หมวด  ๓ 
กองทุนประกันสังคม 

 
 
 มาตรา  ๒๑   ให้จัดตั้ งกองทุนข้ึนกองทุนหน่ึงในส านักงานประกันสังคม  เรียกว่า  กองทุน
ประกนัสังคม  เพื่อเป็นทุนใชจ่้ายใหผู้ป้ระกนัตนไดรั้บประโยชน์ทดแทน  ตามท่ีบญัญติัไวใ้นลกัษณะ  ๓  และ
เป็นค่าใชจ่้ายตามมาตรา  ๒๔  วรรคสอง 
 
 มาตรา  ๒๒  กองทุนประกอบดว้ย 
 (๑)   เงินสมทบจากรัฐบาล  นายจา้ง  และผูป้ระกนัตนตามมาตรา  ๔๐  และมาตรา  ๔๖   
 (๒)  เงินเพิ่มตามมาตรา  ๓๙  มาตรา  ๔๙  และมาตรา  ๕๓ 
 (๓)  ผลประโยชน์ของกองทุนตามมาตรา  ๒๖ 
 (๔)  เงินค่าธรรมเนียมตามมาตรา  ๔๕ 
 (๕)  เงินท่ีไดรั้บจากการบริจาคหรือเงินอุดหนุน 
 (๖)  เงินท่ีตกเป็นของกองทุนตามมาตรา  ๔๗  มาตรา  ๔๗  ทว ิ มาตรา  ๕๐  มาตรา  ๕๓  และมาตรา  ๕๖ 
 (๗)  เงินอุดหนุนหรือเงินทดรองราชการท่ีรัฐบาลจ่ายตามมาตรา  ๒๔  วรรคสาม 



 (๘)  เงินค่าปรับตามท่ีไดจ้ากการเปรียบเทียบตามมาตรา  ๑๐๒ 
 (๙)  รายไดอ่ื้น  (๕) 
 
 มาตรา  ๒๓  เงินกองทุนตามมาตรา  ๒๒  ให้เป็นของส านกังานและไม่ตอ้งน าส่งกระทรวงการคลงัเป็น
รายไดแ้ผน่ดิน 
 
 มาตรา  ๒๔  เงินกองทุนใหจ่้ายเป็นประโยชน์ทดแทนตามพระราชบญัญติัน้ี 
 คณะกรรมการอาจจดัสรรเงินกองทุนไม่เกินร้อยละสิบของเงินสมทบของแต่ละปี  เพื่อจ่ายตามมาตรา  
๑๘  และเป็นค่าใชจ่้ายในการบริหารงานของส านกังาน 
 ในกรณีท่ีเงินกองทุนไม่พอจ่ายตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง  ให้รัฐบาลจ่ายเงินอุดหนุนหรือเงินทดรอง
ราชการใหต้ามความจ าเป็น 
 
 มาตรา  ๒๕  การรับเงิน  การจ่ายเงิน  และการเก็บรักษาเงินกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบท่ี
คณะกรรมการก าหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลงั 
 
 มาตรา  ๒๖  การจดัหาผลประโยชน์ของกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการก าหนดโดยความ
เห็นชอบของกระทรวงการคลงั 
 
 มาตรา  ๒๗  ภายในหกเดือนนบัแต่วนัส้ินปีปฏิทิน  ใหค้ณะกรรมการเสนองบดุล  และรายงานการรับ
จ่ายเงินของกองทุนในปีท่ีล่วงมาแล้วต่อส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน  เพื่อตรวจสอบรับรองก่อนเสนอต่อ
รัฐมนตรี 
 งบดุลและรายงานการรับจ่ายเงินดงักล่าว  ใหรั้ฐมนตรีเสนอต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อน าเสนอรัฐสภาเพื่อ
ทราบ  และจดัใหมี้การประกาศในราชกิจจานุเบกษา (๖) 
 
 

หมวด  ๔ 
การส ารวจการประกันสังคม 

 

                                                 
(๕) มาตรา  ๒๒  ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา  ๗  แห่งพระราชบญัญติัประกนัสังคม  (ฉบบัท่ี  ๒)  พ.ศ. ๒๕๓๗  และใหใ้ช้
ความใหม่แทน  ดงัท่ีพิมพไ์วน้ี้ 
(๖) มาตรา  ๒๗  ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา  ๘  แห่งพระราชบญัญติัประกนัสงัคม  (ฉบบัท่ี  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และใหใ้ช้
ความใหม่แทน  ดงัท่ีพิมพไ์วน้ี้ 



 มาตรา  ๒๘  เพื่อประโยชน์แก่การประกนัสังคมตามพระราชบญัญติัน้ี  จะตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อ
ส ารวจปัญหาและขอ้มูลดา้นแรงงานก็ได ้
 
 ในพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหน่ึงอยา่งนอ้ยให้ระบุ 
 (๑)  วตัถุประสงคใ์นการส ารวจ 
 (๒)  เจา้หนา้ท่ีหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีท่ีจะท าการส ารวจ 
 (๓)  ก าหนดเวลาการใชบ้งัคบัพระราชกฤษฎีกา  ซ่ึงจะตอ้งไม่เกินสองปี 
 
 มาตรา  ๒๙  เม่ือไดต้ราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา  ๒๘  แลว้  ใหเ้ลขาธิการประกาศก าหนด 
 (๑)  แบบส ารวจ 
 (๒)  ระยะเวลาท่ีเจา้หนา้ท่ีหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีจะส่งแบบส ารวจใหแ้ก่นายจา้ง 
 (๓)  ก าหนดเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวนัให้นายจา้งต้องส่งคืนแบบส ารวจท่ีได้กรอกรายการแล้วแก่
เจา้หนา้ท่ีหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ี  ซ่ึงตอ้งระบุไวใ้นแบบส ารวจดว้ย 
 การประกาศตามมาตราน้ีให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
 มาตรา  ๓๐  แบบส ารวจตามมาตรา  ๒๙(๑)  ท่ีจะตอ้งส่งไปยงันายจา้งใหส่้งโดยทางไปรษณียล์งทะเบียน
ตอบรับ  หรือใหเ้จา้หนา้ท่ีหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีน าไปส่ง  ณ  ภูมิล าเนา  หรือถ่ินท่ีอยูห่รือส านกังานของนายจา้ง
ในระหวา่งเวลาพระอาทิตยข้ึ์นถึงพระอาทิตยต์ก  หรือในเวลาท าการของนายจา้ง  ถา้ไม่พบนายจา้ง  ณ  ภูมิล าเนา  
หรือถ่ินท่ีอยู่  หรือส านกังานของนายจา้งจะส่งให้แก่บุคคลใดซ่ึงบรรลุนิติภาวะแลว้และอยู่หรือท างานในบา้น
หรือส านกังานท่ีปรากฏวา่เป็นของนายจา้งนั้นก็ได ้
 ถา้ไม่สามารถส่งตามวิธีในวรรคหน่ึงได ้ ให้ใชว้ิธีปิดแบบส ารวจไวใ้นท่ีซ่ึงเห็นไดง่้ายท่ีส านกังานของ
นายจา้ง  เม่ือไดด้ าเนินการดงักล่าวและเวลาไดล่้วงพน้ไปเกินสิบห้าวนัแลว้  ให้ถือวา่นายจา้งไดรั้บแบบส ารวจ
นั้นแลว้ 
 
 มาตรา  ๓๑  เม่ือนายจา้งไดรั้บแบบส ารวจแลว้  ให้นายจา้งกรอกรายการในแบบส ารวจทุกขอ้ตามความ
เป็นจริง  แลว้ส่งแบบส ารวจท่ีไดก้รอกรายการนั้นคืนให้เจา้หนา้ท่ีหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีภายในก าหนดเวลาตาม
มาตรา  ๒๙(๓) 
 
 มาตรา  ๓๒  บรรดาขอ้ความหรือตวัเลขท่ีไดก้รอกไวใ้นแบบส ารวจใหถื้อเป็นความลบั  หา้มมิให้ผูซ่ึ้งมี
หน้าท่ีปฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ีเปิดเผยขอ้ความหรือตวัเลขนั้นแก่บุคคลซ่ึงไม่มีหน้าท่ีปฏิบติัการตาม



พระราชบญัญติัน้ี  เวน้แต่มีความจ าเป็นเพื่อประโยชน์แก่การประกนัสังคม  หรือการคุม้ครองแรงงาน  หรือเพื่อ
ประโยชน์แก่การสอบสวน  หรือการพิจารณาคดี 
 
 

ลกัษณะ  ๒ 
การประกันสังคม 

 
หมวด  ๑ 

การเป็นผู้ประกนัตน 
 
 
 มาตรา  ๓๓  ใหลู้กจา้งซ่ึงมีอายไุม่ต  ่ากวา่สิบหา้ปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์เป็นผูป้ระกนัตน 
 ลูกจา้งซ่ึงเป็นผูป้ระกนัตนอยู่แลว้ตามวรรคหน่ึงเม่ือมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์  และยงัเป็นลูกจา้ง
ของนายจา้งซ่ึงอยูภ่ายใตบ้งัคบัแห่งพระราชบญัญติัน้ีใหถื้อวา่ลูกจา้งนั้นเป็นผูป้ระกนัตนต่อไป(๗) 
 
 มาตรา  ๓๔  ให้นายจา้งซ่ึงมีลูกจา้งท่ีเป็นผูป้ระกนัตนตามมาตรา  ๓๓  ยื่นแบบรายการแสดงรายช่ือ
ผูป้ระกนัตน  อตัราค่าจา้ง  และขอ้ความอ่ืนตามแบบท่ีเลขาธิการก าหนดต่อส านกังานภายในสามสิบวนันบัแต่
วนัท่ีลูกจา้งนั้นเป็นผูป้ระกนัตน 
 
 มาตรา  ๓๕  ในกรณีท่ีผูป้ระกอบกิจการไดว้่าจา้งโดยวิธีเหมาค่าแรงมอบให้แก่บุคคลหน่ึงบุคคลใดรับ
ช่วงไปควบคุมดูแลการท างานและรับผิดชอบจ่ายค่าจา้งให้แก่ลูกจา้งอีกทอดหน่ึงก็ดี  มอบหมายให้บุคคลหน่ึง
บุคคลใด  เป็นผูจ้ดัหาลูกจา้งมาท างานอนัมิใช่การประกอบธุรกิจจดัหางานก็ดีโดยการท างานนั้นเป็นส่วนหน่ึง
ส่วนใดในกระบวนการผลิตหรือธุรกิจ  ซ่ึงกระท าในสถานประกอบกิจการหรือสถานท่ีท างานของผูป้ระกอบ
กิจการและเคร่ืองมือท่ีส าคญัส าหรับใชท้  างานนั้น  ผูป้ระกอบกิจการเป็นผูจ้ดัหา  กรณีเช่นวา่น้ีผูป้ระกอบกิจการ
ยอ่มอยูใ่นฐานะนายจา้งซ่ึงมีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ี 
 ในกรณีท่ีผูรั้บเหมาค่าแรงตามวรรคหน่ึง  เป็นผูย้ื่นแบบรายการต่อส านักงานตามมาตรา  ๓๔  ใน
ฐานะนายจา้ง  ให้ผูรั้บเหมาค่าแรงมีหน้าท่ีปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ีเช่นเดียวกบันายจา้ง  ในกรณีเช่นว่าน้ี  

                                                 

 
(๗)มาตรา  ๓๓  ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา  ๙  แห่งพระราชบญัญติัประกนัสังคม  (ฉบบัท่ี  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และให้ใช้
ความใหม่แทน  ดงัท่ีพิมพไ์วน้ี้ 



ให้ผูป้ระกอบกิจการหลุดพน้จากความรับผิดในหน้ีเงินสมทบและเงินเพิ่มเพียงเท่าท่ีผูรั้บเหมาค่าแรงไดน้ าส่ง
ส านกังาน(๘) 
 
 มาตรา  ๓๖  เม่ือนายจา้งยื่นแบบรายการตามมาตรา  ๓๔  แลว้ให้ส านกังานออกหนงัสือส าคญัแสดงการ
ข้ึนทะเบียนประกนัสังคมให้แก่นายจา้ง  และออกบตัรประกนัสังคมให้แก่ลูกจา้ง  ทั้งน้ี  ตามแบบหลกัเกณฑ์  
และวธีิการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
 
 มาตรา  ๓๗  ในกรณีท่ีความปรากฏแก่ส านกังานหรือจากค าร้องของลูกจา้งวา่นายจา้งไม่ยื่นแบบรายการ
ตามมาตรา  ๓๔  หรือยืน่แบบรายการแลว้  แต่ไม่มีช่ือลูกจา้งบางคนซ่ึงเป็นผูป้ระกนัตนตามมาตรา  ๓๓  ในแบบ
รายการนั้น  ใหส้ านกังานมีอ านาจบนัทึกรายละเอียดในแบบรายการตามมาตรา  ๓๔  โดยพิจารณาจากหลกัฐานท่ี
เก่ียวข้อง  แล้วออกหนังสือส าคัญแสดงการข้ึนทะเบียนประกันสังคมให้แก่นายจ้าง  และหรือออกบัตร
ประกนัสังคมใหแ้ก่ลูกจา้งตามมาตรา  ๓๖  แลว้แต่กรณี 
 ในการด าเนินการตามวรรคหน่ึง  เลขาธิการหรือผูซ่ึ้งเลขาธิการมอบหมาย  จะด าเนินการสอบสวน
ก่อนก็ได ้
 
 มาตรา  ๓๘  ความเป็นผูป้ระกนัตนตามมาตรา  ๓๓  ส้ินสุดลง  เม่ือผูป้ระกนัตนนั้น 
 (๑)  ตาย 
 (๒)  ส้ินสภาพการเป็นลูกจา้ง 
 ในกรณีท่ีผูป้ระกนัตนท่ีส้ินสภาพการเป็นลูกจา้งตาม  (๒)  ได้ส่งเงินสมทบครบตามเง่ือนเวลาท่ีจะ
ก่อให้เกิดสิทธิตามบทบญัญติัในลกัษณะ  ๓  แล้ว  ให้ผูน้ั้นมีสิทธิตามบทบญัญติัในหมวด  ๒  หมวด  ๓  
หมวด  ๔  และหมวด  ๕  ต่อไปอีกหกเดือนนบัแต่วนัท่ีส้ินสภาพการเป็นลูกจา้ง  หรือตามระยะเวลาท่ีก าหนด
เพิ่มข้ึนโดยพระราชกฤษฎีกา  ซ่ึงตอ้งไม่เกินสิบสองเดือนนบัแต่วนัท่ีส้ินสภาพการเป็นลูกจา้ง(๙) 
 
 มาตรา  ๓๙  ผูใ้ดเคยเป็นผูป้ระกนัตนตามมาตรา  ๓๓  โดยจ่ายเงินสมทบมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สิบสองเดือน  
และต่อมาความเป็นผูป้ระกนัตนไดส้ิ้นสุดลงตามมาตรา  ๓๘(๒)  ถา้ผูน้ั้นประสงคจ์ะเป็นผูป้ระกนัตนต่อไป  ให้
แสดงความจ านงต่อส านักงานตามระเบียบท่ีเลขาธิการก าหนด  ภายในหกเดือนนับแต่วนัส้ินสุดความเป็น
ผูป้ระกนัตน 

                                                 
(๘) มาตรา  ๓๕  วรรคสอง  เพ่ิมเติมโดยมาตรา  ๑๐  แห่งพระราชบญัญติัประกนัสงัคม  (ฉบบัท่ี  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ดงัท่ีพิมพ์
ไวน้ี้ 
 

(๙) มาตรา  ๓๘  วรรคสอง  ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา  ๓  แห่งพระราชบญัญติัประกนัสังคม  (ฉบบัท่ี  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๒  
และใหใ้ชค้วามใหม่แทน  ดงัท่ีพิมพไ์วน้ี้ 



 จ านวนเงินท่ีใช้เป็นฐานในการค านวณเงินสมทบท่ีผูป้ระกนัตนตามวรรคหน่ึงตอ้งส่งเขา้กองทุนตาม
มาตรา  ๔๖  วรรคสอง  ให้เป็นไปตามอตัราท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  ทั้งน้ี  โดยให้ค  านึงถึงความเหมาะสมกบั
สภาพทางเศรษฐกิจในขณะนั้นดว้ย 
 ใหผู้ป้ระกนัตนตามวรรคหน่ึงน าส่งเงินสมทบเขา้กองทุนเดือนละคร้ังภายในวนัท่ีสิบหา้ของเดือนถดัไป 
 ผูป้ระกนัตนตามวรรคหน่ึงซ่ึงไม่ส่งเงินสมทบ  หรือส่งไม่ครบจ านวนภายในเวลาท่ีก าหนดตามวรรค
สาม  ตอ้งจ่ายเงินเพิ่มในอตัราร้อยละสองต่อเดือนของจ านวนเงินสมทบท่ียงัมิไดน้ าส่ง  หรือของจ านวนเงิน
สมทบท่ียงัขาดอยูน่บัแต่วนัถดัจากวนัท่ีตอ้งน าส่งเงินสมทบ  ส าหรับเศษของเดือนถา้ถึงสิบหา้วนัหรือกว่านั้น
ใหน้บัเป็นหน่ึงเดือนถา้นอ้ยกวา่นั้นใหปั้ดทิ้ง(๑๐) 
 
 มาตรา  ๔๐  บุคคลอ่ืนใดซ่ึงมิใช่ลูกจา้งตามมาตรา  ๓๓  จะสมคัรเขา้เป็นผูป้ระกนัตนตามพระราชบญัญติั
น้ีก็ได ้ โดยใหแ้สดงความจ านงต่อส านกังาน 
 หลกัเกณฑ์  และอตัราการจ่ายเงินสมทบ  ประเภทของประโยชน์ทดแทนท่ีจะได้รับตามมาตรา  ๕๔  
ตลอดจนหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนใหต้ราเป็นพระราชกฤษฎีกา 
 
 มาตรา  ๔๑  ความเป็นผูป้ระกนัตนตามมาตรา  ๓๙  ส้ินสุดลงเม่ือผูป้ระกนัตนนั้น 
 (๑)  ตาย 
 (๒)  ไดเ้ป็นผูป้ระกนัตนตามมาตรา  ๓๓  อีก 
 (๓)  ลาออกจากความเป็นผูป้ระกนัตนโดยการแสดงความจ านงต่อส านกังาน 
 (๔)  ไม่ส่งเงินสมทบสามเดือนติดต่อกนั 
 (๕)  ภายในระยะเวลาสิบสองเดือนส่งเงินสมทบมาแลว้ไม่ครบเกา้เดือน 
 การส้ินสุดความเป็นผูป้ระกนัตนตาม  (๔)  ส้ินสุดลงตั้งแต่เดือนแรกท่ีไม่ส่งเงินสมทบ  และการส้ินสุด
ความเป็นผูป้ระกนัตนตาม  (๕)  ส้ินสุดลงในเดือนท่ีส่งเงินสมทบไม่ครบเกา้เดือน(๑๑) 
 ในกรณีท่ีผูป้ระกนัตนท่ีส้ินสุดความเป็นผูป้ระกนัตนตาม  (๓)  (๔)  และ  (๕)  ไดส่้งเงินสมทบครบตาม
เง่ือนเวลาท่ีจะก่อให้เกิดสิทธิตามบทบญัญติัในลกัษณะ  ๓  แลว้              ให้ผูน้ั้นมีสิทธิตามบทบญัญติัในหมวด  
๒  หมวด  ๓  หมวด  ๔  และหมวด  ๕  ต่อไปอีกหกเดือนนบัแต่วนัท่ีส้ินสุดความเป็นผูป้ระกนัตน(๑๒) 

                                                 
(๑๐) มาตรา  ๓๙  ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบญัญติัประกนัสังคม (ฉบบัท่ี ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และใหใ้ช้
ความใหม่แทน  ดงัท่ีพิมพไ์วน้ี้ 
(๑๑) มาตรา  ๔๑  ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา  ๑๓  แห่งพระราชบญัญติัประกนัสังคม  (ฉบบัท่ี  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และให้
ใชค้วามใหม่แทน  ดงัท่ีพิมพไ์วน้ี้ 
(๑๒) มาตรา  ๔๑ วรรคสาม  ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา  ๔  แห่งพระราชบญัญติัประกนัสงัคม  (ฉบบัท่ี  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๒  
และใหใ้ชค้วามใหม่แทน  ดงัท่ีพิมพไ์วน้ี้ 



 
 มาตรา  ๔๒  เพื่อก่อสิทธิแก่ผูป้ระกนัตนในการขอรับประโยชน์ทดแทนตามบญัญติัลกัษณะ  ๓  ให้นบั
ระยะเวลาประกนัตนตามมาตรา  ๓๓  และหรือมาตรา  ๓๙  ทุกช่วงเขา้ดว้ยกนั 
 
 มาตรา  ๔๓  กิจการใดท่ีอยู่ภายใตบ้งัคบัพระราชบญัญติัน้ี  แมว้า่ภายหลงักิจการนั้นจะมีจ านวนลูกจา้ง
ลดลงเหลือนอ้ยกวา่จ านวนท่ีก าหนดไวก้็ตาม  ให้กิจการดงักล่าวอยูภ่ายใตบ้งัคบัพระราชบญัญติัน้ีต่อไปจนกว่า
จะเลิกกิจการ  และใหลู้กจา้งท่ีเหลืออยูเ่ป็นผูป้ระกนัตนต่อไป  ในกรณีท่ีกิจการนั้นไดรั้บลูกจา้งใหม่เขา้ท างานให้
ลูกจา้งใหม่นั้นเป็นผูป้ระกนัตนตามพระราชบญัญติัน้ีด้วย  แมว้่าจ  านวนลูกจา้งรวมทั้งส้ินจะไม่ถึงจ านวนท่ี
ก าหนดไวก้็ตาม 
 
 มาตรา  ๔๔  ในกรณีท่ีขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัขอ้ความในแบบรายการท่ีไดย้ื่นไวต่้อส านกังานเปล่ียนแปลง
ไป  ให้นายจา้งแจง้เป็นหนังสือต่อส านักงานตามระเบียบท่ีเลขาธิการก าหนด  เพื่อขอเปล่ียนแปลงหรือแก้ไข
เพิ่มเติมรายการภายในวนัท่ีสิบหา้ของเดือนถดัจากเดือนท่ีมีการเปล่ียนแปลงดงักล่าว 
 ใหน้ าความในมาตรา  ๓๗  มาใชบ้งัคบัแก่กรณีท่ีนายจา้งไม่ปฏิบติัตามมาตราน้ีโดยอนุโลม(๑๓) 
 
 มาตรา  ๔๕  ในกรณีท่ีหนงัสือส าคญัแสดงการข้ึนทะเบียนประกนัสังคมหรือบตัรประกนัสังคมสูญหาย  
ถูกท าลาย  หรือช ารุดในสาระส าคญั  ให้นายจา้ง  หรือผูป้ระกนัตนยื่นค าขอรับใบแทนหนงัสือส าคญัแสดงการ
ข้ึนทะเบียนประกนัสังคม  หรือใบแทนบตัรประกนัสังคมแลว้แต่กรณีต่อส านกังานภายในสิบห้าวนันบัแต่วนัท่ี
ไดท้ราบถึงการสูญหาย  ถูกท าลายหรือช ารุดดงักล่าว  ทั้งน้ี  ตามระเบียบท่ีเลขาธิการก าหนด 
 

หมวด  ๒ 
เงินสมทบ 

 
 มาตรา  ๔๖  ใหรั้ฐบาล  นายจา้ง  และผูป้ระกนัตนตามมาตรา  ๓๓  ออกเงินสมทบเขา้กองทุนเพื่อการจ่าย
ประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วย  กรณีทุพพลภาพ  กรณีตาย  และกรณีคลอดบุตร  ฝ่ายละ
เท่ากนัตามอตัราท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  แต่ตอ้งไม่เกินอตัราเงินสมทบทา้ยพระราชบญัญติัน้ี 
 ให้รัฐบาล  นายจา้ง  และผูป้ระกนัตนตามมาตรา  ๓๓  ออกเงินสมทบเขา้กองทุนเพื่อการจ่ายประโยชน์
ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร  กรณีชราภาพ  และกรณีวา่งงานตามอตัราท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  แต่ตอ้งไม่
เกินอตัราเงินสมทบทา้ยพระราชบญัญติัน้ี 
                                                 
(๑๓) มาตรา  ๔๔  ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา  ๑๔  แห่งพระราชบญัญติัประกนัสงัคม  (ฉบบัท่ี  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และให้
ใชค้วามใหม่แทน  ดงัท่ีพิมพไ์วน้ี้  



 ส าหรับการประกนัตนตามมาตรา  ๓๙  ใหรั้ฐบาลและผูป้ระกนัตนออกเงินสมทบเขา้กองทุนโดยรัฐบาล
ออกหน่ึงเท่า  และผูป้ระกนัตนออกสองเท่าของอตัราเงินสมทบท่ีแต่ละฝ่ายตอ้งออกตามท่ีก าหนดในวรรคหน่ึง
และวรรคสอง 
 การก าหนดอตัราเงินสมทบตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง  ใหก้ าหนดโดยค านึงถึงประโยชน์ทดแทนและ
ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานของส านกังานตามมาตรา  ๒๔ 
 ค่าจา้งขั้นต ่าและขั้นสูงท่ีใชเ้ป็นฐานในการค านวณเงินสมทบของผูป้ระกนัตนตามมาตรา  ๓๓  แต่ละคน  
ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  ในการค านวณเงินสมทบของผูป้ระกนัตนแต่ละคนส าหรับเศษของเงิน
สมทบท่ีมีจ านวนตั้งแต่ห้าสิบสตางค์ข้ึนไปให้นบัเป็นหน่ึงบาทถ้าน้อยกว่านั้นให้ปัดทิ้ง  ในกรณีท่ีผูป้ระกนัตน
ท างานกบันายจา้งหลายรายใหค้  านวณเงินสมทบจากค่าจ้้างท่ีไดรั้บจากนายจา้งแต่ละราย(๑๔) 
 
 มาตรา  ๔๗  ทุกคร้ังท่ีมีการจ่ายค่าจา้งให้นายจา้งหักค่าจา้งของผูป้ระกนัตนตามจ านวนท่ีจะตอ้งน าส่ง
เป็นเงินสมทบในส่วนของผูป้ระกันตนตามมาตรา  ๔๖  และเม่ือนายจา้งได้ด าเนินการดังกล่าวแล้วให้ถือว่า
ผูป้ระกนัตนไดจ่้ายเงินสมทบแลว้ตั้งแต่วนัท่ีนายจา้งหกัค่าจา้ง 
 ให้นายจา้งน าเงินสมทบในส่วนของผูป้ระกนัตนท่ีไดห้ักไวต้ามวรรคหน่ึง  และเงินสมทบในส่วนของ
นายจา้งส่งให้แก่ส านกังานภายในวนัท่ีสิบห้าของเดือนถดัจากเดือนท่ีมีการหกัเงินสมทบไวพ้ร้อมทั้งยื่นรายการ
แสดงการส่งเงินสมทบตามแบบท่ีเลขาธิการก าหนด 
 ถา้นายจา้งไม่จ่ายค่าจา้งตามก าหนดเวลาท่ีตอ้งจ่าย  ให้นายจา้งมีหนา้ท่ีน าส่งเงินสมทบตามท่ีบญัญติัไว้
ในวรรคสอง  โดยถือเสมือนวา่มีการจ่ายค่าจา้งแลว้ 
 ในกรณีท่ีนายจา้งน าเงินสมทบในส่วนของผูป้ระกนัตน  หรือเงินสมทบในส่วนของนายจา้งส่งให้้แก่
ส านกังานเกินจ านวนท่ีตอ้งช าระ  ให้นายจา้งหรือผูป้ระกนัตนยื่น               ค  าร้องขอรับเงินในส่วนท่ีเกินคืน
ไดต้ามระเบียบท่ีเลขาธิการก าหนด  ถา้นายจา้งหรือผูป้ระกนัตนมิไดเ้รียกเอาเงินดงักล่าวคืนภายในหน่ึงปีนบั
แต่วนัท่ีน าส่งเงินสมทบ  หรือไม่มารับเงินคืนภายในหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ให้มารับเงิน  ให้เงินนั้นตก
เป็นของกองทุน(๑๕) 
 
 มาตรา  ๔๗  ทวิ  ในกรณีท่ีนายจา้งไม่น าส่งเงินสมทบหรือน าส่งไม่ครบตามก าหนดเวลาในมาตรา  ๔๗  
วรรคสอง  ให้พนกังานเจา้หน้าท่ีมีค  าเตือนเป็นหนงัสือให้นายจา้งน าเงินสมทบท่ีคา้งช าระและเงินเพิ่มมาช าระ
ภายในก าหนดไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือนั้น  ถา้นายจา้งไดรั้บค าเตือนดงักล่าวแลว้แต่ยงัไม่

                                                 
(๑๔) มาตรา  ๔๖  ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา  ๕  แห่งพระราชบญัญติัประกนัสงัคม  (ฉบบัท่ี  ๓)  พ.ศ. ๒๕๔๒  และใหใ้ช้
ความใหม่แทน  ดงัท่ีพิมพไ์วน้ี้ 
(๑๕)  มาตรา  ๔๗  ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา  ๑๖  แห่งพระราชบญัญติัประกนัสงัคม  (ฉบบัท่ี  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และให้
ใชค้วามใหม่แทน  ดงัท่ีพิมพไ์วน้ี้ 



น าเงินสมทบท่ีคา้งช าระและเงินเพิ่มมาช าระภายในก าหนด  ให้พนกังานเจา้หน้าท่ีมีอ านาจประเมินเงินสมทบ
และแจง้เป็นหนงัสือใหน้ายจา้งน าส่งได ้ ดงัน้ี 
 (๑)  ถา้นายจา้งเคยน าส่งเงินสมทบมาแล้วให้ถือว่าจ  านวนเงินสมทบท่ีนายจา้งมีหน้าท่ีน าส่งในเดือน
ต่อมาแต่ละเดือนมีจ านวนเท่ากบัจ านวนเงินสมทบในเดือนท่ีนายจา้งไดน้ าส่งแลว้เดือนสุดทา้ยเตม็เดือน 
 (๒)  ถา้นายจา้งซ่ึงมีหน้าท่ีตามพระราชบญัญติัน้ีแต่ไม่ยื่นแบบรายการตามมาตรา  ๓๔  หรือยื่นแบบ
รายการตามมาตรา  ๓๔  แลว้  แต่ไม่เคยน าส่งเงินสมทบหรือยื่นแบบรายการตามมาตรา  ๓๔  โดยแจง้จ านวนและ
รายช่ือลูกจา้งน้อยกวา่จ านวนลูกจา้งท่ีมีอยู่จริง  ให้ประเมินเงินสมทบจากแบบรายการท่ีนายจา้งเคยยื่นไว ้ หรือ
จากจ านวนลูกจา้งท่ีพนกังานเจา้หนา้ท่ีตรวจพบแลว้แต่กรณีโดยถือวา่ลูกจา้งแต่ละคนไดรั้บค่าจา้งเป็นรายเดือน
ในอตัราท่ีไดเ้คยมีการยื่นแบบรายการไว ้ แต่ถา้ไม่เคยมีการยื่นแบบรายการหรือยื่นแบบรายการไม่ครบถว้น  ให้
ถือวา่ลูกจา้งแต่ละคนไดรั้บค่าจา้งรายเดือนไม่นอ้ยกวา่อตัราค่าจา้งขั้นต ่ารายวนัตามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครอง
แรงงานท่ีใชบ้งัคบัอยูใ่นทอ้งท่ีนั้น  คูณดว้ยสามสิบ 
 ในกรณีท่ีมีการพิสูจน์ได้ภายในสองปีนับแต่วนัท่ีมีการแจ้งการประเมินเงินสมทบตามวรรคหน่ึงว่า
จ  านวนเงินสมทบท่ีแท้จริงท่ีนายจ้างมีหน้าท่ีต้องน าส่งมีจ านวนมากกว่าหรือน้อยกว่าจ านวนเงินสมทบท่ี
พนกังานเจา้หน้าท่ีประเมินไวต้าม  (๑)  หรือ  (๒)  ให้ส านกังานมีหนังสือแจง้ผลการพิสูจน์ให้นายจา้งทราบ
ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีทราบผลการพิสูจน์เพื่อให้นายจา้งน าส่งเงินสมทบเพิ่มเติมภายในสามสิบวนันบัแต่
วนัท่ีไดรั้บแจง้  หรือยื่นค าขอต่อส านกังานเพื่อขอให้คืนเงินสมทบ  ถา้นายจา้งไม่มารับเงินดงักล่าวคืนภายใน
หน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีทราบผลการพิสูจน์ใหเ้งินนั้นตกเป็นของกองทุน 
 การน าส่งค าเตือน  การแจง้จ านวนเงินสมทบท่ีประเมินได้และการแจง้ผลการพิสูจน์ให้น าความใน
มาตรา  ๓๐  มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม(๑๖) 
 
 มาตรา  ๔๘  ในกรณีท่ีผูป้ระกนัตนท างานกบันายจา้งหลายรายให้นายจา้งทุกรายมีหน้าท่ีปฏิบติัตาม
มาตรา  ๔๖  และมาตรา  ๔๗ 
 
 มาตรา  ๔๙  นายจา้งซ่ึงไม่น าส่งเงินสมทบในส่วนของตนหรือในส่วนของผูป้ระกนัตนหรือส่งไม่ครบ
จ านวนภายในเวลาท่ีก าหนดตามมาตรา  ๔๗  ตอ้งจ่ายเงินเพิ่มในอตัราร้อยละสองต่อเดือนของจ านวนเงินสมทบ
ท่ีนายจ้างยงัมิได้น าส่ง  หรือของจ านวนเงินสมทบท่ียงัขาดอยู่  นับแต่วนัถัดจากวนัท่ีต้องน าส่งเงินสมทบ  
ส าหรับเศษของเดือนถา้ถึงสิบหา้วนัหรือกวา่นั้นให้นบัเป็นหน่ึงเดือน  ถา้นอ้ยกวา่นั้นใหปั้ดทิ้ง 
 ในกรณีท่ีนายจา้งมิไดห้ักค่าจา้งของผูป้ระกนัตนเพื่อส่งเป็นเงินสมทบ  หรือหักไวแ้ลว้  แต่ยงัไม่ครบ
จ านวนตามมาตรา  ๔๗  วรรคหน่ึง  ให้นายจา้งรับผิดใชเ้งินท่ีตอ้งส่งเป็นเงินสมทบในส่วนของผูป้ระกนัตนเต็ม

                                                 
(๑๖) มาตรา  ๔๗  ทว ิ เพ่ิมเติมโดยมาตรา  ๑๗  แห่งพระราชบญัญติัประกนัสงัคม  (ฉบบัท่ี  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ดงัท่ีพิมพไ์วน้ี้ 



จ านวน  และตอ้งจ่ายเงินเพิ่มในเงินจ านวนน้ีตามวรรคหน่ึงนบัแต่วนัถดัจากวนัท่ีตอ้งน าส่งเงินสมทบ  และใน
กรณีเช่นวา่น้ีสิทธิท่ีผูป้ระกนัตนพึงไดรั้บคงมีเสมือนหน่ึงวา่ผูป้ระกนัตนไดส่้งเงินสมทบแลว้ 
 มาตรา  ๕๐  เลขาธิการมีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือให้ยึด  อายดัและขายทอดตลาดทรัพยสิ์นของ
นายจา้งซ่ึงไม่น าส่งเงินสมทบและหรือเงินเพิ่ม  หรือน าส่งไม่ครบจ านวนตามมาตรา  ๔๙  ทั้งน้ี  เพียงเท่าท่ีจ  าเป็น
เพื่อใหไ้ดรั้บเงินท่ีคา้งช าระ 
 การมีค าสั่งให้ยึด  อายดั  หรือขายทอดตลาดทรัพยสิ์นตามวรรคหน่ึงจะกระท าไดต่้อเม่ือไดส่้งค าเตือน
เป็นหนงัสือให้นายจา้งน าเงินสมทบและหรือเงินเพิ่มท่ีคา้งมาช าระภายในก าหนดไม่น้อยกว่าสามสิบวนันับแต่
วนัท่ีไดรั้บหนงัสือนั้น  และนายจา้งไม่ช าระภายในก าหนด 
 หลกัเกณฑ์และวิธีการยึด  อายดั  และขายทอดตลาดทรัพยสิ์นตามวรรคหน่ึงให้เป็นไปตามระเบียบท่ี
รัฐมนตรีก าหนด  ทั้งน้ีให้น าหลกัเกณฑ์และวิธีการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใชบ้งัคบัโดย
อนุโลม 
 เงินท่ีไดจ้ากการขายทอดตลาดดงักล่าว  ใหห้กัไวเ้ป็นค่าใชจ่้ายในการยึด  อายดั  และขายทอดตลาด  และ
ช าระเงินสมทบและเงินเพิ่มท่ีคา้งช าระ  ถา้มีเงินเหลือให้คืนแก่นายจา้งโดยเร็วถา้นายจา้งมิไดเ้รียกเอาเงินท่ีเหลือ
คืนภายในหา้ปีใหต้กเป็นของกองทุน 
 
 มาตรา  ๕๑  หน้ีท่ีเกิดจากการไม่ช าระเงินสมทบและหรือเงินเพิ่ม  ให้ส านักงานมีบุริมสิทธิเหนือ
ทรัพยสิ์นทั้งหมดของนายจา้งซ่ึงเป็นลูกหน้ีในล าดบัเดียวกบับุริมสิทธิในมูลค่าภาษีอากรตามประมวลกฎหมาย
แพง่และพาณิชย ์
 
 มาตรา  ๕๒  ในกรณีท่ีนายจ้างเป็นผูรั้บเหมาช่วงให้ผูรั้บเหมาช่วงถัดข้ึนไปหากมีตลอดสายจนถึง
ผูรั้บเหมาชั้นต้นร่วมรับผิดกับผูรั้บเหมาช่วงซ่ึงเป็นนายจ้างในเงินสมทบ   ซ่ึงนายจ้างมีหน้าท่ีต้องจ่ายตาม
พระราชบญัญติัน้ี 
 
 มาตรา  ๕๓  ให้น าบทบญัญติัมาตรา  ๔๙  มาตรา  ๕๐  และมาตรา  ๕๑  มาใช้บงัคบัโดยอนุโลมแก่
ผูรั้บเหมาช่วงตามมาตรา  ๕๒  ซ่ึงไม่น าส่งเงินสมทบหรือส่งไม่ครบจ านวนภายในเวลาท่ีก าหนด(๑๗) 
 
 

ลกัษณะ  ๓ 
ประโยชน์ทดแทน 

                                                 
(๑๗)  มาตรา ๕๓  ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา  ๑๘  แห่งพระราชบญัญติัประกนัสงัคม  (ฉบบัท่ี  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และให้
ใชค้วามใหม่แทน  ดงัท่ีพิมพไ์วน้ี้ 



 
หมวด  ๑ 
บททัว่ไป 

 
 
 มาตรา  ๕๔  ผูป้ระกันตนหรือบุคคลตามมาตรา  ๗๓  มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนจากกองทุน  
ดงัต่อไปน้ี 
 (๑)   ประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วย 
 (๒)  ประโยชน์ทดแทนในกรณีคลอดบุตร 
 (๓)  ประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพ 
 (๔)  ประโยชน์ทดแทนในกรณีตาย 
 (๕)  ประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร 
 (๖)   ประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ 
 (๗)  ประโยชน์ทดแทนในกรณีวา่งงาน  ยกเวน้ผูป้ระกนัตนตามมาตรา  ๓๙ 
 
 มาตรา  ๕๕  ในกรณีท่ีนายจา้งได้จดัสวสัดิการเก่ียวกบักรณีประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วยหรือกรณี
ทุพพลภาพ  หรือกรณีตายอนัมิใช่เน่ืองจากการท างาน  หรือกรณีคลอดบุตรหรือกรณีสงเคราะห์บุตร  หรือกรณี  
ชราภาพ  หรือกรณีวา่งงาน  ก่อนวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบัให้แก่ลูกจา้งซ่ึงเป็นผูป้ระกนัตนตามมาตรา  ๓๓  
ท่ีเขา้ท างานก่อนวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใช้บงัคบั  ถ้าสวสัดิการนั้น  มีกรณีใดท่ีจ่ายในอตัราสูงกว่าประโยชน์
ทดแทนตามพระราชบญัญติัน้ี  ให้นายจา้งนั้นน าระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างาน  สัญญาจา้งแรงงาน  หรือ
ขอ้ตกลงเก่ียวกบัสภาพการจา้ง  ซ่ึงก าหนดสวสัดิการท่ีวา่นั้นมาแสดงต่อคณะกรรมการ  เพื่อขอลดส่วนอตัราเงิน
สมทบในประเภทประโยชน์ทดแทนท่ีนายจา้งได้จดัสวสัดิการให้แล้วจากอตัราเงินสมทบท่ีผูป้ระกนัตนและ
นายจา้งนั้นตอ้งจ่ายเขา้กองทุนตามมาตรา  ๔๖  และให้นายจา้งใช้อตัราเงินสมทบในส่วนท่ีเหลือภายหลังคิด
ส่วนลดดงักล่าวแล้วมาค านวณเงินสมทบในส่วนของผูป้ระกนัตน  และเงินสมทบในส่วนของนายจา้งท่ียงัมี
หนา้ท่ีตอ้งส่งเขา้กองทุน  เพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนในส่วนอ่ืนต่อไป 
 การขอลดส่วนอตัราเงินสมทบและการพิจารณาหกัส่วนลดอตัราเงินสมทบตามวรรคหน่ึงให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ ์ วธีิการ  และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการก าหนด 
 
 มาตรา  ๕๖  ผูป้ระกนัตนหรือบุคคลอ่ืนใดเห็นว่าตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีใดตามท่ี
บญัญติัไวใ้นมาตรา  ๕๔  และประสงค์จะขอรับประโยชน์ทดแทนนั้น  ให้ยื่นค าขอรับประโยชน์ทดแทนต่อ



ส านกังานตามระเบียบท่ีเลขาธิการก าหนดภายในหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีมีสิทธิขอรับประโยชน์ทดแทนนั้น  และให้
เลขาธิการหรือผูซ่ึ้งเลขาธิการมอบหมายพิจารณาสั่งการโดยเร็ว 
 ประโยชน์ทดแทนตามวรรคหน่ึงท่ีเป็นตวัเงิน  ถา้ผูป้ระกนัตนหรือบุคคลซ่ึงมีสิทธิไม่มารับภายในสองปี
นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้จากส านกังานใหเ้งินนั้นตกเป็นของกองทุน(๑๘) 
 

 มาตรา  ๕๗  การค านวณค่าจา้งรายวนัในการจ่ายเงินทดแทนการขาดรายไดใ้ห้แก่ผูป้ระกนัตนตาม
มาตรา  ๓๓  ใหค้  านวณโดยน าค่าจา้งสามเดือนแรกของค่าจา้งท่ีใชเ้ป็นฐานในการค านวณเงินสมทบท่ีนายจา้ง
น าส่งส านกังานแลว้ยอ้นหลงัเกา้เดือนหารดว้ยเกา้สิบ  แต่ถา้ผูป้ระกนัตนมีหลกัฐานพิสูจน์ไดว้า่  ถา้น าค่าจา้ง
ของสามเดือนอ่ืนในระยะเวลา                  เกา้เดือนนั้นมาค านวณแลว้จะมีจ านวนสูงกวา่  ก็ให้น าค่าจา้งสาม
เดือนนั้นหารด้วยเก้าสิบ  หรือในกรณีท่ีผูป้ระกนัตนยงัส่งเงินสมทบไม่ครบเกา้เดือนให้น าค่าจา้งสามเดือน
สุดทา้ย           ท่ีใชเ้ป็นฐานในการค านวณเงินสมทบท่ีนายจา้งไดน้ าส่งส านกังานแลว้หารดว้ยเกา้สิบ  เป็นเกณฑ์
ค านวณ 
 ส าหรับการค านวณค่าจา้งรายวนัในการจ่ายเงินทดแทนการขาดรายไดใ้ห้แก่ผูป้ระกนัตนตามมาตรา  ๓๙  
นั้น  ใหค้  านวณโดยเฉล่ียจากจ านวนเงินท่ีใชเ้ป็นฐานในการค านวณเงินสมทบตามมาตรา  ๓๙  วรรคสอง(๑๙) 
 

 มาตรา  ๕๘  การรับประโยชน์ทดแทนตามพระราชบัญญติัน้ี  ในกรณีท่ีเป็นบริการทางการแพทย์  
ผูป้ระกนัตนหรือคู่สมรสของผูป้ระกนัตนจะตอ้งรับบริการทางการแพทยจ์ากสถานพยาบาลตามมาตรา  ๕๙ 
 รายละเอียด  และเง่ือนไขเก่ียวกบับริการทางการแพทยท่ี์ผูป้ระกนัตน  หรือคู่สมรสของผูป้ระกนัตนจะ
ไดรั้บ  ใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ีเลขาธิการก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
 

 มาตรา  ๕๙  ให้เลขาธิการประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนดเขตท้องท่ีและช่ือสถานพยาบาลท่ี
ผูป้ระกนัตนหรือคู่สมรสของผูป้ระกนัตนมีสิทธิไปรับบริการทางการแพทยไ์ด ้
 ผูป้ระกันตนหรือคู่สมรสของผูป้ระกันตนซ่ึงมีสิทธิได้รับบริการทางการแพทย์  ถ้าท างานหรือมี
ภูมิล าเนาอยูใ่นเขตทอ้งท่ีใดให้ไปรับบริการทางการแพทยจ์ากสถานพยาบาลตามวรรคหน่ึงท่ีอยูใ่นเขตทอ้งท่ีนั้น  
เวน้แต่ในกรณีท่ีในเขตท้องท่ีนั้นไม่มีสถานพยาบาลตามวรรคหน่ึง  หรือมีแต่ผูป้ระกันตนหรือคู่สมรสของ
ผูป้ระกนัตนมีเหตุผลสมควรท่ีไม่สามารถไปรับบริการทางการแพทยจ์ากสถานพยาบาลดงักล่าวได ้ ก็ให้ไปรับ
บริการทางการแพทยจ์ากสถานพยาบาลตามวรรคหน่ึงท่ีอยูใ่นเขตทอ้งท่ีอ่ืนได ้

                                                 
(๑๘)  มาตรา  ๕๖  ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา  ๑๙  แห่งพระราชบญัญติัประกนัสงัคม  (ฉบบัท่ี  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และให้
ใชค้วามใหม่แทน  ดงัท่ีพิมพไ์วน้ี้ 
(๑๙)  มาตรา  ๕๗  ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา  ๒๐  แห่งพระราชบญัญติัประกนัสงัคม  (ฉบบัท่ี  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และให้
ใชค้วามใหม่แทน  ดงัท่ีพิมพไ์วน้ี้ 



 ในกรณีท่ีผูป้ระกนัตนหรือคู่สมรสของผูป้ระกนัตนไปรับบริการทางการแพทยจ์ากสถานพยาบาลอ่ืน
นอกจากท่ีก าหนดไวใ้นวรรคสอง  ให้ผูป้ระกนัตนมีสิทธิได้รับเงินทดแทนค่าบริการทางการแพทยท่ี์ตอ้งจ่าย
ให้แก่สถานพยาบาลอ่ืนนั้น  ตามจ านวนท่ีส านกังานก าหนด  โดยค านึงถึงสภาพของการประสบอนัตรายหรือ
เจ็บป่วย  การคลอดบุตร  สภาพทางเศรษฐกิจของแต่ละเขตทอ้งท่ี  และลกัษณะของการบริการทางการแพทยท่ี์
ไดรั้บ  ทั้งน้ี  จะตอ้งไม่เกินอตัราท่ีคณะกรรมการการแพทยก์ าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
 
 มาตรา  ๖๐  ในกรณีท่ีผูป้ระกันตนหรือคู่สมรสของผู ้ประกันตนไปรับบริการทางการแพทย์จาก
สถานพยาบาลแลว้ละเลยหรือไม่ปฏิบติัตามค าแนะน าหรือค าสั่งของแพทยโ์ดยไม่มีเหตุอนัสมควร  เลขาธิการ
หรือผูซ่ึ้งเลขาธิการมอบหมายจะสั่งลดประโยชน์ทดแทนก็ได้  ทั้ งน้ีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
การแพทย ์
 
 มาตรา  ๖๑  ผูป้ระกนัตนหรือบุคคลตามมาตรา  ๓๘  วรรคสอง  มาตรา  ๗๓  หรือมาตรา  ๗๓  ทวิ  
ไม่มีสิทธิไดรั้บประโยชน์ทดแทนเม่ือปรากฏวา่การประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วย  หรือทุพพลภาพ   หรือการ
ตายนั้นเกิดข้ึนเพราะเหตุท่ีบุคคลดงักล่าวจงใจก่อใหเ้กิดข้ึนหรือยนิยอมใหผู้อ่ื้นก่อให้เกิดข้ึน(๒๐) 
 
 มาตรา  ๖๑  ทวิ  ในกรณีท่ีผูป้ระกนัตนมีสิทธิไดรั้บเงินทดแทนการขาดรายไดต้ามมาตรา  ๖๔  และ
มาตรา  ๗๑  หรือเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรตามมาตรา  ๖๗  ในเวลาเดียวกนั  ให้มีสิทธิ
ขอรับเงินทดแทนการขาดรายไดห้รือเงินสงเคราะห์การหยดุงานเพื่อการคลอดบุตรในประเภทใดประเภทหน่ึง
ไดเ้พียงประเภทเดียว  โดยใหแ้สดงความจ านงตามแบบท่ีเลขาธิการก าหนด(๒๑) 
 

 
หมวด  ๒ 

ประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วย 
 

                                                 
(๒๐)  มาตรา  ๖๑  ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา  ๒๑  แห่งพระราชบญัญติัประกนัสงัคม  (ฉบบัท่ี  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และให้
ใชค้วามใหม่แทน  ดงัท่ีพิมพไ์วน้ี้ 
(๒๑)  มาตรา  ๖๑  ทว ิ เพ่ิมเติมโดยมาตรา  ๒๒  แห่งพระราชบญัญติัประกนัสงัคม  (ฉบบัท่ี  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ดงัท่ีพิมพไ์วน้ี้ 



 มาตรา  ๖๒  ผูป้ระกนัตนมีสิทธิไดรั้บประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วยอนัมิใช่
เน่ืองจากการท างาน  ต่อเม่ือภายในระยะเวลาสิบห้าเดือนก่อนวนัรับบริการทางการแพทยผ์ูป้ระกนัตนไดจ่้ายเงิน
สมทบมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สามเดือน  (๒๒) 
 มาตรา  ๖๓  ประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วยอนัมิใช่เน่ืองจากการท างานไดแ้ก่ 
 (๑)  ค่าตรวจวนิิจฉยัโรค 
 (๒)  ค่าบ าบดัทางการแพทย ์
 (๓)  ค่ากินอยูแ่ละรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล 
 (๔)  ค่ายาและค่าเวชภณัฑ ์
 (๕)  ค่ารถพยาบาลหรือค่าพาหนะรับส่งผูป่้วย 
 (๖)  ค่าบริการอ่ืนท่ีจ าเป็น   
 ทั้งน้ี  ตามหลกัเกณฑแ์ละอตัราท่ีคณะกรรมการการแพทยก์ าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
 ผูป้ระกนัตนท่ีตอ้งหยุดงานเพื่อการรักษาพยาบาลตามค าสั่งของแพทยใ์ห้ได้รับเงินทดแทนการขาด
รายไดต้ามเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นมาตรา  ๖๔  ดว้ย 
 
 มาตรา  ๖๔  ในกรณีท่ีผูป้ระกันตนประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วยอนัมิใช่เน่ืองจากการท างานให้
ผูป้ระกนัตนมีสิทธิไดรั้บเงินทดแทนการขาดรายไดใ้นอตัราร้อยละห้าสิบของค่าจา้งตามมาตรา  ๕๗  ส าหรับ
การท่ีผูป้ระกนัตนตอ้งหยุดงานเพื่อการรักษาพยาบาลตามค าสั่งของแพทยค์ร้ังหน่ึงไม่เกินเกา้สิบวนั  และใน
ระยะเวลาหน่ึงปีปฏิทินตอ้งไม่เกินหน่ึงร้อยแปดสิบวนั  เวน้แต่การเจ็บป่วยด้วยโรคเร้ือรังตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวงก็ใหมี้สิทธิไดรั้บเงินทดแทนการขาดรายไดเ้กินหน่ึงร้อยแปดสิบวนั  แต่ไม่เกินสามร้อยหกสิบหา้วนั 
 ระยะเวลาไดรั้บเงินทดแทนการขาดรายได ้ ให้เร่ิมนบัแต่วนัแรกท่ีตอ้งหยุดงานตามค าสั่งของแพทย์
จนถึงวนัสุดทา้ยท่ีแพทยก์ าหนดให้หยุดงาน  หรือจนถึงวนัสุดทา้ยท่ีหยุดงานในกรณีผูป้ระกนัตนกลบัเขา้
ท างานก่อนครบก าหนดเวลาตามค าสั่งของแพทยแ์ต่ไม่เกินระยะเวลาท่ีก าหนดในวรรคหน่ึง 
 ในกรณีท่ีผูป้ระกนัตนมีสิทธิไดรั้บค่าจา้งจากนายจา้งในระหวา่งหยุดงาน  เพื่อการรักษาพยาบาลตาม
กฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงานหรือมีสิทธิตามระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างาน  สัญญาจา้งแรงงาน  
หรือขอ้ตกลงเก่ียวกบัสภาพการจา้งแลว้แต่กรณี  ผูป้ระกนัตนไม่มีสิทธิไดรั้บเงินทดแทนตามวรรคหน่ึงจนกวา่
สิทธิไดรั้บเงินค่าจา้งนั้นไดส้ิ้นสุดลง  จึงจะมีสิทธิไดรั้บเงินทดแทนดงักล่าวเท่าระยะเวลาท่ีคงเหลือ  และถา้
เงินค่าจา้งท่ีไดรั้บจากนายจา้งในกรณีใดน้อยกว่าเงินทดแทนการขาดรายได้จากกองทุน  ผูป้ระกนัตนมีสิทธิ
ไดรั้บเงินทดแทนจากกองทุนในส่วนท่ีขาดดว้ย 
 
 

                                                 
(๒๒)  มาตรา  ๖๒  ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา  ๒๓  แห่งพระราชบญัญติัประกนัสังคม  (ฉบบัท่ี  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และ
ใหใ้ชค้วามใหม่แทน  ดงัท่ีพิมพไ์วน้ี้ 



หมวด  ๓ 
ประโยชน์ทดแทนในกรณคีลอดบุตร 

 
 

 มาตรา  ๖๕  ผูป้ระกนัตนมีสิทธิไดรั้บประโยชน์ทดแทนในกรณีคลอดบุตรส าหรับตนเองหรือภริยา  
หรือส าหรับหญิงซ่ึงอยูกิ่นดว้ยกนัฉันสามีภริยากบัผูป้ระกนัตนโดยเปิดเผย  ตามระเบียบท่ีเลขาธิการก าหนด 
ถ้าผูป้ระกันตนไม่มีภริยา  ทั้ งน้ี  ต่อเม่ือภายในระยะเวลาสิบห้าเดือนก่อนวนัรับบริการทางการแพทย์
ผูป้ระกนัตนไดจ่้ายเงินสมทบมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่เจด็เดือน 
 ประโยชน์ทดแทนในกรณีคลอดบุตร  ให้ผูป้ระกนัตนแต่ละคนมีสิทธิไดรั้บส าหรับการคลอดบุตรไม่
เกินสองคร้ัง(๒๓) 
 
 มาตรา  ๖๖  ประโยชน์ทดแทนในกรณีคลอดบุตร  ไดแ้ก่ 
 (๑)   ค่าตรวจและรับฝากครรภ ์
 (๒)  ค่าบ าบดัทางการแพทย ์
 (๓)  ค่ายาและค่าเวชภณัฑ ์
 (๔)  ค่าท าคลอด 
 (๕)  ค่ากินอยูแ่ละรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล 
 (๖)   ค่าบริบาลและค่ารักษาพยาบาลทารกแรกเกิด 
 (๗)  ค่ารถพยาบาลหรือค่าพาหนะรับส่งผูป่้วย 
 (๘)  ค่าบริการอ่ืนท่ีจ าเป็น 
 ทั้ ง น้ี   ตามหลักเกณฑ์และอัตราท่ีคณะกรรมการการแพทย์ก าหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ 
 ผูป้ระกนัตนซ่ึงตอ้งหยดุงานเพื่อการคลอดบุตรใหไ้ดรั้บเงินสงเคราะห์การหยดุงานเพื่อการคลอดบุตร
ตามเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นมาตรา  ๖๗  ดว้ย(๒๔) 
 

                                                 
(๒๓) มาตรา  ๖๕  ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา  ๒๔  แห่งพระราชบญัญติัประกนัสงัคม  (ฉบบัท่ี  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และให้
ใชค้วามใหม่แทน  ดงัท่ีพิมพไ์วน้ี้ 
(๒๔)มาตรา  ๖๖  วรรคสาม  ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา  ๒๕  แห่งพระราชบญัญติัประกนัสงัคม  (ฉบบัท่ี  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๗  
และใหใ้ชค้วามใหม่แทน  ดงัท่ีพิมพไ์วน้ี้ 



 มาตรา  ๖๗  ในกรณีท่ีผูป้ระกนัตนหยุดงานเพื่อการคลอดบุตร  ให้ผูป้ระกันตนมีสิทธิได้รับเงิน
สงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรไม่เกินสองคร้ังเป็นการเหมาจ่ายในอตัราคร้ังละร้อยละห้าสิบของ
ค่าจา้งตามมาตรา  ๕๗  เป็นเวลาเกา้สิบวนั(๒๕) 
 
 มาตรา  ๖๘  ในกรณีท่ีผูป้ระกนัตนหรือคู่สมรสของผูป้ระกนัตนไม่สามารถรับประโยชน์ทดแทนตาม
มาตรา  ๖๖  ได ้ เน่ืองจากผูป้ระกนัตนหรือคู่สมรสของผูป้ระกนัตนไม่ไดค้ลอดบุตรในสถานพยาบาลตาม
มาตรา  ๕๙  ใหผู้ป้ระกนัตนไดรั้บประโยชน์ทดแทนการคลอดบุตร  ตามหลกัเกณฑแ์ละอตัราท่ีคณะกรรมการ
การแพทยก์ าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
 

หมวด  ๔ 
ประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพ 

 
 

 มาตรา  ๖๙  ผูป้ระกนัตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพอนัมิใช่เน่ืองจากการ
ท างาน  ต่อเม่ือภายในระยะเวลาสิบห้าเดือนก่อนทุพพลภาพผูป้ระกนัตนไดจ่้ายเงินสมทบมาแลว้ไม่น้อยกว่า
สามเดือน(๒๖) 
 
 มาตรา  ๗๐  ประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพ  ไดแ้ก่ 
 (๑)   ค่าตรวจวนิิจฉยัโรค 
 (๒)  ค่าบ าบดัทางการแพทย ์
 (๓)  ค่ายาและค่าเวชภณัฑ ์
 (๔)  ค่ากินอยูแ่ละรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล 
 (๕)  ค่ารถพยาบาลหรือค่าพาหนะรับส่งผูทุ้พพลภาพ 
 (๖)  ค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางร่างกาย  จิตใจและอาชีพ 
 (๗)  ค่าบริการอ่ืนท่ีจ าเป็น 
 ทั้ ง น้ี   ตามหลักเกณฑ์และอัตราท่ีคณะกรรมการการแพทย์ก าหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ 

                                                 
(๒๕) มาตรา  ๖๗  ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา  ๒๖  แห่งพระราชบญัญติัประกนัสงัคม  (ฉบบัท่ี  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และให้
ใชค้วามใหม่แทน  ดงัท่ีพิมพไ์วน้ี้ 
(๒๖) มาตรา  ๖๙  ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา  ๒๗  แห่งพระราชบญัญติัประกนัสังคม  (ฉบบัท่ี  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และให้
ใชค้วามใหม่แทน  ดงัท่ีพิมพไ์วน้ี้ 



 มาตรา  ๗๑  ในกรณีท่ีผูป้ระกนัตนทุพพลภาพอนัมิใช่เน่ืองจากการท างานใหมี้สิทธิไดรั้บเงินทดแทน
การขาดรายไดใ้นอตัราร้อยละหา้สิบของค่าจา้งตามมาตรา  ๕๗  ตลอดชีวติ(๒๗) 
 
 มาตรา  ๗๒  ในกรณีท่ีคณะกรรมการการแพทยว์ินิจฉยัวา่การทุพพลภาพของผูป้ระกนัตนไดรั้บการ
ฟ้ืนฟูตามมาตรา  ๗๐(๖)  จนมีสภาพดีข้ึนแลว้  ให้เลขาธิการหรือผูซ่ึ้งเลขาธิการมอบหมายพิจารณาสั่งลดเงิน
ทดแทนการขาดรายได้เน่ืองจากการทุพพลภาพได้  ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการการแพทย์
ก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

ในกรณีท่ีไดมี้การลดเงินทดแทนการขาดรายไดต้ามวรรคหน่ึงไปแลว้  ต่อมาในภายหลงัปรากฏว่า
เหตุทุพพลภาพนั้นมีสภาพเส่ือมลง  ถา้คณะกรรมการการแพทยว์นิิจฉยัวา่การทุพพลภาพนั้นเส่ือมลงไปจากท่ี
เคยวนิิจฉยัไวต้ามวรรคหน่ึง  ใหเ้ลขาธิการพิจารณาเพิ่มเงินทดแทนการขาดรายไดน้ั้นได้(๒๘) 
 

หมวด  ๕ 
ประโยชน์ทดแทนในกรณตีาย 

 
 
 มาตรา  ๗๓  ในกรณีท่ีผูป้ระกนัตนถึงแก่ความตายโดยมิใช่ประสบอนัตรายหรือเจบ็ป่วยเน่ืองจากการ
ท างาน  ถา้ภายในระยะเวลาหกเดือนก่อนถึงแก่ความตายผูป้ระกนัตนไดจ่้ายเงินสมทบมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าหน่ึง
เดือน  ใหจ่้ายประโยชน์ทดแทนในกรณีตาย  ดงัน้ี 
 (๑)  เงินค่าท าศพตามอตัราท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  แต่ตอ้งไม่นอ้ยกวา่หน่ึงร้อยเท่าของอตัราสูงสุด
ของค่าจา้งขั้นต ่ารายวนั  ตามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน  ใหจ่้ายใหแ้ก่บุคคลตามล าดบั  ดงัน้ี 
        (ก)  บุคคลซ่ึงผูป้ระกนัตนท าหนงัสือระบุใหเ้ป็นผูจ้ดัการศพ  และไดเ้ป็นผูจ้ดัการศพผูป้ระกนัตน 
        (ข)  สามีภริยา  บิดามารดา  หรือบุตรของผูป้ระกนัตนซ่ึงมีหลกัฐานแสดงว่าเป็นผูจ้ดัการศพ
ผูป้ระกนัตน 
        (ค)  บุคคลอ่ืนซ่ึงมีหลกัฐานแสดงวา่เป็นผูจ้ดัการศพผูป้ระกนัตน 
 (๒)  เงินสงเคราะห์กรณีท่ีผูป้ระกนัตนถึงแก่ความตาย  ให้จ่ายแก่บุคคลซ่ึงผูป้ระกนัตนท าหนังสือ
ระบุให้เป็นผูมี้สิทธิไดรั้บเงินสงเคราะห์นั้น  แต่ถา้ผูป้ระกนัตนมิไดมี้หนงัสือระบุไวก้็ให้น ามาเฉล่ียจ่ายใหแ้ก่
สามีภริยา  บิดามารดา  หรือบุตรของผูป้ระกนัตนในจ านวนท่ีเท่ากนั  ดงัน้ี 

                                                 
(๒๗) มาตรา  ๗๑  ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา  ๒๘  แห่งพระราชบญัญติัประกนัสงัคม  (ฉบบัท่ี  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และให้
ใชค้วามใหม่แทน  ดงัท่ีพิมพไ์วน้ี้ 
(๒๘) มาตรา  ๗๒  วรรคสอง  เพ่ิมเติมโดยมาตรา  ๒๙  แห่งพระราชบญัญติัประกนัสังคม  (ฉบบัท่ี  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ดงัท่ี
พิมพไ์วน้ี้ 



         (ก)  ถา้ก่อนถึงแก่ความตาย  ผูป้ระกนัตนไดส่้งเงินสมทบมาแลว้ตั้งแต่สามสิบหกเดือนข้ึนไป  
แต่ไม่ถึงสิบปี  ให้จ่ายเงินสงเคราะห์เป็นจ านวนเท่ากบัร้อยละห้าสิบของค่าจา้งรายเดือนท่ีค านวณได้ตาม
มาตรา  ๕๗  คูณดว้ยสาม 
         (ข)  ถา้ก่อนถึงแก่ความตาย  ผูป้ระกนัตนไดส่้งเงินสมทบมาแลว้ตั้งแต่สิบปีข้ึนไป  ให้จ่ายเงิน
สงเคราะห์เป็นจ านวนเท่ากบัร้อยละหา้สิบของค่าจา้งรายเดือนท่ีค านวณไดต้ามมาตรา  ๕๗  คูณดว้ยสิบ(๒๙) 
 มาตรา  ๗๓  ทวิ  ในกรณีท่ีผูป้ระกนัตนท่ีทุพพลภาพตามมาตรา  ๗๑  ถึงแก่ความตายให้น าความใน
มาตรา  ๗๓  มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม  โดยใหน้ าเงินทดแทนการขาดรายไดท่ี้ผูป้ระกนัตนไดรั้บในเดือนสุดทา้ย
ก่อนถึงแก่ความตายมาเป็นเกณฑใ์นการค านวณ 
 ในกรณีท่ีผูป้ระกนัตนท่ีทุพพลภาพนั้นอยู่ในข่ายท่ีจะไดรั้บเงินค่าท าศพ  และเงินสงเคราะห์กรณีท่ี
ผูป้ระกนัตนถึงแก่ความตายในฐานะท่ีเป็นผูป้ระกนัตนและในฐานะท่ีเป็นผูป้ระกนัตนท่ีทุพพลภาพตามวรรค
หน่ึงในเวลาเดียวกนั  ให้มีสิทธิไดรั้บเงินค่าท าศพและเงินสงเคราะห์กรณีท่ีผูป้ระกนัตนถึงแก่ความตายตาม
มาตรา  ๗๓  เพียงทางเดียว(๓๐) 
 

หมวด  ๖ 
ประโยชน์ทดแทนในกรณสีงเคราะห์บุตร 

 
 

 มาตรา  ๗๔  ผูป้ระกันตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรต่อเม่ือภายใน
ระยะเวลาสามสิบหกเดือนก่อนเดือนท่ีมีสิทธิไดรั้บประโยชน์ทดแทน  ผูป้ระกนัตนไดจ่้ายเงินสมทบมาแลว้
ไม่นอ้ยกวา่สิบสองเดือน(๓๑) 
 
 มาตรา  ๗๕  ประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร  ไดแ้ก่ 
 (๑)  ค่าสงเคราะห์ความเป็นอยูข่องบุตร 
 (๒)  ค่าเล่าเรียนบุตร 
 (๓)  ค่ารักษาพยาบาลบุตร 
 (๔)  ค่าสงเคราะห์อ่ืนท่ีจ าเป็น 

                                                 
(๒๙) มาตรา  ๗๓  ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา  ๓๐  แห่งพระราชบญัญติัประกนัสังคม  (ฉบบัท่ี  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และให้
ใชค้วามใหม่แทน  ดงัท่ีพิมพไ์วน้ี้ 
(๓๐) มาตรา  ๗๓  ทว ิ เพ่ิมเติมโดยมาตรา  ๓๑  แห่งพระราชบญัญติัประกนัสงัคม  (ฉบบัท่ี  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ดงัท่ีพิมพไ์วน้ี้ 
(๓๑) มาตรา  ๗๔  ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา  ๖  แห่งพระราชบญัญติัประกนัสงัคม  (ฉบบัท่ี  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และใหใ้ช้
ความใหม่แทน  ดงัท่ีพิมพไ์วน้ี้ 



 ทั้งน้ี  ตามหลกัเกณฑแ์ละอตัราท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
 
 มาตรา  ๗๕  ทวิ  ในกรณีท่ีผูป้ระกนัตนซ่ึงมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร
ตามมารา  ๗๔  หากผูป้ระกนัตนนั้นเป็นผูทุ้พพลภาพซ่ึงมีสิทธิไดรั้บประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพ  
หรือถึงแก่ความตาย  ให้ผูป้ระกนัตนซ่ึงเป็นผูทุ้พพลภาพนั้น  หรือบุคคลตามมาตรา  ๗๕  จตัวา  มีสิทธิไดรั้บ
ประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรดว้ย(๓๒) 
 
 มาตรา  ๗๕  ตรี  ใหผู้ป้ระกนัตนมีสิทธิไดรั้บประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรส าหรับ    บุตร
ชอบดว้ยกฎหมายซ่ึงมีอายตุามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงแต่ตอ้งไม่เกินสิบหา้ปีบริบูรณ์  จ  านวนคราวละไม่เกิน
สองคน  บุตรชอบดว้ยกฎหมายดงักล่าวไม่รวมถึงบุตรบุญธรรมหรือบุตรซ่ึงไดย้กให้เป็นบุตรบุญธรรมของ
บุคคลอ่ืน 
 ในกรณีท่ีบิดาและมารดาเป็นผูป้ระกนัตน  ให้บิดาหรือมารดาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงเป็นผูมี้สิทธิได้รับ
ประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรเพียงฝ่ายเดียว  เวน้แต่เม่ือมีการจดทะเบียนหยา่หรือแยกกนัอยู่และ
บุตรอยูใ่นความอุปการะของผูป้ระกนัตนฝ่ายใดใหผู้ป้ระกนัตนฝ่ายนั้นเป็นผูมี้สิทธิไดรั้บ 
 หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการจ่ายเงินสงเคราะห์บุตร  ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(๓๓) 
 

 มาตรา  ๗๕  จัตวา  ในกรณีท่ีผูป้ระกันตนถึงแก่ความตาย  ให้จ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณี
สงเคราะห์บุตรแก่บุคคลตามล าดบั  ดงัน้ี 
 (๑)  สามีหรือภริยาของผูป้ระกนัตน  หรือบุคคลซ่ึงอยูร่่วมกนัฉนัสามีภริยากบัผูป้ระกนัตนโดยเปิดเผย
ตามระเบียบท่ีเลขาธิการก าหนด  และเป็นผูใ้ชอ้  านาจปกครองบุตร 
 (๒)  ผูอุ้ปการะบุตรของผูป้ระกนัตน  ในกรณีบุคคลตาม  (๑)  มิไดเ้ป็นผูอุ้ปการะบุตร  หรือถูกถอน
อ านาจปกครอง  หรือถึงแก่ความตาย(๓๔) 

 
หมวด  ๗ 

ประโยชน์ทดแทนในกรณชีราภาพ 
 
 

                                                 
(๓๒) มาตรา  ๗๕  ทว ิ เพ่ิมเติมโดยมาตรา  ๗  แห่งพระราชบญัญติัประกนัสงัคม  (ฉบบัท่ี  ๓) พ.ศ.  ๒๕๔๒  ดงัท่ีพิมพไ์วน้ี้ 
(๓๓) มาตรา  ๗๕  ตรี  เพ่ิมเติมโดยมาตรา  ๗  แห่งพระราชบญัญติัประกนัสงัคม  (ฉบบัท่ี  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ดงัท่ีพิมพไ์วน้ี้ 
(๓๔)มาตรา  ๗๕  จตัวา  เพ่ิมเติมโดยมาตรา  ๗  แห่งพระราชบญัญติัประกนัสงัคม  (ฉบบัท่ี  ๓)   พ.ศ.  ๒๕๔๒  ดงัท่ีพิมพไ์วน้ี้ 



 มาตรา  ๗๖  ผูป้ระกันตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพต่อเม่ือผูป้ระกันตนได้
จ่ายเงินสมทบมาแลว้ไม่น้อยกว่าหน่ึงร้อยแปดสิบเดือน  ไม่ว่าระยะเวลาหน่ึงร้อยแปดสิบเดือนจะติดต่อกนั
หรือไม่ก็ตาม(๓๕) 
 
 มาตรา  ๗๗  ประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ  ไดแ้ก่ 
 (๑)  เงินเล้ียงชีพรายเดือน  เรียกวา่  เงินบ านาญชราภาพ  หรือ 
 (๒)  เงินบ าเหน็จท่ีจ่ายใหค้ร้ังเดียว  เรียกวา่  เงินบ าเหน็จชราภาพ 
 หลกัเกณฑ ์ วธีิการ  ระยะเวลา  และอตัราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพตามวรรคหน่ึงให้
เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง(๓๖) 
 
 มาตรา  ๗๗  ทว ิ ในกรณีท่ีผูป้ระกนัตนจ่ายเงินสมทบมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่หน่ึงร้อยแปดสิบเดือน  ใหมี้
สิทธิไดรั้บเงินบ านาญชราภาพตั้งแต่เดือนถดัจากเดือนท่ีอายุครบห้าสิบห้าปีบริบูรณ์  เวน้แต่เม่ือมีอายุครบห้า
สิบห้าปีบริบูรณ์และความเป็นผูป้ระกนัตนยงัไม่ส้ินสุดลงตามมาตรา  ๓๘  หรือมาตรา  ๔๑  ให้ผูน้ั้นมีสิทธิ
ไดรั้บตั้งแต่เดือนถดัจากเดือนท่ีความเป็นผูป้ระกนัตนส้ินสุดลง 
 ในกรณีท่ีผูป้ระกนัตนจ่ายเงินสมทบไม่ครบหน่ึงร้อยแปดสิบเดือนและความเป็นผูป้ระกนัตนได้
ส้ินสุดลงตามมาตรา  ๓๘  หรือมาตรา  ๔๑  ใหผู้น้ั้นมีสิทธิไดรั้บเงินบ าเหน็จชราภาพ(๓๗) 
 
 มาตรา  ๗๗  ตรี  ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บเงินบ านาญชราภาพไดก้ลบัเขา้เป็นผูป้ระกนัตนให้งดการ
จ่ายเงินบ านาญชราภาพของบุคคลดงักล่าวจนกว่าความเป็นผูป้ระกนัตนไดส้ิ้นสุดลงตามมาตรา  ๓๘  หรือ
มาตรา  ๔๑  แลว้แต่กรณี 
 ในกรณีท่ีความเป็นผูป้ระกนัตนส้ินสุดลงดว้ยเหตุอ่ืนนอกจากถึงแก่ความตายใหผู้น้ั้นมีสิทธิไดรั้บเงิน
บ านาญชราภาพ 
 ในกรณีท่ีความเป็นผูป้ระกนัตนส้ินสุดลงเน่ืองจากผูป้ระกนัตนถึงแก่ความตายให้ทายาทผูมี้สิทธิของ
ผูน้ั้นตามมาตรา  ๗๗  จตัวา  มีสิทธิไดรั้บเงินบ าเหน็จชราภาพ(๓๘) 
 

                                                 
(๓๕)มาตรา  ๗๖  ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา  ๘  แห่งพระราชบญัญติัประกนัสงัคม  (ฉบบัท่ี  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และใหใ้ช้
ความใหม่แทน  ดงัท่ีพิมพไ์วน้ี้ 
(๓๖)มาตรา  ๗๗  ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา  ๘  แห่งพระราชบญัญติัประกนัสงัคม  (ฉบบัท่ี  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และใหใ้ช้
ความใหม่แทน  ดงัท่ีพิมพไ์วน้ี้ 
(๓๗) มาตรา  ๗๗  ทว ิ เพ่ิมเติมโดยมาตรา  ๙  แห่งพระราชบญัญติัประกนัสงัคม  (ฉบบัท่ี  ๓) พ.ศ.  ๒๕๔๒  ดงัท่ีพิมพไ์วน้ี้ 
(๓๘) มาตรา  ๗๗  ตรี  เพ่ิมเติมโดยมาตรา  ๙  แห่งพระราชบญัญติัประกนัสงัคม  (ฉบบัท่ี  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ดงัท่ีพิมพไ์วน้ี้ 



 มาตรา  ๗๗  จัตวา  ในกรณีผูป้ระกนัตนซ่ึงมีสิทธิไดรั้บประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพตามมาตรา  
๗๗  ทวิ  ถึงแก่ความตายก่อนท่ีจะได้รับประโยชน์ทดแทน  หรือผูรั้บเงินบ านาญชราภาพถึงแก่ความตาย
ภายในหกสิบเดือนนบัแต่เดือนท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินบ านาญชราภาพ  ใหท้ายาทของผูน้ั้นมีสิทธิไดรั้บเงินบ าเหน็จ
ชราภาพ 
 ทายาทผูมี้สิทธิตามวรรคหน่ึง  ไดแ้ก่ 
 (๑)  บุตรชอบดว้ยกฎหมาย  ยกเวน้บุตรบุญธรรมหรือบุตรซ่ึงไดย้กให้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคล
อ่ืนใหไ้ดรั้บสองส่วน  ถา้ผูป้ระกนัตนท่ีตายมีบุตรตั้งแต่สามคนข้ึนไปใหไ้ดรั้บสามส่วน 
 (๒)  สามีหรือภริยาใหไ้ดรั้บหน่ึงส่วน  และ 
 (๓)  บิดามารดา  หรือบิดา  หรือมารดาท่ีมีชีวติอยูใ่หไ้ดรั้บหน่ึงส่วน 
 ในกรณีท่ีไม่มีทายาทในอนุมาตราใด  หรือทายาทนั้นไดต้ายไปเสียก่อนให้แบ่งเงินตามมาตรา  ๗๗(๒)  
ในระหวา่งทายาทผูมี้สิทธิในอนุมาตราท่ีมีทายาทผูมี้สิทธิไดรั้บ(๓๙) 
 
 มาตรา  ๗๗  เบญจ  ในกรณีท่ีผูป้ระกนัตนมีสิทธิได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ตามมาตรา  ๗๑  
และเงินบ านาญชราภาพในเวลาเดียวกนั  ใหผู้ป้ระกนัตนไดรั้บเงินทดแทนการขาดรายไดต้ามมาตรา  ๗๑  และ
เงินบ าเหน็จชราภาพแทน 
 ในกรณีท่ีผู ้ประกันตนได้รับเงินบ านาญชราภาพไปแล้ว  และต่อมาเป็นผู ้ทุพพลภาพภายใน
ก าหนดเวลาตามมาตรา  ๓๘  วรรคสอง  ให้งดการจ่ายเงินบ านาญชราภาพและให้จ่ายเงินบ าเหน็จชราภาพ
แทน  ทั้งน้ี  ใหห้กัเงินบ านาญชราภาพท่ีไดรั้บไปแลว้ก่อนการเป็นผูทุ้พพลภาพออกจากเงินบ าเหน็จชราภาพท่ี
ผูน้ั้นมีสิทธิไดรั้บ  แลว้น าเงินท่ีหกันั้นส่งเขา้กองทุน(๔๐) 
 

หมวด  ๘ 
ประโยชน์ทดแทนในกรณว่ีางงาน 

 
 
 มาตรา  ๗๘  ลูกจ้างซ่ึงเป็นผูป้ระกันตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานต่อเม่ือ
ผูป้ระกนัตนไดจ่้ายเงินสมทบมาแลว้ไม่น้อยกวา่หกเดือน  และตอ้งอยูภ่ายในระยะเวลาสิบห้าเดือนก่อนการ
วา่งงาน  และจะตอ้งเป็นผูท่ี้อยูใ่นเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 

                                                 
(๓๙)มาตรา  ๗๗  จตัวา  เพ่ิมเติมโดยมาตรา  ๙  แห่งพระราชบญัญติัประกนัสงัคม  (ฉบบัท่ี  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ดงัท่ีพิมพไ์วน้ี้ 
(๔๐)มาตรา  ๗๗  เบญจ  เพ่ิมเติมโดยมาตรา  ๙  แห่งพระราชบญัญติัประกนัสงัคม  (ฉบบัท่ี  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ดงัท่ีพิมพไ์วน้ี้ 



 (๑)  เป็นผูมี้ความสามารถในการท างาน  พร้อมท่ีจะท างานท่ีเหมาะสมตามท่ีจดัหาให้  หรือตอ้งไม่
ปฏิเสธการฝึกงาน  และไดข้ึ้นทะเบียนไวท่ี้ส านกัจดัหางานของรัฐ  โดยตอ้งไปรายงานตวัไม่นอ้ยกวา่เดือนละ
หน่ึงคร้ัง 
 (๒)  การท่ีผูป้ระกนัตนว่างงานตอ้งมิใช่ถูกเลิกจา้งเน่ืองจากทุจริตต่อหน้าท่ี  หรือกระท าความผิด
อาญาโดยเจตนาแก่นายจา้ง  หรือจงใจท าให้นายจา้งได้รับความเสียหาย  หรือฝ่าฝืนขอ้บงัคบัหรือระเบียบ
เก่ียวกบัการท างาน  หรือค าสั่งอนัชอบดว้ยกฎหมายในกรณีร้ายแรง  หรือละทิ้งหนา้ท่ีเป็นเวลาเจ็ดวนัท างาน
ติดต่อกนัโดยไม่มีเหตุอนัสมควร  หรือประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจา้งไดรั้บความเสียหายอย่างร้ายแรง  
หรือได้รับโทษจ าคุกตามค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ  าคุก  เวน้แต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดย
ประมาทหรือความผดิลหุโทษ 
 (๓)  ตอ้งมิใช่ผูมี้สิทธิไดรั้บประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพตามหมวด  ๗  ในลกัษณะน้ี 
 มาตรา  ๗๙  ให้ผูป้ระกนัตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนการว่างงานตั้งแต่วนัท่ีแปดนับแต่วนั
วา่งงานจากการท างานกบันายจา้งรายสุดทา้ย  ทั้งน้ี  ตามหลกัเกณฑแ์ละอตัราท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
 

ลกัษณะ  ๔ 
พนักงานเจ้าหน้าทีแ่ละการตรวจตราและควบคุม 

 
 
 มาตรา  ๘๐  ในการปฏิบติัการตามหนา้ท่ี  ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีมีอ านาจ  ดงัต่อไปน้ี   
 (๑)  เขา้ไปในสถานประกอบการ  หรือส านกังานของนายจา้ง  สถานท่ีท างานของลูกจา้งในระหว่าง
เวลาพระอาทิตยข้ึ์นถึงพระอาทิตยต์กหรือในระหว่างเวลาท าการ  เพื่อตรวจสอบหรือสอบถามขอ้เท็จจริง  
ตรวจสอบทรัพยสิ์นหรือเอกสารหลกัฐานอ่ืน  ถ่ายภาพ  ถ่ายส าเนาเอกสารท่ีเก่ียวกบัการจา้ง  การจ่ายค่าจา้ง  
ทะเบียนลูกจ้าง  การจ่ายเงินสมทบ  และเอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง  หรือน าเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวข้องไป
ตรวจสอบ  หรือกระท าการอย่างอ่ืนตามสมควรเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงในอนัท่ีจะปฏิบติัการให้เป็นไปตาม
พระราชบญัญติัน้ี 
 (๒)  คน้สถานท่ีหรือยานพาหนะใดๆ  ท่ีมีขอ้สงสัยโดยมีเหตุอนัควรเช่ือวา่มีทรัพยสิ์นของนายจา้งซ่ึง
ไม่น าส่งเงินสมทบและหรือเงินเพิ่ม  หรือน าส่งไม่ครบจ านวน  โดยให้กระท าในระหวา่งเวลาท าการ  หรือในระหว่าง
เวลาพระอาทิตยข้ึ์นถึงพระอาทิตยต์ก  เวน้แต่การคน้ในระหวา่งเวลาดงักล่าวยงัไม่แลว้เสร็จจะกระท าต่อไปก็ได ้
 (๓)  มีหนงัสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดมาให้ถอ้ยค าหรือให้ส่งเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง  หรือ
ส่ิงอ่ืนท่ีจ าเป็นมาเพื่อประกอบการพิจารณา  ทั้งน้ี  ใหน้ าความในมาตรา  ๓๐  มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
 (๔)  ยึดหรืออายดัทรัพยสิ์นของนายจา้งตามค าสั่งของเลขาธิการ  ตามมาตรา  ๕๐  ในกรณีท่ีนายจา้ง
ไม่น าส่งเงินสมทบและหรือเงินเพิ่ม  หรือน าส่งไม่ครบจ านวน 



 ในการปฏิบติัตามวรรคหน่ึง  พนกังานเจา้หน้าท่ีจะน าขา้ราชการ  หรือลูกจา้งในส านกังานไปช่วย
ปฏิบติังานดว้ยก็ได ้
 
 มาตรา  ๘๑  ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของพนกังานเจา้หนา้ท่ีตามมาตรา  ๘๐  ใหบุ้คคลซ่ึงเก่ียวขอ้งอ านวย
ความสะดวกตามสมควร 
 
 มาตรา  ๘๒  ในการปฏิบติัหนา้ท่ี  พนกังานเจา้หนา้ท่ีตอ้งแสดงบตัรประจ าตวั   

บตัรประจ าตวัพนกังานเจา้หนา้ท่ี  ใหเ้ป็นไปตามแบบท่ีรัฐมนตรีก าหนด 
 
 มาตรา  ๘๓  ในการปฏิบติัหน้าท่ีตามพระราชบญัญติัน้ีให้พนกังานเจา้หน้าท่ีเป็นเจา้พนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญา 
 
 มาตรา  ๘๔  เพื่อประโยชน์ในการตรวจตรา  และควบคุมงานอนัเก่ียวกับการประกันสังคม  ให้
นายจา้งจดัใหมี้ทะเบียนผูป้ระกนัตนและใหเ้ก็บรักษาไว ้ ณ  สถานท่ีท างานของนายจา้งพร้อมท่ีจะใหพ้นกังาน
เจา้หนา้ท่ีตรวจได ้
 ทะเบียนผูป้ระกนัตนตามวรรคหน่ึง  ใหเ้ป็นไปตามแบบท่ีเลขาธิการก าหนด 
 
 มาตรา  ๘๔  ทวิ  ก าหนดเวลาตามท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา  ๓๙  มาตรา  ๔๕  มาตรา  ๔๗  มาตรา  ๔๗  ทวิ  
และมาตรา  ๕๖  ถา้ผูมี้หนา้ท่ีปฏิบติัตามก าหนดเวลานั้นมิไดอ้ยูใ่นประเทศ  หรือมีเหตุจ าเป็นจนไม่สามารถจะ
ปฏิบติัตามก าหนดเวลานั้นได ้ และไดย้ื่นค าร้องก่อนส้ินก าหนดเวลานั้นเพื่อขอขยายหรือเล่ือนก าหนดเวลา
โดยแสดงเหตุแห่งความจ าเป็น  เม่ือเลขาธิการเห็นเป็นการสมควรจะขยายหรือเล่ือนก าหนดเวลาออกไปได้
ตามความจ าเป็นแก่กรณี  แต่ทั้งน้ีตอ้งไม่เกินไปกวา่หน่ึงเท่าของระยะเวลาตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรานั้นๆ 
 การขยายเวลาตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรา  ๓๙  หรือมาตรา  ๔๗  ไม่เป็นเหตุใหล้ดหรืองดเงินเพิ่ม(๔๑) 
 

ลกัษณะ  ๕ 
การอุทธรณ์ 

 
 

                                                 
(๔๑)มาตรา  ๘๔  ทว ิ เพ่ิมเติมโดยมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบญัญติัประกนัสงัคม  (ฉบบัท่ี  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ดงัท่ีพิมพไ์วน้ี้ 



 มาตรา  ๘๕  นายจา้ง  ผูป้ระกนัตน  หรือบุคคลอ่ืนใด  ซ่ึงไม่พอใจในค าสั่งของเลขาธิการ  หรือของ
พนกังานเจา้หน้าท่ีซ่ึงสั่งการตามพระราชบญัญติัน้ี  เวน้แต่เป็นค าสั่งตามมาตรา  ๕๐  ให้มีสิทธิอุทธรณ์เป็น
หนงัสือต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ไดภ้ายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ค าสั่งดงักล่าว(๔๒) 
 หลกัเกณฑแ์ละวธีิการยืน่อุทธรณ์  ใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
 
 มาตรา  ๘๖  ใหมี้คณะกรรมการอุทธรณ์คณะหน่ึงซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งประกอบดว้ย  ประธานกรรมการ
หน่ึงคนและกรรมการอ่ืนซ่ึงเป็นผูท้รงคุณวุฒิทางกฎหมาย  ผูท้รงคุณวุฒิทางการแพทย ์ ผูท้รงคุณวุฒิทาง
ระบบงานประกนัสังคม  ผูท้รงคุณวุฒิทางการแรงงาน  ผูแ้ทนฝ่ายนายจา้งสามคน  และผูแ้ทนฝ่ายลูกจา้งสาม
คน  และใหผู้แ้ทนส านกังานเป็นกรรมการและเลขานุการ  ซ่ึงทั้งคณะมีจ านวนรวมกนัไม่เกินสิบสามคน 
 มาตรา  ๘๗  ใหค้ณะกรรมการอุทธรณ์มีอ านาจหนา้ท่ีพิจารณาวนิิจฉยัอุทธรณ์ท่ียื่นตามมาตรา  ๘๕   
 เม่ือคณะกรรมการอุทธรณ์พิจารณาวินิจฉยัอุทธรณ์แลว้ให้แจง้ค าวินิจฉยันั้นเป็นหนงัสือให้ผูอุ้ทธรณ์
ทราบ 
 ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์นั้น  ถ้าผูอุ้ทธรณ์ไม่พอใจให้มีสิทธิน าคดีไปสู่ศาลแรงงาน
ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ค าวินิจฉัย  แต่ถา้ไม่น าคดีไปสู่ศาลแรงงานภายในก าหนดระยะเวลา
ดงักล่าว  ใหค้  าวนิิจฉยัของคณะกรรมการอุทธรณ์เป็นท่ีสุด 
 
 มาตรา  ๘๘  การอุทธรณ์ไม่เป็นการทุเลาการปฏิบติัตามค าสั่งของเลขาธิการหรือพนกังานเจา้หน้าท่ี
ซ่ึงสั่งการตามพระราชบญัญติัน้ี  เวน้แต่กรณีท่ีผูอุ้ทธรณ์ไดย้ื่นค าร้องต่อเลขาธิการขอให้ทุเลาการปฏิบติัตาม
ค าสั่งนั้นไวก่้อน  ถา้เลขาธิการเห็นสมควรจะสั่งให้ทุเลาการปฏิบติัตามค าสั่งดงักล่าวไว ้ เพื่อรอค าวินิจฉัย
อุทธรณ์ก็ได ้
 มาตรา  ๘๙  คณะกรรมการอุทธรณ์มีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยเหลือในการด าเนินการ
อย่างใดอย่างหน่ึงตามท่ีมอบหมายได้  เม่ือคณะอนุกรรมการปฏิบติัตามท่ีได้รับมอบหมายแล้ว  ให้เสนอ
ความเห็นหรือรายงานต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ 
 การประชุมของคณะอนุกรรมการ  ใหน้ าความในมาตรา  ๑๓  มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
 
 มาตรา  ๙๐  ใหก้รรมการอุทธรณ์อยูใ่นต าแหน่งคราวละสองปี 
 กรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งอาจไดรั้บแต่งตั้งอีกไดแ้ต่จะแต่งตั้งติดต่อกนัเกินสองวาระไม่ได ้
 
 มาตรา  ๙๑  ให้น าบทบญัญติัมาตรา  ๑๑  มาตรา  ๑๒  มาตรา  ๑๓  และมาตรา  ๑๗  มาใชบ้งัคบัแก่
คณะกรรมการอุทธรณ์โดยอนุโลม 
                                                 
(๔๒)มาตรา ๘๕  วรรคหน่ึง  ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา  ๓๓  แห่งพระราชบญัญติัประกนัสงัคม  (ฉบบัท่ี  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๗  
และใหใ้ชค้วามใหม่แทน  ดงัท่ีพิมพไ์วน้ี้ 



 
ลกัษณะ  ๖ 

บทก าหนดโทษ 
 
 
 มาตรา  ๙๒  ผูใ้ดไม่ให้ถ้อยค าหรือไม่ส่งเอกสาร  หลักฐาน  หรือข้อมูลท่ีจ าเป็นตามค าสั่งของ
คณะกรรมการ  คณะกรรมการการแพทย ์ คณะกรรมการอุทธรณ์  คณะอนุกรรมการ  หรือพนกังานเจา้หนา้ท่ี  
ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงเดือน  หรือปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท  หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 
 
 มาตรา  ๙๓  ผูใ้ดโดยเจตนาไม่กรอกรายการในแบบส ารวจ  กรอกรายการในแบบส ารวจไม่ครบถว้น
หรือไม่ส่งแบบส ารวจคืนภายในเวลาท่ีก าหนด  ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหา้พนับาท 
 
 มาตรา  ๙๔  ผูใ้ดกรอกขอ้ความหรือตวัเลขในแบบส ารวจโดยรู้อยูว่า่เป็นเท็จ  ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่
เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท  หรือทั้งจ  าทั้งปรับ   
 
 มาตรา  ๙๕  ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา  ๓๒  ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินสองหม่ืน
บาทหรือทั้งจ  าทั้งปรับ 
 
 มาตรา  ๙๖  นายจา้งผูใ้ดโดยเจตนาไม่ยื่นแบบรายการต่อส านกังานภายในก าหนดเวลาตามมาตรา  
๓๔  หรือไม่แจง้เป็นหนงัสือต่อส านกังานขอเปล่ียนแปลง  หรือแกไ้ขเพิ่มเติมรายการภายในก าหนดเวลาตาม
มาตรา  ๔๔  ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท  หรือทั้งจ  าทั้งปรับ(๔๓) 
 ถา้การกระท าความผิดตามวรรคหน่ึงเป็นความผิดต่อเน่ือง  ผูก้ระท าตอ้งระวางโทษปรับอีกวนัละไม่
เกินหา้พนับาทตลอดระยะเวลาท่ียงัฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตาม 
 
 มาตรา  ๙๗  นายจา้งผูใ้ดยืน่แบบรายการตามมาตรา  ๓๔  หรือแจง้เป็นหนงัสือขอเปล่ียนแปลง  หรือ
แก้ไขเพิ่มเติมรายการตามมาตรา  ๔๔  โดยเจตนากรอกข้อความเป็นเท็จในแบบรายการ  หรือแจ้งการ

                                                 
(๔๓)มาตรา  ๙๖  วรรคหน่ึง  ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา  ๓๔  แห่งพระราชบญัญติัประกนัสงัคม  (ฉบบัท่ี  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๗  
และใหใ้ชค้วามใหม่แทน  ดงัท่ีพิมพไ์วน้ี้ 



เปล่ียนแปลงขอ้เทจ็จริงเป็นเทจ็ในหนงัสือแจง้ขอเปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขเพิ่มเติม  ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน
หกเดือนหรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท  หรือทั้งจ  าทั้งปรับ(๔๔) 
 
 มาตรา  ๙๘  ผูใ้ดขดัขวางหรือไม่อ านวยความสะดวกตามสมควรแก่พนักงานเจ้าหน้าท่ีในการ
ปฏิบติัการตามมาตรา  ๘๐  ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงเดือน  หรือปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท  หรือทั้งจ  า
ทั้งปรับ 
 
 มาตรา  ๙๙  นายจา้งผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามมาตรา  ๘๔  ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงเดือน  หรือปรับ
ไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท  หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 
 
 มาตรา  ๑๐๐  ผูใ้ดเปิดเผยขอ้เท็จจริงใดเก่ียวกบักิจการของนายจา้งอนัเป็นขอ้เท็จจริงท่ีตามปกติวิสัย
ของนายจา้งจะพึงสงวนไวไ้ม่เปิดเผย  ซ่ึงตนไดม้าหรือล่วงรู้เน่ืองจากการปฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ี  
ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงเดือน  หรือปรับไม่เกินสามพนับาท  หรือทั้งจ  าทั้งปรับ  เวน้แต่เป็นการเปิดเผย
ในการปฏิบติัราชการเพื่อประโยชน์แห่งพระราชบญัญติัน้ี  หรือเพื่อประโยชน์แก่การคุม้ครองแรงงาน  หรือ
การสอบสวน  หรือการพิจารณาคดี 
 
 มาตรา  ๑๐๑  ในกรณีท่ีนิติบุคคลเป็นผูก้ระท าความผิดและถูกลงโทษตามพระราชบญัญติัน้ี  ให้ถือวา่
ผูแ้ทนของนิติบุคคล  กรรมการทุกคน  และผูรั้บผิดชอบในการด าเนินการของนิติบุคคลนั้น  ตอ้งระวางโทษ
เช่นเดียวกบันิติบุคคลนั้นดว้ย  เวน้แต่จะพิสูจน์ไดว้่าตนมิไดรู้้เห็นเป็นใจในการกระท าความผิดนั้น  หรือได้
จดัการตามสมควรเพื่อป้องกนัมิใหเ้กิดความผดินั้นแลว้ 
 
 มาตรา  ๑๐๒  ถา้เจา้พนกังานดงัต่อไปน้ีเห็นวา่ผูก้ระท าผิดไม่ควรไดรั้บโทษถึงจ าคุก  หรือไม่ควรถูก
ฟ้อง  ส าหรับความผิดท่ีมีโทษปรับสถานเดียวหรือความผิดท่ีมีโทษปรับหรือโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน  เวน้
แต่โทษตามมาตรา  ๙๕  ใหมี้อ านาจเปรียบเทียบดงัน้ี 
 (๑)  เลขาธิการหรือผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมาย  ส าหรับความผดิท่ีเกิดข้ึนในกรุงเทพมหานคร 
 (๒) ผูว้า่ราชการจงัหวดัหรือผูซ่ึ้งผูว้า่ราชการจงัหวดัมอบหมาย  ส าหรับความผิดท่ีเกิดข้ึนในจงัหวดั
อ่ืน 
 ในกรณีท่ีมีการสอบสวน  ถา้พนกังานสอบสวนพบวา่บุคคลใดกระท าความผิดตามพระราชบญัญติัน้ี  
ท่ีมีโทษอยูใ่นเกณฑ์ท่ีจะท าการเปรียบเทียบไดแ้ละบุคคลนั้นยินยอมให้เปรียบเทียบให้พนกังานสอบสวนส่ง
                                                 
(๔๔)มาตรา  ๙๗  ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา  ๓๕  แห่งพระราชบญัญติัประกนัสังคม  (ฉบบัท่ี  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และให้
ใชค้วามใหม่แทน  ดงัท่ีพิมพไ์วน้ี้ 



เร่ืองให้เลขาธิการหรือผูว้า่ราชการจงัหวดัแลว้แต่กรณีภายในเจ็ดวนันบัแต่วนัท่ีบุคคลนั้นแสดงความยินยอม
ใหเ้ปรียบเทียบ 
 เม่ือผูก้ระท าผิดได้ช าระเงินค่าปรับตามจ านวนท่ีเปรียบเทียบภายในสามสิบวนัแล้ว  ให้ถือว่าคดี     
เลิกกนัตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา 
 ถา้ผูก้ระท าผิดไม่ยินยอมให้เปรียบเทียบ  หรือเม่ือยินยอมแลว้ไม่ช าระเงินค่าปรับภายในก าหนดเวลา
ตามวรรคสาม  ใหด้ าเนินคดีต่อไป 
 

บทเฉพาะกาล 
 
 
 มาตรา  ๑๐๓  ให้ใช้พระราชบญัญติัน้ีบงัคบัแก่กิจการท่ีมีลูกจ้างตั้ งแต่ยี่สิบคนข้ึนไปนับแต่วนัท่ี
พระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั 
 เม่ือพน้ก าหนดระยะเวลาสามปีนบัแต่วนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั  ให้ใชพ้ระราชบญัญติัน้ีบงัคบั
แก่กิจการท่ีมีลูกจา้งตั้งแต่สิบคนข้ึนไป 
 พระราชบญัญติัน้ีจะใช้บงัคบัแก่นายจา้งท่ีมีลูกจา้งน้อยกวา่สิบคนในทอ้งท่ีใดและเม่ือใดให้ตราเป็น
พระราชกฤษฎีกา(๔๕) 
 
 มาตรา  ๑๐๔  ให้ด าเนินการจดัเก็บเงินสมทบเพื่อการให้ประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอนัตราย
หรือเจบ็ป่วย  ในกรณีทุพพลภาพ  และในกรณีตายอนัมิใช่เน่ืองจากการท างาน  และในกรณีคลอดบุตร  นบัแต่
วนัท่ีบทบญัญติัหมวด  ๒  ของลกัษณะ  ๒  ใชบ้งัคบั 
 การจดัเก็บเงินสมทบเพื่อการให้ประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรและในกรณีชราภาพจะเร่ิม
ด าเนินการเม่ือใดใหต้ราเป็นพระราชกฤษฎีกา  แต่ทั้งน้ีตอ้งไม่ชา้กวา่วนัท่ี  ๓๑  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๑(๔๖) 
 ส าหรับการจดัเก็บเงินสมทบเพื่อการใหป้ระโยชน์ทดแทนในกรณีวา่งงานจะเร่ิมด าเนินการเม่ือใด  ให้
ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 
 
 
 

                                                 
(๔๕)มาตรา  ๑๐๓  วรรคสาม  เพ่ิมเติมโดยมาตรา  ๓๖  แห่งพระราชบญัญติัประกนัสังคม  (ฉบบัท่ี  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ดงัท่ี
พิมพไ์วน้ี้ 
(๔๖)มาตรา  ๑๐๔  วรรคสอง  ความเดิมถูกยกเลิกโดยพระราชบญัญติัประกนัสังคม  (ฉบบัท่ี  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และให้ใช้
ความใหม่แทน  ดงัท่ีพิมพไ์วน้ี้ 



ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
  พลเอก  ชาติชาย   ชุณหะวณั 
           นายกรัฐมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราค่าธรรมเนียม 
 
(๑)  ใบแทนหนงัสือส าคญัแสดงการข้ึนทะเบียนประกนัสังคม  ฉบบัละ  ๕๐ บาท 
(๒)  ใบแทนบตัรประกนัสังคม      ฉบบัละ  ๑๐ บาท 
 
 

อตัราเงินสมทบท้ายพระราชบัญญตัิ 
อตัราเงินสมทบ 

 
 

ผู้ออกเงินสมทบ อตัราเงินสมทบเป็นร้อยละ 
ของค่าจ้างของผู้ประกนัตน 

๑.  เงินสมทบเพื่อการจ่าย
ประโยชนท์ดแทนกรณี 
      ประสบอนัตรายหรือเจบ็ป่วย 
ทุพพลภาพ ตาย 
      และคลอดบุตร 
      (๑)  รัฐบาล 
      (๒) นายจา้ง 
      (๓)  ผูป้ระกนัตน 

 
 
 

๑.๕ 
๑.๕ 
๑.๕ 

 
 
๓ 



๒.  เงินสมทบเพื่อการจ่ายประโยชน์
ทดแทนกรณี 
      สงเคราะห์บุตรและชราภาพ 
      (๑)  รัฐบาล 
      (๒) นายจา้ง 
      (๓)  ผูป้ระกนัตน 
๓.  เงินสมทบเพื่อการจ่าย
ประโยชน์ทดแทนกรณี 
      วา่งงาน 
      (๑)  รัฐบาล 
      (๒) นายจา้ง 
      (๓)  ผูป้ระกนัตน 

๓ 
๓ 
 
 
๕ 
๕ 
๕ 

 
หมายเหต ุ: เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบัน้ี  คือ  เน่ืองจากไดมี้ประกาศใชพ้ระราชบญัญติัประกนัสงัคม  พ.ศ.  
๒๔๙๗  มาเป็นเวลานานแลว้  แต่ในขณะนั้นสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมไม่อ านวยให้น ากฎหมายนั้นมาใชบ้งัคบั  ปัจจุบนัน้ี
การพฒันาในดา้นเศรษฐกิจและสังคมไดก้า้วหนา้ไปมาก  สมควรสร้างหลกัประกนัให้แก่ลูกจา้งและบุคคลอ่ืน  โดยจดัตั้ง
กองทุนประกนัสังคมข้ึนเพ่ือใหก้ารสงเคราะห์แก่ลูกจา้งและบุคคลอ่ืนซ่ึงประสบอนัตราย  เจ็บป่วย  ทุพพลภาพ  หรือตาย  อนัมิใช่
เน่ืองจากการท างาน  รวมทั้งกรณีคลอดบุตร  กรณีสงเคราะห์บุตร  กรณีชราภาพ  และส าหรับกรณีว่างงานซ่ึงให้หลกัประกนั
เฉพาะลูกจา้ง  จึงจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัน้ี 
 


