
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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พระราชบัญญัติ 
ประกันสังคม 
พ.ศ. ๒๕๓๓ 

   
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให(ไว( ณ วันท่ี ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ 

เป.นป/ที่ ๔๕ ในรัชกาลป1จจุบัน 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล(าฯ 
ให(ประกาศว6า 

 
โดยท่ีเป.นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว6าด(วยการประกันสังคม 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล(าฯ ให(ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว(โดยคําแนะนําและยินยอม

ของรัฐสภา ดังต6อไปน้ี 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัติน้ีเรียกว6า “พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัติน้ีให(ใช(บังคับต้ังแต6วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป.นต(นไป เว(นแต6บทบัญญัติหมวด ๒ ของ ลักษณะ ๒ ให(ใช(บังคับเม่ือพ(นกําหนดระยะเวลา
หน่ึงร(อยแปดสิบวันนับแต6วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช(บังคับและบทบัญญัติมาตรา ๔๐ ให(ใช(บังคับภายใน
สี่ป/นับแต6วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช(บังคับ 

 
มาตรา ๓  ให(ยกเลิกพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๔๙๗ 
บรรดากฎหมาย กฎ และข(อบังคับอ่ืนในส6วนท่ีมีบัญญัติไว(แล(วในพระราชบัญญัติน้ี 

หรือซึ่งขัดหรือแย(งกับบทแห6งพระราชบัญญัติน้ี ให(ใช(พระราชบัญญัติน้ีแทน 
 
มาตรา ๔๒  พระราชบัญญัติน้ีไม6ใช(บังคับแก6 
(๑) ข(าราชการและลูกจ(างประจําของราชการส6วนกลาง ราชการส6วนภูมิภาค และ

ราชการส6วนท(องถ่ิน 
(๒) นักเรียน นักเรียนพยาบาล นิสิตหรือนักศึกษา ซึ่งเป.นลูกจ(างของโรงเรียน

สถานพยาบาล วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยน้ัน 
(๓) ลูกจ(างของรัฐบาลต6างประเทศหรือองคFการระหว6างประเทศ 
(๔) กิจการหรือลูกจ(างอ่ืนตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล6ม ๑๐๗/ตอนท่ี ๑๖๑/ตอนพิเศษ หน(า ๑/๑ กันยายน ๒๕๓๓ 
๒ มาตรา ๔ แก(ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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มาตรา ๕  ในพระราชบัญญัติน้ี 
“ลูกจ(าง”๓ หมายความว6า ผู(ซึ่งทํางานให(นายจ(างโดยรับค6าจ(าง 
“นายจ(าง” หมายความว6า ผู(ซึ่งรับลูกจ(างเข(าทํางานโดยจ6ายค6าจ(าง และให(หมายความ

รวมถึงผู(ซึ่งได(รับมอบหมายให(ทํางานแทนนายจ(าง ในกรณีท่ีนายจ(างเป.นนิติบุคคลให(หมายความ
รวมถึงผู(มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลและผู(ซึ่งได(รับมอบหมายจากผู(มีอํานาจกระทําการแทน
นิติบุคคลให(ทําการแทนด(วย 

“ค6าจ(าง” หมายความว6า เงินทุกประเภทท่ีนายจ(างจ6ายให(แก6ลูกจ(างเป.นค6าตอบแทน
การทํางานในวันและเวลาทํางานปกติไม6ว6าจะคํานวณตามระยะเวลาหรือคํานวณตามผลงานท่ีลูกจ(าง
ทําได( และให(หมายความรวมถึงเงินท่ีนายจ(างจ6ายให(ในวันหยุดและวันลาซึ่งลูกจ(างไม6ได(ทํางานด(วย  
ท้ังน้ี ไม6ว6าจะกําหนด คํานวณหรือจ6ายในลักษณะใดหรือโดยวิธีการใด และไม6ว6าจะเรียกช่ืออย6างไร 

“วันทํางาน” หมายความว6า วันท่ีกําหนดให(ลูกจ(างทํางานตามปกติ 
“ผู(ประกันตน” หมายความว6า ผู(ซึ่งจ6ายเงินสมทบอันก6อให(เกิดสิทธิได(รับประโยชนF

ทดแทนตามพระราชบัญญัติน้ี 
“การคลอดบุตร” หมายความว6า การท่ีทารกออกจากครรภFมารดาซึ่งมีระยะเวลา

ต้ังครรภFไม6น(อยกว6าย่ีสิบแปดสัปดาหF ไม6ว6าทารกจะมีชีวิตรอดอยู6หรือไม6 
“ทุพพลภาพ”๔ หมายความว6า การสูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพของ

อวัยวะหรือของร6างกาย หรือสูญเสียสภาวะปกติของจิตใจ จนทําให(ความสามารถในการทํางานลดลง
ถึงขนาดไม6อาจประกอบการงานตามปกติได(  ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑFท่ีเลขาธิการประกาศกําหนดโดย
คําแนะนําของคณะกรรมการการแพทยF 

“ว6างงาน” หมายความว6า การท่ีผู(ประกันตนต(องหยุดงานเน่ืองจากนิติสัมพันธF
ระหว6างนายจ(างและลูกจ(างตามสัญญาจ(างแรงงานสิ้นสุดลง 

“ภัยพิบัติ”๕ หมายความว6า อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย หรือธรณีพิบัติภัย ตลอดจนภัย
อ่ืน ๆ ไม6ว6าเกิดจากธรรมชาติหรือมีผู(ทําให(เกิดข้ึน ซึ่งก6อให(เกิดอันตรายแก6ชีวิตหรือร6างกายของ
ประชาชน หรือความเสียหายแก6ทรัพยFสินของประชาชนหรือของรัฐ 

“กองทุน” หมายความว6า กองทุนประกันสังคม 
“สํานักงาน” หมายความว6า สํานักงานประกันสังคม 
“คณะกรรมการ” หมายความว6า คณะกรรมการประกันสังคม 
“กรรมการ” หมายความว6า กรรมการประกันสังคม 
“พนักงานเจ(าหน(าท่ี” หมายความว6า ผู(ซึ่งรัฐมนตรีแต6งต้ังให(ปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัติน้ี 
“เลขาธิการ” หมายความว6า เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม 

                                                 
๓ มาตรา ๕ นิยามคําว6า “ลูกจ(าง” แก(ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี ๔) 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๔ มาตรา ๕ นิยามคําว6า “ทุพพลภาพ” แก(ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี ๔) 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๕ มาตรา ๕ นิยามคําว6า “ภัยพิบัติ” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. 

๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 
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“รัฐมนตรี” หมายความว6า รัฐมนตรีผู(รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
 
มาตรา ๖๖  ในการคํานวณค6าจ(างเพ่ือการออกเงินสมทบ ให(ถือเอาค6าจ(างท่ีคิดเป.น

รายเดือนเป.นเกณฑFคํานวณ 
ในการคํานวณค6าจ(างที่มิใช6ค6าจ(างรายเดือนให(เป.นค6าจ(างรายเดือน ให(ถือว6า

ค6าจ(างท่ีลูกจ(างได(รับจริงในเดือนใดเป.นค6าจ(างรายเดือนของเดือนน้ัน 
เพ่ือประโยชนFในการนับระยะเวลาการส6งเงินสมทบของผู(ประกันตน ให(ถือว6าเงินสมทบ

ท่ีหักจากค6าจ(างท่ีจ6ายให(ลูกจ(างในเดือนใดเป.นการจ6ายเงินสมทบของเดือนน้ัน และไม6ว6าเงินสมทบน้ัน
จะได(หักไว(หรือนําส6งเดือนละก่ีคร้ัง ให(ถือว6ามีระยะเวลาในการจ6ายเงินสมทบเท6ากับหน่ึงเดือน 

 
มาตรา ๗  ให(รัฐมนตรีว6าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 

และให(มีอํานาจแต6งต้ังพนักงานเจ(าหน(าท่ีกับออกกฎกระทรวงกําหนดค6าธรรมเนียมไม6เกินอัตราใน
บัญชีท(ายพระราชบัญญัติน้ี ยกเว(นค6าธรรมเนียมและกําหนดกิจการอ่ืนเพ่ือปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติน้ี 

กฎกระทรวงน้ัน เม่ือได(ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล(ว ให(ใช(บังคับได( 
 

ลักษณะ ๑ 
บทท่ัวไป 

   
 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการประกันสังคม 

   
 

มาตรา ๘๗  ให(มีคณะกรรมการคณะหน่ึง เรียกว6า “คณะกรรมการประกันสังคม” 
ประกอบด(วย ปลัดกระทรวงแรงงาน เป.นประธานกรรมการ ผู(แทนกระทรวงการคลัง ผู(แทนกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยF ผู(แทนกระทรวงมหาดไทย ผู(แทนกระทรวงสาธารณสุข 
และผู(แทนสํานักงบประมาณเป.นกรรมการ กับผู(แทนฝSายนายจ(างและผู(แทนฝSายผู(ประกันตนฝSายละ
เจ็ดคนซึ่งรัฐมนตรีแต6งต้ัง เป.นกรรมการ 

ให(เลขาธิการเป.นกรรมการ และเลขานุการ 
ให(ผู(แทนฝSายนายจ(างและผู(แทนฝSายผู(ประกันตนตามวรรคหน่ึงมาจากการเลือกต้ัง 

โดยคํานึงถึงการมีส6วนร6วมอย6างแท(จริงของฝSายนายจ(างและฝSายผู(ประกันตน สัดส6วนระหว6างหญิงและ
ชาย รวมท้ังการมีส6วนร6วมอย6างมีประสิทธิผลของคนพิการ และผู(ด(อยโอกาส  ท้ังน้ี หลักเกณฑFและ
วิธีการเลือกต้ังให(เป.นไปตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีกําหนด 

คณะกรรมการจะแต6งต้ังข(าราชการในสํานักงานเป.นผู(ช6วยเลขานุการก็ได( 

                                                 
๖ มาตรา ๖ แก(ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ 
๗ มาตรา ๘ แก(ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 
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มาตรา ๘/๑๘  คณะกรรมการมีอํานาจแต6งต้ังผู(ทรงคุณวุฒิจํานวนไม6เกินเจ็ดคน เป.น

ท่ีปรึกษาของคณะกรรมการ โดยการสรรหาจากผู(มีความรู( ความสามารถ และประสบการณFไม6น(อย
กว6าสิบป/ในด(านการเงิน การคลัง ด(านระบบงานประกันสังคม ด(านบริหารการลงทุน ด(านบริหาร
จัดการ ด(านการแพทยF ด(านกฎหมาย และด(านเศรษฐศาสตรF 

หลักเกณฑFและวิธีการสรรหาผู(ทรงคุณวุฒิตามวรรคหน่ึง ให(เป.นไปตามระเบียบท่ี
รัฐมนตรีกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ 

 
มาตรา ๘/๒๙  กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต6งต้ังตามมาตรา ๘ หรือท่ีปรึกษาซึ่ง

คณะกรรมการแต6งต้ังตามมาตรา ๘/๑ ต(องมีคุณสมบัติและไม6มีลักษณะต(องห(าม ดังต6อไปน้ี 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) ไม6เป.นคนวิกลจริตหรือจิตฟ1UนเฟVอนไม6สมประกอบ 
(๓) ไม6เป.นคนไร(ความสามารถหรือคนเสมือนไร(ความสามารถ 
(๔) ไม6เป.นบุคคลล(มละลายหรือเคยเป.นบุคคลล(มละลายทุจริต 
(๕) ไม6เคยได(รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให(จําคุก เว(นแต6เป.นโทษสําหรับ

ความผิดท่ีได(กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๖) ไม6เคยต(องคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลให(ทรัพยFสินตกเป.นของแผ6นดินเพราะ

รํ่ารวยผิดปกติหรือมีทรัพยFสินเพ่ิมข้ึนผิดปกติ 
(๗) ไม6เคยถูกไล6ออก ปลดออก หรือเลิกจ(างจากหน6วยงานของรัฐหรือสถานประกอบ

กิจการของเอกชนเพราะทุจริตต6อหน(าท่ี 
(๘) ไม6เป.นคู6สัญญาหรือมีประโยชนFได(เสียในกิจการท่ีเป.นคู6สัญญาหรือมีธุรกิจ

เก่ียวข(องกับสํานักงานไม6ว6าโดยทางตรงหรือทางอ(อม 
(๙) ไม6เป.นหรือเคยเป.นข(าราชการการเมือง ผู(ดํารงตําแหน6งทางการเมือง สมาชิก

สภาท(องถ่ินหรือผู(บริหารท(องถ่ิน หรือกรรมการหรือท่ีปรึกษาของพรรคการเมือง หรือเจ(าหน(าท่ีของ
พรรคการเมือง เว(นแต6จะได(พ(นจากตําแหน6งดังกล6าวไม6น(อยกว6าสามป/ 

 
มาตรา ๘/๓๑๐  ให(กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต6งต้ังถือเป.นผู(ดํารงตําแหน6งระดับสูงตาม

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว6าด(วยการปWองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีจะต(องแสดงบัญชี
รายการทรัพยFสินและหน้ีสินต6อคณะกรรมการปWองกันและปราบปรามการทุจริตแห6งชาติ โดยให(
เปXดเผยต6อสาธารณชนทราบไม6เกินสามสิบวันนับแต6วันท่ีครบกําหนดต(องย่ืนบัญชีดังกล6าว 

 
มาตรา ๙  คณะกรรมการมีอํานาจหน(าท่ี ดังต6อไปน้ี 
(๑) เสนอความเห็นต6อรัฐมนตรีเก่ียวกับนโยบายและมาตรการในการประกันสังคม

ตามพระราชบัญญัติน้ี 

                                                 
๘ มาตรา ๘/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๙ มาตรา ๘/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑๐ มาตรา ๘/๓ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 
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(๒) พิจารณาให(ความเห็นต6อรัฐมนตรีในการตราพระราชกฤษฎีกา การออก
กฎกระทรวง และระเบียบต6าง ๆ เพ่ือดําเนินการตามพระราชบัญญัติน้ี 

(๓) วางระเบียบโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังเก่ียวกับการรับเงิน การ
จ6ายเงิน และการเก็บรักษาเงินของกองทุน 

(๔) วางระเบียบโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังเก่ียวกับการจัดหา
ผลประโยชนFของกองทุน 

(๕) พิจารณางบดุลและรายงานการรับจ6ายเงินของกองทุนและรายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจําป/ของสํานักงานในส6วนท่ีเก่ียวกับการประกันสังคมตามพระราชบัญญัติน้ี 

(๖) ให(คําปรึกษาและแนะนําแก6คณะกรรมการอ่ืนหรือสํานักงาน 
(๗) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีพระราชบัญญัติน้ีหรือกฎหมายอ่ืนบัญญัติให(เป.นอํานาจ

หน(าท่ีของคณะกรรมการ หรือตามท่ีรัฐมนตรีมอบหมาย 
ในการปฏิบัติหน(าที่ตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการอาจมอบหมายให(สํานักงานเป.น

ผู(ปฏิบัติเพ่ือเสนอต6อคณะกรรมการพิจารณาดําเนินการต6อไปก็ได( 
 
มาตรา ๑๐  กรรมการซึ่ ง รัฐมนตรีแต6ง ต้ังตามมาตรา ๘ หรือท่ีปรึกษาซึ่ ง

คณะกรรมการแต6งต้ังตามมาตรา ๘/๑ มีวาระการดํารงตําแหน6งคราวละสองป/๑๑ 
กรรมการหรือท่ีปรึกษาซึ่งพ(นจากตําแหน6งอาจได(รับการแต6งต้ังอีกได( แต6จะแต6งต้ัง

ติดต6อกันเกินสองวาระไม6ได( 
 
มาตรา ๑๑๑๒  นอกจากการพ(นจากตําแหน6งตามวาระ กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต6งต้ัง

ตามมาตรา ๘ หรือท่ีปรึกษาซึ่งคณะกรรมการแต6งต้ังตามมาตรา ๘/๑ พ(นจากตําแหน6ง เม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะกรรมการมีมติให(ออก เพราะบกพร6องต6อหน(าท่ี มีความประพฤติเสื่อมเสีย 

หรือหย6อนความสามารถ ด(วยคะแนนเสียงเกินก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการท่ีมีอยู6ตามระเบียบท่ี
คณะกรรมการกําหนด 

(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต(องห(ามตามมาตรา ๘/๒ 
ในกรณีท่ีกรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต6งต้ังหรือท่ีปรึกษาพ(นจากตําแหน6งก6อนวาระ ให(

รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการแต6งต้ังบุคคลในประเภทเดียวกันตามมาตรา ๘ หรือมาตรา ๘/๑ เป.น
กรรมการหรือท่ีปรึกษาแทน แล(วแต6กรณี และให(ผู(ได(รับแต6งต้ังแทนตําแหน6งท่ีว6างอยู6ในตําแหน6ง
เท6ากับวาระท่ีเหลืออยู6ของกรรมการหรือท่ีปรึกษาซึ่งได(แต6งต้ังไว(แล(ว 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการแต6งต้ังท่ีปรึกษาเพ่ิมข้ึนในระหว6างท่ีท่ีปรึกษาซึ่งแต6งต้ังไว(
แล(วยังมีวาระอยู6ในตําแหน6ง ให(ผู(ที่ได(รับแต6งต้ังให(เป.นท่ีปรึกษาเพ่ิมข้ึนน้ันอยู6ในตําแหน6งเท6ากับวาระท่ี
เหลืออยู6ของท่ีปรึกษาซึ่งได(แต6งต้ังไว(แล(ว 

                                                 
๑๑ มาตรา ๑๐ วรรคหน่ึง แก(ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. 

๒๕๕๘ 
๑๒ มาตรา ๑๑ แก(ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 
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มาตรา ๑๒  ในกรณีท่ีกรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต6งต้ังดํารงตําแหน6งครบตามวาระแล(ว 

แต6ยังมิได(มีการแต6งตั้งคณะกรรมการขึ้นใหม6 ให(กรรมการที่พ(นจากตําแหน6งตามวาระปฏิบัติหน(าท่ี
ไปพลางก6อน จนกว6ากรรมการท่ีได(รับแต6งต้ังใหม6จะเข(ารับหน(าท่ี 

 
มาตรา ๑๓  การประชุมคณะกรรมการต(องมีกรรมการมาประชุมไม6น(อยกว6าก่ึงหน่ึง

ของจํานวนกรรมการท้ังหมด จึงเป.นองคFประชุม 
ในการประชุมคราวใด ถ(าประธานกรรมการไม6อยู6ในท่ีประชุมหรือไม6สามารถปฏิบัติ

หน(าท่ีได( ให(กรรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป.นประธานในท่ีประชุม 
มติในที่ประชุมให(ถือเสียงข(างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน 

ถ(าคะแนนเสียงเท6ากัน ให(ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป.นเสียงช้ีขาด 
 
มาตรา ๑๔๑๓  ให(มีคณะกรรมการคณะหน่ึง เรียกว6า “คณะกรรมการการแพทยF” 

ประกอบด(วย ประธานกรรมการ และกรรมการอ่ืนมีจํานวนรวมกันไม6เกินสิบหกคนซึ่งรัฐมนตรีแต6งต้ัง 
ให(ผู(แทนสํานักงานเป.นกรรมการ และเลขานุการ 
ประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนตามวรรคหน่ึง ให(แต6งต้ังโดยการสรรหาจาก

ผู(ทรงคุณวุฒิในวิชาชีพเวชกรรมสาขาต6าง ๆ หรือในด(านเศรษฐศาสตรFสาธารณสุข หรือด(านการพัฒนา
คุณภาพสถานพยาบาล และให(มีผู(แทนฝSายนายจ(างและผู(แทนฝSายผู(ประกันตนฝSายละหน่ึงคน และให(
มีวาระการดํารงตําแหน6งคราวละสองป/ 

ให(นําบทบัญญัติมาตรา ๘/๑ วรรคสอง มาตรา ๘/๒ มาตรา ๑๐ วรรคสอง มาตรา 
๑๑ มาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ มาใช(บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๕  คณะกรรมการการแพทยFมีอํานาจหน(าท่ี ดังต6อไปน้ี 
(๑) เสนอความเห็นต6อคณะกรรมการเก่ียวกับการดําเนินงานในการให(บริการทาง

การแพทยF 
(๒)๑๔ กําหนดหลักเกณฑF อัตรา และระยะเวลาในการรับประโยชนFทดแทนตาม

มาตรา ๕๙ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๖ มาตรา ๖๘ มาตรา ๗๐ มาตรา ๗๑ และมาตรา ๗๒ 
(๓) เสนอความเห็นต6อคณะกรรมการเก่ียวกับการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๖๔ 
(๔) ให(คําปรึกษาและแนะนําในทางการแพทยFแก6คณะกรรมการ คณะกรรมการ

อุทธรณF และสํานักงาน 
(๕) ปฏิบัติการอ่ืนตามท่ีพระราชบัญญัติ น้ี บัญญัติให( เป.นอํานาจหน(าท่ีของ

คณะกรรมการการแพทยF หรือตามท่ีรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการมอบหมาย 
 

                                                 
๑๓ มาตรา ๑๔ แก(ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑๔ มาตรา ๑๕ (๒) แก(ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 
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มาตรา ๑๖  คณะกรรมการหรือคณะกรรมการการแพทยFจะแต6งต้ังคณะอนุกรรมการ
เพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการอย6างใดอย6างหน่ึงตามท่ีคณะกรรมการหรือคณะกรรมการการแพทยF
มอบหมายก็ได( 

การประชุมของคณะอนุกรรมการ ให(นํามาตรา ๑๓ มาใช(บังคับโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๑๗  คณะกรรมการ คณะกรรมการการแพทยF และคณะอนุกรรมการมีอํานาจ

สั่งให(บุคคลใดบุคคลหน่ึงส6งเอกสารหรือข(อมูลท่ีจําเป.นมาพิจารณาได( ในการน้ีจะสั่งให(บุคคลท่ีเก่ียวข(อง
มาช้ีแจงด(วยก็ได( 

 
มาตรา ๑๘  กรรมการ ท่ีปรึกษา กรรมการการแพทยF กรรมการอุทธรณF และ

อนุกรรมการ อาจได(รับเบ้ียประชุม ค6าพาหนะ ค6าเบ้ียเลี้ยง ค6าเช6าท่ีพัก และค6าใช(จ6ายอย6างอ่ืนในการ
ปฏิบัติหน(าท่ีตามพระราชบัญญัติ น้ี ตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีกําหนดโดยความเห็นชอบของ
กระทรวงการคลัง 

 
หมวด ๒ 

สํานักงานประกันสังคม 
   

 
มาตรา ๑๙  ให(จัดต้ังสํานักงานประกันสังคมข้ึนในกระทรวงมหาดไทยมีอํานาจ

หน(าท่ี ดังต6อไปน้ี 
(๑) ปฏิบัติงานธุรการของคณะกรรมการ คณะกรรมการอ่ืน และคณะอนุกรรมการ 

ตามพระราชบัญญัติน้ี 
(๒) เก็บ รวมรวม และวิเคราะหF ข(อมูลเก่ียวกับการประกันสังคม 
(๓) จัดทําทะเบียนนายจ(างและผู(ประกันตนซึ่งต(องส6งเงินสมทบเข(ากองทุน 
(๔) ปฏิบัติการตามท่ีพระราชบัญญัติน้ีหรือกฎหมายอ่ืนบัญญัติให(เป.นอํานาจหน(าท่ี

ของสํานักงาน 
(๕) กระทํากิจการอย6างอ่ืนตามท่ีรัฐมนตรี คณะกรรมการ คณะกรรมการอ่ืนหรือ

คณะอนุกรรมการมอบหมาย 
 
มาตรา ๒๐  ให(เลขาธิการมีหน(าท่ีควบคุมดูแลโดยท่ัวไปซึ่งราชการของสํานักงาน

และเป.นผู(บังคับบัญชาข(าราชการในสํานักงาน เพ่ือการน้ีให(มีรองเลขาธิการคนหน่ึงหรือหลายคนเป.น
ผู(ช6วยสั่งและปฏิบัติราชการ 

ให(เลขาธิการและรองเลขาธิการเป.นข(าราชการพลเรือนสามัญ 
 

หมวด ๓ 
กองทุนประกันสังคม 
   

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 
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มาตรา ๒๑  ให(จัดต้ังกองทุนข้ึนกองทุนหน่ึงในสํานักงานประกันสังคม เรียกว6า 
กองทุนประกันสังคม เพ่ือเป.นทุนใช(จ6ายให(ผู(ประกันตนได(รับประโยชนFทดแทนตามท่ีบัญญัติไว(ใน
ลักษณะ ๓ และเป.นค6าใช(จ6ายตามมาตรา ๒๔ วรรคสอง 

 
มาตรา ๒๒๑๕  กองทุน ประกอบด(วย 
(๑) เงินสมทบจากรัฐบาล นายจ(าง และผู(ประกันตนตามมาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๖ 
(๒) เงินเพ่ิมตามมาตรา ๓๙ มาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๓ 
(๓) ผลประโยชนFของกองทุนตามมาตรา ๒๖ 
(๔) เงินค6าธรรมเนียมตามมาตรา ๔๕ 
(๕) เงินท่ีได(รับจากการบริจาคหรือเงินอุดหนุน 
(๖) เงินท่ีตกเป.นของกองทุนตามมาตรา ๔๗ มาตรา ๔๗ ทวิ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๓ 

และมาตรา ๕๖ 
(๗) เงินอุดหนุนหรือเงินทดรองราชการท่ีรัฐบาลจ6ายตามมาตรา ๒๔ วรรคสาม 
(๘) เงินค6าปรับท่ีได(จากการเปรียบเทียบตามมาตรา ๑๐๒ 
(๙) รายได(อ่ืน 
 
มาตรา ๒๓  เงินกองทุนตามมาตรา ๒๒ ให(เป.นของสํานักงานและไม6ต(องนําส6ง

กระทรวงการคลังเป.นรายได(แผ6นดิน 
 
มาตรา ๒๔  เงินกองทุนให(จ6ายเป.นประโยชนFทดแทนตามพระราชบัญญัติน้ี 
คณะกรรมการอาจจัดสรรเงินกองทุนไม6เกินร(อยละสิบของเงินสมทบของแต6ละป/

เพ่ือจ6ายตามมาตรา ๑๘ และเป.นค6าใช(จ6ายในการบริหารงานของสํานักงาน 
ในกรณีท่ีเงินกองทุนไม6พอจ6ายตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง ให(รัฐบาลจ6ายเงิน

อุดหนุนหรือเงินทดรองราชการให(ตามความจําเป.น 
 
มาตรา ๒๔/๑๑๖  กองทุนต(องวางและถือไว(ซึ่งระบบการบัญชีท่ีเหมาะสมแก6กองทุน

ตามมาตรฐานการบัญชี มีบัญชีลงรายการรับและจ6ายเงิน สินทรัพยF และหน้ีสินท่ีแสดงฐานะการเงินท่ี
เป.นอยู6ตามความจริงและตามท่ีควร พร(อมด(วยข(อความอันเป.นท่ีมาของรายการน้ัน ๆ  ท้ังน้ี ให(มี
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งรัฐมนตรีแต6งต้ังเพ่ือกํากับดูแลความโปร6งใสได(มาตรฐาน และให(มีการ
ตรวจสอบบัญชีภายในเป.นประจํา 

หลักเกณฑF วิธีการได(มา องคFประกอบ และอํานาจหน(าท่ีของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ให(เป.นไปตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ และให(นํา
บทบัญญัติมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๘ มาใช(บังคับโดยอนุโลม 

 

                                                 
๑๕ มาตรา ๒๒ แก(ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ 
๑๖ มาตรา ๒๔/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 
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มาตรา ๒๕  การรับเงิน การจ6ายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุนให(เป.นไปตาม
ระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

 
มาตรา ๒๖  การจัดหาผลประโยชนFของกองทุนให(เป.นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการ

กําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
บรรดาอสังหาริมทรัพยFซึ่งได(มาจากการจัดหาผลประโยชนFของกองทุนตามวรรคหน่ึง 

ไม6ถือเป.นท่ีราชพัสดุ และให(สํานักงานเป.นผู(ถือกรรมสิทธ์ิเพ่ือประโยชนFของกองทุน๑๗ 
 
มาตรา ๒๗๑๘  ให(คณะกรรมการเสนองบการเงินของกองทุนในป/ท่ีล6วงมาแล(วต6อ

สํานักงานการตรวจเงินแผ6นดินภายในหกเดือนนับแต6วันสิ้นป/ปฏิทิน เพ่ือตรวจสอบรับรองก6อนเสนอ
ต6อรัฐมนตรี 

ให(รัฐมนตรีเสนองบการเงินของกองทุนตามวรรคหน่ึงต6อคณะรัฐมนตรี เพ่ือนําเสนอ
ต6อสภาผู(แทนราษฎรและวุฒิสภาเพ่ือทราบ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๒๗/๑๑๙  ให(สํานักงานจัดทํารายงานการประเมินสถานะของกองทุน โดย

แสดงรายรับ รายจ6าย และความสามารถในการดําเนินการในอนาคต เสนอต6อคณะกรรมการเป.น
ประจําทุกป/ แล(วให(สํานักงานเปXดเผยต6อสาธารณชน 

 
หมวด ๔ 

การสํารวจการประกันสังคม 
   

 
มาตรา ๒๘  เพ่ือประโยชนFแก6การประกันสังคมตามพระราชบัญญัติน้ีจะตราพระราช

กฤษฎีกาเพ่ือสํารวจป1ญหาและข(อมูลด(านแรงงานก็ได( 
ในพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหน่ึงอย6างน(อยให(ระบุ 
(๑) วัตถุประสงคFในการสํารวจ 
(๒) เจ(าหน(าท่ีหรือพนักงานเจ(าหน(าท่ีที่จะทําการสํารวจ 
(๓) กําหนดเวลาการใช(บังคับพระราชกฤษฎีกาซึ่งจะต(องไม6เกินสองป/ 
 
มาตรา ๒๙  เม่ือได(ตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๒๘ แล(ว ให(เลขาธิการประกาศ

กําหนด 
(๑) แบบสํารวจ 
(๒) ระยะเวลาท่ีเจ(าหน(าท่ีหรือพนักงานเจ(าหน(าท่ีจะส6งแบบสํารวจให(แก6นายจ(าง 

                                                 
๑๗ มาตรา ๒๖ วรรคสอง เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑๘ มาตรา ๒๗ แก(ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑๙ มาตรา ๒๗/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 
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(๓) กําหนดเวลาไม6น(อยกว6าสามสิบวันให(นายจ(างต(องส6งคืนแบบสํารวจท่ีได(กรอก
รายการแล(วแก6เจ(าหน(าท่ีหรือพนักงานเจ(าหน(าท่ี ซึ่งต(องระบุไว(ในแบบสํารวจด(วย 

การประกาศตามมาตราน้ีให(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๓๐  แบบสํารวจตามมาตรา ๒๙ (๑) ท่ีจะต(องส6งไปยังนายจ(างให(ส6งโดยทาง

ไปรษณียFลงทะเบียนตอบรับ หรือให(เจ(าหน(าที่หรือพนักงานเจ(าหน(าที่นําไปส6ง ณ ภูมิลําเนา หรือ
ถ่ินท่ีอยู6 หรือสํานักงานของนายจ(างในระหว6างเวลาพระอาทิตยFขึ้นถึงพระอาทิตยFตก หรือในเวลาทําการ
ของนายจ(าง ถ(าไม6พบนายจ(าง ณ ภูมิลําเนา หรือถ่ินท่ีอยู6 หรือสํานักงานของนายจ(างจะส6งให(แก6บุคคล
ใดซึ่งบรรลุนิติภาวะแล(ว และอยู6หรือทํางานในบ(าน หรือสํานักงานท่ีปรากฏว6าเป.นของนายจ(างน้ันก็ได( 

ถ(าไม6สามารถส6งตามวิธีในวรรคหนึ่งได( ให(ใช(วิธีปXดแบบสํารวจไว(ในที่ซึ่งเห็นได(ง6าย
ที่สํานักงานของนายจ(าง เม่ือได(ดําเนินการดังกล6าวและเวลาได(ล6วงพ(นไปเกินสิบห(าวันแล(ว ให(ถือว6า
นายจ(างได(รับแบบสํารวจน้ันแล(ว 

 
มาตรา ๓๑  เม่ือนายจ(างได(รับแบบสํารวจแล(ว ให(นายจ(างกรอกรายการในแบบ

สํารวจทุกข(อตามความเป.นจริง แล(วส6งแบบสํารวจท่ีได(กรอกรายการน้ันคืนให(เจ(าหน(าท่ีหรือพนักงาน
เจ(าหน(าท่ีภายในกําหนดเวลาตามมาตรา ๒๙ (๓) 

 
มาตรา ๓๒  บรรดาข(อความหรือตัวเลขท่ีกรอกไว(ในแบบสํารวจให(ถือเป.นความลับ 

ห(ามมิให(ผู(ซึ่งมีหน(าท่ีปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ีเปXดเผยข(อความหรือตัวเลขน้ันแก6บุคคลซึ่งไม6มี
หน(าท่ีปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี เว(นแต6มีความจําเป.นเพ่ือประโยชนFแก6การประกันสังคมหรือ
การคุ(มครองแรงงาน หรือเพ่ือประโยชนFแก6การสอบสวนหรือการพิจารณาคดี 

 
ลักษณะ ๒ 

การประกันสังคม 
   

 
หมวด ๑ 

การเป.นผู(ประกันตน 
   

 
มาตรา ๓๓๒๐  ให(ลูกจ(างซึ่งมีอายุไม6ตํ่ากว6าสิบห(าป/บริบูรณFและไม6เกินหกสิบป/

บริบูรณFเป.นผู(ประกันตน 
ลูกจ(างซึ่งเป.นผู(ประกันตนอยู6แล(วตามวรรคหน่ึง เม่ือมีอายุครบหกสิบป/บริบูรณF และ

ยังเป.นลูกจ(างของนายจ(างซึ่งอยู6ภายใต(บังคับแห6งพระราชบัญญัติน้ี ให(ถือว6าลูกจ(างน้ันเป.นผู(ประกันตน
ต6อไป 

 

                                                 
๒๐ มาตรา ๓๓ แก(ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 
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มาตรา ๓๔๒๑  ให(นายจ(างซึ่งมีลูกจ(างท่ีเป.นผู(ประกันตนตามมาตรา ๓๓ ย่ืนแบบ
รายการข้ึนทะเบียนนายจ(าง และแบบรายการข้ึนทะเบียนผู(ประกันตนต6อสํานักงานภายในสามสิบวัน
นับแต6วันท่ีลูกจ(างน้ันเป.นผู(ประกันตน  ท้ังน้ี ตามแบบและวิธีการท่ีเลขาธิการประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๓๕  ในกรณีที่ผู (ประกอบกิจการได(ว6าจ(างโดยวิธีเหมาค6าแรงมอบให(แก6

บุคคลหน่ึงบุคคลใดรับช6วงไปควบคุมดูแลการทํางานและรับผิดชอบจ6ายค6าจ(างให(แก6ลูกจ(างอีกทอด
หนึ่งก็ดี มอบหมายให(บุคคลหนึ่งบุคคลใดเป.นผู(จัดหาลูกจ(างมาทํางานอันมิใช6การประกอบธุรกิจ
จัดหางานก็ดี โดยการทํางานน้ันเป.นส6วนหน่ึงส6วนใดในกระบวนการผลิตหรือธุรกิจซึ่งกระทําในสถาน
ประกอบกิจการหรือสถานท่ีทํางานของผู(ประกอบกิจการและเครื่องมือที่สําคัญสําหรับใช(ทํางานนั้น
ผู(ประกอบกิจการเป.นผู(จัดหา กรณีเช6นว6าน้ีผู(ประกอบกิจการย6อมอยู6ในฐานะนายจ(างซึ่งมีหน(าท่ีต(อง
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี 

ในกรณีท่ีผู(รับเหมาค6าแรงตามวรรคหน่ึงเป.นผู(ย่ืนแบบรายการต6อสํานักงานตาม
มาตรา ๓๔ ในฐานะนายจ(าง ให(ผู(รับเหมาค6าแรงมีหน(าท่ีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ีเช6นเดียวกับ
นายจ(าง ในกรณีเช6นว6าน้ีให(ผู(ประกอบกิจการหลุดพ(นจากความรับผิดในหน้ีเงินสมทบและเงินเพ่ิม
เพียงเท6าท่ีผู(รับเหมาค6าแรงได(นําส6งสํานักงาน๒๒ 

 
มาตรา ๓๖  เม่ือนายจ(างย่ืนแบบรายการตามมาตรา ๓๔ แล(ว ให(สํานักงานออก

หนังสือสําคัญแสดงการข้ึนทะเบียนประกันสังคมให(แก6นายจ(างและออกบัตรประกันสังคมให(แก6ลูกจ(าง  
ท้ังน้ี ตามแบบ หลักเกณฑF และวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๓๗  ในกรณีท่ีความปรากฏแก6สํานักงานหรือจากคําร(องของลูกจ(างว6า

นายจ(างไม6ย่ืนแบบรายการตามมาตรา ๓๔ หรือย่ืนแบบรายการแล(ว แต6ไม6มีช่ือลูกจ(างบางคนซึ่งเป.น
ผู(ประกันตนตามมาตรา ๓๓ ในแบบรายการน้ัน ให(สํานักงานมีอํานาจบันทึกรายละเอียดในแบบ
รายการตามมาตรา ๓๔ โดยพิจารณาจากหลักฐานท่ีเก่ียวข(อง แล(วออกหนังสือสําคัญแสดงการข้ึน
ทะเบียนประกันสังคมให(แก6นายจ(าง และหรือออกบัตรประกันสังคมให(แก6ลูกจ(างตามมาตรา ๓๖ 
แล(วแต6กรณี 

ในการดําเนินการตามวรรคหน่ึง เลขาธิการหรือผู(ซึ่งเลขาธิการมอบหมายจะ
ดําเนินการสอบสวนก6อนก็ได( 

 
มาตรา ๓๘  ความเป.นผู(ประกันตนตามมาตรา ๓๓ สิ้นสุดลง เม่ือผู(ประกันตนน้ัน 
(๑) ตาย 
(๒) สิ้นสภาพการเป.นลูกจ(าง 
ในกรณีท่ีผู(ประกันตนท่ีสิ้นสภาพการเป.นลูกจ(างตาม (๒) ได(ส6งเงินสมทบครบตาม

เง่ือนเวลาท่ีจะก6อให(เกิดสิทธิตามบทบัญญัติในลักษณะ ๓ แล(ว ให(ผู(น้ันมีสิทธิตามบทบัญญัติในหมวด ๒ 
หมวด ๓ หมวด ๔ และหมวด ๕ ต6อไปอีกหกเดือนนับแต6วันท่ีสิ้นสภาพการเป.นลูกจ(างหรือตาม

                                                 
๒๑ มาตรา ๓๔ แก(ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒๒ มาตรา ๓๕ วรรคสอง เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 
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ระยะเวลาท่ีกําหนดเพ่ิมข้ึนโดยพระราชกฤษฎีกาซึ่งต(องไม6เกินสิบสองเดือนนับแต6วันท่ีสิ้นสภาพการ
เป.นลูกจ(าง๒๓ 

 
มาตรา ๓๙๒๔  ผู(ใดเคยเป.นผู(ประกันตนตามมาตรา ๓๓ โดยจ6ายเงินสมทบมาแล(ว

ไม6น(อยกว6าสิบสองเดือน และต6อมาความเป.นผู(ประกันตนได(สิ้นสุดลงตามมาตรา ๓๘ (๒) ถ(าผู(น้ัน
ประสงคFจะเป.นผู(ประกันตนต6อไป ให(แสดงความจํานงต6อสํานักงานตามระเบียบท่ีเลขาธิการกําหนด
ภายในหกเดือนนับแต6วันสิ้นสุดความเป.นผู(ประกันตน 

จํานวนเงินท่ีใช(เป.นฐานในการคํานวณเงินสมทบท่ีผู(ประกันตนตามวรรคหน่ึงต(อง
นําส6งเข(ากองทุนตามมาตรา ๔๖ วรรคสาม ให(เป.นไปตามอัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  ท้ังน้ี ให(
คํานึงถึงความเหมาะสมกับสภาพทางเศรษฐกิจในขณะน้ันด(วย๒๕ 

ให(ผู(ประกันตนตามวรรคหนึ่งนําส6งเงินสมทบเข(ากองทุนเดือนละครั้งภายในวันท่ี
สิบห(าของเดือนถัดไป 

ผู(ประกันตนตามวรรคหน่ึงซึ่งไม6ส6งเงินสมทบหรือส6งไม6ครบจํานวนภายในเวลาท่ี
กําหนดตามวรรคสาม ต(องจ6ายเงินเพ่ิมในอัตราร(อยละสองต6อเดือนของจํานวนเงินสมทบท่ียังมิได(
นําส6งหรือของจํานวนเงินสมทบที่ยังขาดอยู6นับแต6วันถัดจากวันที่ต(องนําส6งเงินสมทบ สําหรับเศษ
ของเดือนถ(าถึงสิบห(าวันหรือกว6าน้ันให(นับเป.นหน่ึงเดือน ถ(าน(อยกว6าน้ันให(ป1ดท้ิง 

 
มาตรา ๔๐๒๖  บุคคลใดซึ่งมิใช6ลูกจ(างตามมาตรา ๓๓ หรือไม6อยู6ในบังคับแห6ง

พระราชบัญญัติน้ีอาจสมัครเข(าเป.นผู(ประกันตนตามพระราชบัญญัติน้ีได( โดยแสดงความจํานงต6อ
สํานักงาน  ท้ังน้ี คุณสมบัติของบุคคลดังกล6าวให(เป.นไปตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

หลักเกณฑFและอัตราการจ6ายเงินสมทบของผู(ประกันตน ประเภทของประโยชนF
ทดแทนท่ีจะได(รับตามมาตรา ๕๔ ตลอดจนหลักเกณฑFและเง่ือนไขแห6งสิทธิในการรับประโยชนF
ทดแทน ให(ตราเป.นพระราชกฤษฎีกา 

ให(รัฐบาลจ6ายเงินสมทบเข(ากองทุนตามอัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวง แต6ไม6เกินก่ึง
หน่ึงของเงินสมทบท่ีได(รับจากผู(ประกันตนตามวรรคหน่ึง 

 
มาตรา ๔๑๒๗  ความเป.นผู(ประกันตนตามมาตรา ๓๙ สิ้นสุดลง เม่ือผู(ประกันตนน้ัน 
(๑) ตาย 
(๒) ได(เป.นผู(ประกันตนตามมาตรา ๓๓ อีก 
(๓) ลาออกจากความเป.นผู(ประกันตนโดยการแสดงความจํานงต6อสํานักงาน 
(๔) ไม6ส6งเงินสมทบสามเดือนติดต6อกัน 

                                                 
๒๓ มาตรา ๓๘ วรรคสอง แก(ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๒๔ มาตรา ๓๙ แก(ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ 
๒๕ มาตรา ๓๙ วรรคสอง แก(ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. 

๒๕๕๘ 
๒๖ มาตรา ๔๐ แก(ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒๗ มาตรา ๔๑ แก(ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 
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(๕) ภายในระยะเวลาสิบสองเดือนส6งเงินสมทบมาแล(วไม6ครบเก(าเดือน 
การสิ้นสุดความเป.นผู(ประกันตนตาม (๔) สิ้นสุดลงต้ังแต6เดือนแรกท่ีไม6ส6งเงินสมทบ 

และการสิ้นสุดความเป.นผู(ประกันตนตาม (๕) สิ้นสุดลงในเดือนท่ีส6งเงินสมทบไม6ครบเก(าเดือน 
ในกรณีท่ีผู(ประกันตนท่ีสิ้นสุดความเป.นผู(ประกันตนตาม (๓) (๔) และ (๕) ได(ส6งเงิน

สมทบครบตามเง่ือนเวลาท่ีจะก6อให(เกิดสิทธิตามบทบัญญัติในลักษณะ ๓ แล(ว ให(ผู(น้ันมีสิทธิตาม
บทบัญญัติในหมวด ๒ หมวด ๓ หมวด ๔ และหมวด ๕ ต6อไปอีกหกเดือนนับแต6วันท่ีสิ้นสุดความเป.น
ผู(ประกันตน๒๘ 

 
มาตรา ๔๒  เพ่ือก6อสิทธิแก6ผู(ประกันตนในการขอรับประโยชนFทดแทนตามบทบัญญัติ

ลักษณะ ๓ ให(นับระยะเวลาประกันตนตามมาตรา ๓๓ และหรือมาตรา ๓๙ ทุกช6วงเข(าด(วยกัน 
 
มาตรา ๔๓  กิจการใดท่ีอยู6ภายใต(บังคับพระราชบัญญัติน้ี แม(ว6าภายหลังกิจการน้ัน

จะมีจํานวนลูกจ(างลดลงเหลือน(อยกว6าจํานวนท่ีกําหนดไว(ก็ตาม ให(กิจการดังกล6าวอยู6ภายใต(บังคับ
พระราชบัญญัติน้ีต6อไปจนกว6าจะเลิกกิจการ และให(ลูกจ(างท่ีเหลืออยู6เป.นผู(ประกันตนต6อไป ในกรณีท่ี
กิจการน้ันได(รับลูกจ(างใหม6เข(าทํางาน ให(ลูกจ(างใหม6น้ันเป.นผู(ประกันตนตามพระราชบัญญัติน้ีด(วย 
แม(ว6าจํานวนลูกจ(างรวมท้ังสิ้นจะไม6ถึงจํานวนท่ีกําหนดไว(ก็ตาม 

 
มาตรา ๔๔๒๙  ในกรณีท่ีข(อเท็จจริงเก่ียวกับข(อความในแบบรายการท่ีได(ย่ืนไว(ต6อ

สํานักงานเปลี่ยนแปลงไป ให(นายจ(างแจ(งเปลี่ยนแปลงหรือแก(ไขเพ่ิมเติมรายการภายในวันท่ีสิบห(า
ของเดือนถัดจากเดือนท่ีมีการเปลี่ยนแปลงดังกล6าว  ท้ังน้ี ตามแบบและวิธีการท่ีเลขาธิการประกาศ
กําหนด๓๐ 

ให(นําความในมาตรา ๓๗ มาใช(บังคับแก6กรณีที่นายจ(างไม6ปฏิบัติตามมาตราน้ี
โดยอนุโลม 

 
มาตรา ๔๕  ในกรณีท่ีหนังสือสําคัญแสดงการข้ึนทะเบียนประกันสังคมหรือบัตร

ประกันสังคมสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญให(นายจ(างหรือผู(ประกันตนยื่นคําขอรับ
ใบแทนหนังสือสําคัญแสดงการขึ้นทะเบียนประกันสังคมหรือใบแทนบัตรประกันสังคม แล(วแต6กรณี 
ต6อสํานักงานภายในสิบห(าวันนับแต6วันท่ีได(ทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลายหรือชํารุดดังกล6าว  ท้ังน้ี 
ตามระเบียบท่ีเลขาธิการกําหนด 

 
หมวด ๒ 
เงินสมทบ 

   

                                                 
๒๘ มาตรา ๔๑ วรรคสาม แก(ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๒๙ มาตรา ๔๔ แก(ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ 
๓๐ มาตรา ๔๔ วรรคหน่ึง แก(ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. 

๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 
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มาตรา ๔๖๓๑  ให(รัฐบาล นายจ(าง และผู(ประกันตนตามมาตรา ๓๓ ออกเงินสมทบ

เข(ากองทุนเพื่อการจ6ายประโยชนFทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปSวย กรณีทุพพลภาพ 
กรณีตายและกรณีคลอดบุตร ฝSายละเท6ากันตามอัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวง แต6ต(องไม6เกินอัตรา
เงินสมทบท(ายพระราชบัญญัติน้ี 

ให(รัฐบาล นายจ(าง และผู(ประกันตนตามมาตรา ๓๓ ออกเงินสมทบเข(ากองทุนเพ่ือ
การจ6ายประโยชนFทดแทนในกรณีสงเคราะหFบุตร กรณีชราภาพ และกรณีว6างงานตามอัตราท่ีกําหนด
ในกฎกระทรวง แต6ต(องไม6เกินอัตราเงินสมทบท(ายพระราชบัญญัติน้ี 

สําหรับการประกันตนตามมาตรา ๓๙ ให(รัฐบาลและผู(ประกันตนออกเงินสมทบเข(า
กองทุนโดยรัฐบาลออกหน่ึงเท6าและผู(ประกันตนออกสองเท6าของอัตราเงินสมทบท่ีแต6ละฝSายต(องออก
ตามท่ีกําหนดในวรรคหน่ึงและวรรคสอง 

การกําหนดอัตราเงินสมทบตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง ให(กําหนดโดยคํานึงถึง
ประโยชนFทดแทนและค6าใช(จ6ายในการบริหารงานของสํานักงานตามมาตรา ๒๔ 

ค6าจ(างข้ันตํ่าและข้ันสูงท่ีใช(เป.นฐานในการคํานวณเงินสมทบของผู(ประกันตนตาม
มาตรา ๓๓ แต6ละคน ให(เป.นไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ในการคํานวณเงินสมทบของ
ผู(ประกันตนแต6ละคนสําหรับเศษของเงินสมทบท่ีมีจํานวนต้ังแต6ห(าสิบสตางคFข้ึนไปให(นับเป.นหน่ึงบาท 
ถ(าน(อยกว6าน้ันให(ป1ดท้ิง ในกรณีท่ีผู(ประกันตนทํางานกับนายจ(างหลายรายให(คํานวณเงินสมทบจาก
ค6าจ(างท่ีได(รับจากนายจ(างแต6ละราย 

 
มาตรา ๔๖/๑๓๒  ในกรณีท(องท่ีหน่ึงท(องท่ีใดประสบภัยพิบัติอย6างร(ายแรงท่ีส6งผล

กระทบต6อสถานการณFทางเศรษฐกิจ รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีอาจประกาศ
กําหนดหลักเกณฑF วิธีการ และเง่ือนไขให(ลดหย6อนการออกเงินสมทบของนายจ(าง และผู(ประกันตนได( 

การออกประกาศตามวรรคหน่ึง ให(คํานึงถึงผลกระทบต6อสถานการณFทางเศรษฐกิจ 
ประกอบกับเสถียรภาพของกองทุนเป.นสําคัญ แต6จะลดหย6อนได(คราวละไม6เกินหกเดือน 

 
มาตรา ๔๗๓๓  ให(นายจ(างหักค6าจ(างของผู(ประกันตนทุกคร้ังท่ีมีการจ6ายค6าจ(างตาม

จํานวนท่ีจะต(องนําส6งเป.นเงินสมทบในส6วนของผู(ประกันตนตามมาตรา ๔๖ และให(ถือว6าผู(ประกันตน
ได(จ6ายเงินสมทบแล(วต้ังแต6วันถึงกําหนดจ6ายค6าจ(าง๓๔ 

ให(นายจ(างนําเงินสมทบในส6วนของผู(ประกันตนท่ีได(หักไว(ตามวรรคหน่ึง และเงิน
สมทบในส6วนของนายจ(างส6งให(แก6สํานักงานภายในวันท่ีสิบห(าของเดือนถัดจากเดือนท่ีมีการหักเงิน

                                                 
๓๑ มาตรา ๔๖ แก(ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๓๒ มาตรา ๔๖/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๓๓ มาตรา ๔๗ แก(ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ 
๓๔ มาตรา ๔๗ วรรคหน่ึง แก(ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. 

๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 
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สมทบไว( พร(อมท้ังย่ืนแบบรายการแสดงการส6งเงินสมทบ  ท้ังน้ี ตามแบบและวิธีการท่ีเลขาธิการ
ประกาศกําหนด๓๕ 

ถ(านายจ(างไม6จ6ายค6าจ(างตามกําหนดเวลาท่ีต(องจ6าย ให(นายจ(างมีหน(าท่ีนําส6งเงินสมทบ
ตามท่ีบัญญัติไว(ในวรรคสอง โดยถือเสมือนว6ามีการจ6ายค6าจ(างแล(ว 

ในกรณีท่ีนายจ(างนําเงินสมทบในส6วนของผู(ประกันตนหรือเงินสมทบในส6วนของ
นายจ(างส6งให(แก6สํานักงานเกินจํานวนท่ีต(องชําระ ให(นายจ(างหรือผู(ประกันตนย่ืนคําร(องขอรับเงินในส6วน
ท่ีเกินคืนได(ตามระเบียบท่ีเลขาธิการกําหนด ถ(านายจ(างหรือผู(ประกันตนมิได(เรียกเอาเงินดังกล6าวคืน
ภายในหนึ่งป/นับแต6วันที่นําส6งเงินสมทบหรือไม6มารับเงินคืนภายในหนึ่งป/นับแต6วันที่ได(รับแจ(งให(มา
รับเงิน ให(เงินน้ันตกเป.นของกองทุน 

 
มาตรา ๔๗ ทวิ๓๖  ในกรณีท่ีนายจ(างไม6นําส6งเงินสมทบหรือนําส6งไม6ครบตาม

กําหนดเวลาในมาตรา ๔๗ วรรคสอง ให(พนักงานเจ(าหน(าท่ีมีคําเตือนเป.นหนังสือ ให(นายจ(างนําเงิน
สมทบท่ีค(างชําระและเงินเพ่ิมมาชําระภายในกําหนดไม6น(อยกว6าสามสิบวันนับแต6วันท่ีได(รับหนังสือน้ัน 
ถ(านายจ(างได(รับคําเตือนดังกล6าวแล(วแต6ยังไม6นําเงินสมทบท่ีค(างชําระและเงินเพ่ิมมาชําระภายใน
กําหนด ให(พนักงานเจ(าหน(าท่ีมีอํานาจประเมินเงินสมทบและแจ(งเป.นหนังสือให(นายจ(างนําส6งได( ดังน้ี 

(๑) ถ(านายจ(างเคยนําส6งเงินสมทบมาแล(ว ให(ถือว6าจํานวนเงินสมทบท่ีนายจ(างมี
หน(าท่ีนําส6งในเดือนต6อมาแต6ละเดือนมีจํานวนเท6ากับจํานวนเงินสมทบในเดือนท่ีนายจ(างได(นําส6งแล(ว
เดือนสุดท(ายเต็มเดือน 

(๒) ถ(านายจ(างซึ่งมีหน(าท่ีตามพระราชบัญญัติน้ีแต6ไม6ย่ืนแบบรายการตามมาตรา ๓๔ 
หรือย่ืนแบบรายการตามมาตรา ๓๔ แล(ว แต6ไม6เคยนําส6งเงินสมทบ หรือย่ืนแบบรายการตามมาตรา ๓๔ 
โดยแจ(งจํานวนและรายช่ือลูกจ(างน(อยกว6าจํานวนลูกจ(างท่ีมีอยู6จริง ให(ประเมินเงินสมทบจากแบบรายการ
ท่ีนายจ(างเคยย่ืนไว( หรือจากจํานวนลูกจ(างท่ีพนักงานเจ(าหน(าท่ีตรวจพบ แล(วแต6กรณี โดยถือว6าลูกจ(าง
แต6ละคนได(รับค6าจ(างเป.นรายเดือนในอัตราท่ีได(เคยมีการย่ืนแบบรายการไว( แต6ถ(าไม6เคยมีการย่ืนแบบ
รายการหรือย่ืนแบบรายการไม6ครบถ(วน ให(ถือว6าลูกจ(างแต6ละคนได(รับค6าจ(างรายเดือนไม6น(อยกว6าอัตรา
ค6าจ(างข้ันตํ่ารายวันตามกฎหมายว6าด(วยการคุ(มครองแรงงานท่ีใช(บังคับอยู6ในท(องท่ีน้ัน คูณด(วยสามสิบ 

ในกรณีที่มีการพิสูจนFได(ภายในสองป/นับแต6วันท่ีมีการแจ(งการประเมินเงินสมทบตาม
วรรคหน่ึงว6า จํานวนเงินสมทบท่ีแท(จริงท่ีนายจ(างมีหน(าท่ีต(องนําส6งมีจํานวนมากกว6าหรือน(อยกว6าจํานวน
เงินสมทบท่ีพนักงานเจ(าหน(าที่ประเมินไว(ตาม (๑) หรือ (๒) ให(สํานักงานมีหนังสือแจ(งผลการพิสูจนF
ให(นายจ(างทราบภายในสามสิบวันนับแต6วันท่ีทราบผลการพิสูจนF เพ่ือให(นายจ(างนําส6งเงินสมทบเพ่ิมเติม
ภายในสามสิบวันนับแต6วันท่ีได(รับแจ(ง หรือย่ืนคําขอต6อสํานักงานเพ่ือขอให(คืนเงินสมทบ ถ(านายจ(าง
ไม6มารับเงินดังกล6าวคืนภายในหน่ึงป/นับแต6วันท่ีทราบผลการพิสูจนF ให(เงินน้ันตกเป.นของกองทุน 

การนําส6งคําเตือน การแจ(งจํานวนเงินสมทบท่ีประเมินได( และการแจ(งผลการพิสูจนF 
ให(นําความในมาตรา ๓๐ มาใช(บังคับโดยอนุโลม 

 

                                                 
๓๕ มาตรา ๔๗ วรรคสอง แก(ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. 

๒๕๕๘ 
๓๖ มาตรา ๔๗ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 
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มาตรา ๔๘  ในกรณีที่ผู(ประกันตนทํางานกับนายจ(างหลายรายให(นายจ(างทุกราย
มีหน(าท่ีปฏิบัติตามมาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๗ 

 
มาตรา ๔๙  นายจ(างซึ่งไม6นําส6งเงินสมทบในส6วนของตนหรือในส6วนของผู(ประกันตน 

หรือส6งไม6ครบจํานวนภายในเวลาท่ีกําหนดตามมาตรา ๔๗ ต(องจ6ายเงินเพ่ิมในอัตราร(อยละสองต6อ
เดือนของจํานวนเงินสมทบท่ีนายจ(างยังมิได(นําส6งหรือของจํานวนเงินสมทบท่ียังขาดอยู6นับแต6วันถัด
จากวันท่ีต(องนําส6งเงินสมทบ  ท้ังน้ี เงินเพ่ิมท่ีคํานวณได(ต(องไม6เกินจํานวนเงินสมทบท่ีนายจ(างต(อง
จ6าย๓๗ 

ในกรณีที่นายจ(างมิได(หักค6าจ(างของผู(ประกันตน เพ่ือส6งเป.นเงินสมทบหรือหักไว(แล(วแต6
ยังไม6ครบจํานวนตามมาตรา ๔๗ วรรคหน่ึง ให(นายจ(างรับผิดใช(เงินท่ีต(องส6งเป.นเงินสมทบในส6วนของ
ผู(ประกันตนเต็มจํานวน และต(องจ6ายเงินเพ่ิมในเงินจํานวนน้ีตามวรรคหน่ึงนับแต6วันถัดจากวันท่ีต(อง
นําส6งเงินสมทบ และในกรณีเช6นว6านี้สิทธิที่ผู(ประกันตนพึงได(รับคงมีเสมือนหนึ่งว6าผู(ประกันตนได(ส6ง
เงินสมทบแล(ว 

 
มาตรา ๕๐  เลขาธิการมีอํานาจออกคําสั่งเป.นหนังสือให(ยึด อายัดและขายทอดตลาด

ทรัพยFสินของนายจ(างซึ่งไม6นําส6งเงินสมทบและหรือเงินเพ่ิม หรือนําส6งไม6ครบจํานวนตามมาตรา ๔๙  
ท้ังน้ี เพียงเท6าท่ีจําเป.นเพ่ือให(ได(รับเงินท่ีค(างชําระ 

การมีคําสั่งให(ยึด อายัด หรือขายทอดตลาดทรัพยFสินตามวรรคหน่ึง จะกระทําได(
ต6อเม่ือได(ส6งคําเตือนเป.นหนังสือให(นายจ(างนําเงินสมทบและหรือเงินเพ่ิมท่ีค(างมาชําระภายในกําหนด
ไม6น(อยกว6าสามสิบวันนับแต6วันท่ีได(รับหนังสือน้ันและนายจ(างไม6ชําระภายในกําหนด 

หลักเกณฑFและวิธีการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพยFสินตามวรรคหน่ึง ให(เป.นไป
ตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีกําหนด  ท้ังน้ี ให(นําหลักเกณฑFและวิธีการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ6งมาใช(บังคับโดยอนุโลม 

เงินท่ีได(จากการขายทอดตลาดดังกล6าวให(หักไว(เป.นค6าใช(จ6ายในการยึด อายัด และ
ขายทอดตลาด และชําระเงินสมทบและเงินเพิ่มที่ค(างชําระ ถ(ามีเงินเหลือให(คืนแก6นายจ(างโดยเร็ว 
ถ(านายจ(างมิได(เรียกเอาเงินท่ีเหลือคืนภายในห(าป/ให(ตกเป.นของกองทุน 

 
มาตรา ๕๑  หน้ีท่ีเกิดจากการไม6ชําระเงินสมทบและหรือเงินเพ่ิม ให(สํานักงานมี

บุริมสิทธิเหนือทรัพยFสินท้ังหมดของนายจ(างซึ่งเป.นลูกหน้ี ในลําดับเดียวกับบุริมสิทธิในมูลค6าภาษี
อากรตามประมวลกฎหมายแพ6งและพาณิชยF 

 
มาตรา ๕๒  ในกรณีท่ีนายจ(างเป.นผู(รับเหมาช6วง ให(ผู(รับเหมาช6วงถัดข้ึนไป หากมี 

ตลอดสายจนถึงผู(รับเหมาชั้นต(นร6วมรับผิดกับผู(รับเหมาช6วงซึ่งเป.นนายจ(างในเงินสมทบซึ่งนายจ(าง
มีหน(าท่ีต(องจ6ายตามพระราชบัญญัติน้ี 

 

                                                 
๓๗ มาตรา ๔๙ วรรคหน่ึง แก(ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. 

๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 
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มาตรา ๕๓๓๘  ให(นําบทบัญญัติมาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑ มาใช(บังคับ
โดยอนุโลมแก6ผู(รับเหมาช6วงตามมาตรา ๕๒ ซึ่งไม6นําส6งเงินสมทบหรือส6งไม6ครบจํานวนภายในเวลา
ท่ีกําหนด 

 
ลักษณะ ๓ 

ประโยชนFทดแทน 
   

 
หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

   
 

มาตรา ๕๔๓๙  ผู(ประกันตนหรือผู(มีสิทธิตามพระราชบัญญัติน้ี มีสิทธิได(รับประโยชนF
ทดแทนจากกองทุน ดังต6อไปน้ี 

(๑) ประโยชนFทดแทนในกรณีประสบอันตราย หรือเจ็บปSวย รวมท้ังการส6งเสริม
สุขภาพ และการปWองกันโรค 

(๒) ประโยชนFทดแทนในกรณีคลอดบุตร 
(๓) ประโยชนFทดแทนในกรณีทุพพลภาพ 
(๔) ประโยชนFทดแทนในกรณีตาย 
(๕) ประโยชนFทดแทนในกรณีสงเคราะหFบุตร 
(๖) ประโยชนFทดแทนในกรณีชราภาพ 
(๗) ประโยชนFทดแทนในกรณีว6างงาน ยกเว(นผู(ประกันตนตามมาตรา ๓๙ 
สิทธิได(รับประโยชนFทดแทนตามวรรคหน่ึงไม6อาจโอนกันได( และไม6อยู6ในความรับผิด

แห6งการบังคับคดี 
 
มาตรา ๕๔/๑๔๐  การเ รียกร(องหรือการได(มาซึ่ งสิท ธิหรือประโยชนFตาม

พระราชบัญญัติน้ี ไม6เป.นการตัดสิทธิหรือประโยชนFท่ีผู(ประกันตนหรือผู(มีสิทธิตามพระราชบัญญัติน้ีพึง
ได(ตามกฎหมายอ่ืน 

 
มาตรา ๕๕  ในกรณีท่ีนายจ(างได(จัดสวัสดิการเก่ียวกับกรณีประสบอันตรายหรือ

เจ็บปSวย หรือกรณีทุพพลภาพ หรือกรณีตายอันมิใช6เน่ืองจากการทํางาน หรือกรณีคลอดบุตร หรือกรณี
สงเคราะหFบุตร หรือกรณีชราภาพ หรือกรณีว6างงาน ก6อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช(บังคับ ให(แก6ลูกจ(าง
ซึ่งเป.นผู(ประกันตนตามมาตรา ๓๓ ท่ีเข(าทํางานก6อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช(บังคับ ถ(าสวัสดิการนั้น
มีกรณีใดท่ีจ6ายในอัตราสูงกว6าประโยชนFทดแทนตามพระราชบัญญัติน้ี ให(นายจ(างน้ันนําระเบียบ

                                                 
๓๘ มาตรา ๕๓ แก(ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ 
๓๙ มาตรา ๕๔ แก(ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๔๐ มาตรา ๕๔/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 
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ข(อบังคับเก่ียวกับการทํางาน สัญญาจ(างแรงงานหรือข(อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ(าง ซึ่งกําหนด
สวัสดิการท่ีว6าน้ันมาแสดงต6อคณะกรรมการเพ่ือขอลดส6วนอัตราเงินสมทบในประเภทประโยชนF
ทดแทนท่ีนายจ(างได(จัดสวัสดิการให(แล(วจากอัตราเงินสมทบท่ีผู(ประกันตนและนายจ(างน้ันต(องจ6ายเข(า
กองทุนตามมาตรา ๔๖ และให(นายจ(างใช(อัตราเงินสมทบในส6วนท่ีเหลือภายหลังคิดส6วนลดดังกล6าว
แล(วมาคํานวณเงินสมทบในส6วนของผู(ประกันตนและเงินสมทบในส6วนของนายจ(างท่ียังมีหน(าท่ีต(องส6ง
เข(ากองทุนเพ่ือการจ6ายประโยชนFทดแทนในส6วนอ่ืนต6อไป 

การขอลดส6วนอัตราเงินสมทบและการพิจารณาหักส6วนลดอัตราเงินสมทบตาม
วรรคหน่ึง ให(เป.นไปตามหลักเกณฑF วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกําหนด 

 
มาตรา ๕๖๔๑  ผู(ประกันตนหรือบุคคลอ่ืนใดเห็นว6าตนมีสิทธิได(รับประโยชนFทดแทน

ตามมาตรา ๕๔ และประสงคFจะขอรับประโยชนFทดแทนน้ัน ให(ย่ืนคําขอรับประโยชนFทดแทนต6อ
สํานักงานตามระเบียบท่ีเลขาธิการกําหนด ภายในสองป/นับแต6วันท่ีมีสิทธิ และให(เลขาธิการ หรือผู(ซึ่ง
เลขาธิการมอบหมายพิจารณาสั่งการโดยเร็ว 

ในกรณีย่ืนคําขอรับประโยชนFทดแทนเกินระยะเวลาที่กําหนดไว(ในวรรคหนึ่ง ผู(ยื่น
คําขอต(องแสดงเหตุผลและความจําเป.นท่ีไม6อาจย่ืนภายในกําหนดเวลาดังกล6าวต6อเลขาธิการ หาก
เลขาธิการเห็นว6ามีเหตุผลและความจําเป.นเพียงพอ ให(รับคําขอน้ันไว(พิจารณา 

ในกรณีท่ีมีการสั่งจ6ายประโยชนFทดแทนตามวรรคหน่ึงเป.นตัวเงิน และได(แจ(งให(
ผู(ประกันตนหรือบุคคลซึ่งมีสิทธิทราบแล(ว ให(ผู(ประกันตนหรือบุคคลซึ่งมีสิทธิมารับเงินดังกล6าวโดยเร็ว 
หากไม6มารับภายในสองป/นับแต6วันท่ีได(รับแจ(งจากสํานักงาน ให(เงินน้ันตกเป.นของกองทุน 

 
มาตรา ๕๗๔๒  การคํานวณค6าจ(างรายวันในการจ6ายเงินทดแทนการขาดรายได(ให(แก6

ผู(ประกันตนตามมาตรา ๓๓ ให(คํานวณโดยนําค6าจ(างท่ีใช(เป.นฐานในการคํานวณเงินสมทบสูงสุดสาม
เดือนภายในระยะเวลาสิบห(าเดือนก6อนเดือนท่ีมีสิทธิมารวมกันเป.นฐานในการคํานวณ แล(วหารด(วย
เก(าสิบ ในกรณีที่ผู(ประกันตนมีค6าจ(างไม6ครบสามเดือน ให(คํานวณจากค6าจ(างเฉลี่ยเป.นรายวัน๔๓ 

สําหรับการคํานวณค6าจ(างรายวันในการจ6ายเงินทดแทนการขาดรายได(ให(แก6
ผู(ประกันตนตามมาตรา ๓๙ น้ัน ให(คํานวณโดยเฉลี่ยจากจํานวนเงินท่ีใช(เป.นฐานในการคํานวณเงิน
สมทบตามมาตรา ๓๙ วรรคสอง 

 
มาตรา ๕๘  การรับประโยชนFทดแทนตามพระราชบัญญัติน้ีในกรณีท่ีเป.นบริการทาง

การแพทยF ผู(ประกันตนหรือคู6สมรสของผู(ประกันตนจะต(องรับบริการทางการแพทยFจากสถานพยาบาล
ตามมาตรา ๕๙ 

รายละเอียดและเง่ือนไขเก่ียวกับบริการทางการแพทยFท่ีผู(ประกันตนหรือคู6สมรสของ
ผู(ประกันตนจะได(รับ ให(เป.นไปตามระเบียบท่ีเลขาธิการกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

                                                 
๔๑ มาตรา ๕๖ แก(ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๔๒ มาตรา ๕๗ แก(ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ 
๔๓ มาตรา ๕๗ วรรคหน่ึง แก(ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. 

๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 
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มาตรา ๕๙  ให(เลขาธิการประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดเขตท(องท่ีและช่ือ

สถานพยาบาลท่ีผู(ประกันตนหรือคู6สมรสของผู(ประกันตน มีสิทธิไปรับบริการทางการแพทยFได( 
ผู(ประกันตนหรือคู6สมรสของผู(ประกันตนซึ่งมีสิทธิได(รับบริการทางการแพทยF ถ(าทํางาน

หรือมีภูมิลําเนาอยู6ในเขตท(องท่ีใดให(ไปรับบริการทางการแพทยFจากสถานพยาบาลตามวรรคหน่ึงท่ีอยู6
ในเขตท(องท่ีน้ัน เว(นแต6ในกรณีท่ีในเขตท(องท่ีน้ันไม6มีสถานพยาบาลตามวรรคหน่ึง หรือมีแต6
ผู(ประกันตนหรือคู6สมรสของผู(ประกันตนมีเหตุผลสมควรท่ีไม6สามารถไปรับบริการทางการแพทยFจาก
สถานพยาบาลดังกล6าวได( ก็ให(ไปรับบริการทางการแพทยFจากสถานพยาบาลตามวรรคหน่ึงท่ีอยู6ในเขต
ท(องท่ีอ่ืนได( 

ในกรณีท่ีผู(ประกันตนหรือคู6สมรสของผู(ประกันตน ไปรับบริการทางการแพทยFจาก
สถานพยาบาลอ่ืนนอกจากท่ีกําหนดไว(ในวรรคสอง ให(ผู(ประกันตนมีสิทธิได(รับเงินทดแทนค6าบริการ
ทางการแพทยFที่ต(องจ6ายให(แก6สถานพยาบาลอ่ืนน้ันตามจํานวนท่ีสํานักงานกําหนด โดยคํานึงถึงสภาพ
ของการประสบอันตรายหรือเจ็บปSวย การคลอดบุตร สภาพทางเศรษฐกิจของแต6ละเขตท(องท่ี และ
ลักษณะของการบริการทางการแพทยFท่ีได(รับ  ท้ังน้ี จะต(องไม6เกินอัตราท่ีคณะกรรมการการแพทยF
กําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

 
มาตรา ๖๐  ในกรณีท่ีผู(ประกันตนหรือคู6สมรสของผู(ประกันตนไปรับบริการทาง

การแพทยFจากสถานพยาบาลแล(วละเลยหรือไม6ปฏิบัติตามคําแนะนําหรือคําสั่งของแพทยFโดยไม6มี
เหตุผลอันสมควร เลขาธิการหรือผู(ซึ่งเลขาธิการมอบหมายจะสั่งลดประโยชนFทดแทนก็ได(  ท้ังน้ี โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการการแพทยF 

 
มาตรา ๖๑๔๔  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๖๑/๑๔๕  ในกรณีท่ีผู(ประกันตนมีสิทธิได(รับเงินทดแทนการขาดรายได(ตาม

มาตรา ๖๔ และมาตรา ๗๑ ในช6วงเวลาเดียวกัน ให(มีสิทธิขอรับเงินทดแทนการขาดรายได(เพียง
ประเภทเดียว โดยให(แสดงความจํานงตามแบบท่ีเลขาธิการกําหนด 

 
หมวด ๒ 

ประโยชนFทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปSวย 
   

 
มาตรา ๖๒๔๖  ผู(ประกันตนมีสิทธิได(รับประโยชนFทดแทนในกรณีประสบอันตราย

หรือเจ็บปSวยอันมิใช6เน่ืองจากการทํางาน ต6อเม่ือภายในระยะเวลาสิบห(าเดือนก6อนวันรับบริการทาง
การแพทยF ผู(ประกันตนได(จ6ายเงินสมทบมาแล(วไม6น(อยกว6าสามเดือน 

                                                 
๔๔ มาตรา ๖๑ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๔๕ มาตรา ๖๑/๑ แก(ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๔๖ มาตรา ๖๒ แก(ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 
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มาตรา ๖๓  ประโยชนFทดแทนในกรณีประสบอันตราย หรือเจ็บปSวยอันมิใช6

เน่ืองจากการทํางาน ได(แก6 
(๑) ค6าตรวจวินิจฉัยโรค 
(๒) ค6าส6งเสริมสุขภาพ และปWองกันโรค 
(๓) ค6าบําบัดทางการแพทยF และค6าฟVZนฟูสมรรถภาพ 
(๔) ค6ากินอยู6และรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล 
(๕) ค6ายา และค6าเวชภัณฑF 
(๖) ค6ารถพยาบาล หรือค6าพาหนะรับส6งผู(ปSวย 
(๗) ค6าใช(จ6ายเป.นเงินช6วยเหลือเบ้ืองต(นให(แก6ผู(ประกันตน ในกรณีท่ีผู(ประกันตน

ได(รับความเสียหายจากการรับบริการทางการแพทยF เม่ือสํานักงานได(จ6ายเงินช6วยเหลือเบ้ืองต(นให(แก6
ผู(ประกันตนไปแล(ว ให(สํานักงานมีสิทธิไล6เบ้ียแก6ผู(กระทําผิดได( 

(๘) ค6าบริการอ่ืนท่ีจําเป.น๔๗ 
ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑFและอัตราท่ีคณะกรรมการการแพทยFกําหนดโดยความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการ 
ผู(ประกันตนท่ีต(องหยุดงานเพ่ือการรักษาพยาบาลตามคําสั่งของแพทยFให(ได(รับเงิน

ทดแทนการขาดรายได(ตามเกณฑFท่ีกําหนดไว(ในมาตรา ๖๔ ด(วย 
 
มาตรา ๖๔  ในกรณีที่ผู(ประกันตนประสบอันตรายหรือเจ็บปSวยอันมิใช6เน่ืองจากการ

ทํางาน ให(ผู(ประกันตนมีสิทธิได(รับเงินทดแทนการขาดรายได(ในอัตราร(อยละห(าสิบของค6าจ(างตาม
มาตรา ๕๗ สําหรับการท่ีผู(ประกันตนต(องหยุดงานเพ่ือการรักษาพยาบาลตามคําสั่งของแพทยFคร้ังหน่ึง
ไม6เกินเก(าสิบวัน และในระยะเวลาหนึ่งป/ปฏิทินต(องไม6เกินหนึ่งร(อยแปดสิบวัน เว(นแต6การเจ็บปSวย
ด(วยโรคเร้ือรังตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ก็ให(มีสิทธิได(รับเงินทดแทนการขาดรายได(เกินหน่ึงร(อย
แปดสิบวันแต6ไม6เกินสามร(อยหกสิบห(าวัน 

ระยะเวลาได(รับเงินทดแทนการขาดรายได(ให(เร่ิมนับแต6วันแรกท่ีต(องหยุดงานตาม
คําสั่งของแพทยFจนถึงวันสุดท(ายท่ีแพทยFกําหนดให(หยุดงาน หรือจนถึงวันสุดท(ายท่ีหยุดงาน ในกรณี
ผู(ประกันตนกลับเข(าทํางานก6อนครบกําหนดเวลาตามคําสั่งของแพทยFแต6ไม6เกินระยะเวลาที่กําหนด
ในวรรคหน่ึง 

ในกรณีท่ีผู(ประกันตนมีสิทธิได(รับค6าจ(างจากนายจ(าง ในระหว6างหยุดงานเพ่ือการ
รักษาพยาบาลตามกฎหมายว6าด(วยการคุ(มครองแรงงาน หรือมีสิทธิตามระเบียบข(อบังคับเก่ียวกับการ
ทํางาน สัญญาจ(างแรงงาน หรือข(อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ(าง แล(วแต6กรณี ผู(ประกันตนไม6มีสิทธิ
ได(รับเงินทดแทนตามวรรคหน่ึงจนกว6าสิทธิได(รับเงินค6าจ(างน้ันได(สิ้นสุดลงจึงจะมีสิทธิได(รับเงินทดแทน
ดังกล6าวเท6าระยะเวลาท่ีคงเหลือ และถ(าเงินค6าจ(างท่ีได(รับจากนายจ(างในกรณีใดน(อยกว6าเงินทดแทน
การขาดรายได(จากกองทุน ผู(ประกันตนมีสิทธิได(รับเงินทดแทนจากกองทุนในส6วนท่ีขาดด(วย 

 

                                                 
๔๗ มาตรา ๖๓ วรรคหน่ึง แก(ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. 

๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 
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หมวด ๓ 
ประโยชนFทดแทนในกรณีคลอดบุตร 

   
 

มาตรา ๖๕๔๘  ผู(ประกันตนมีสิทธิได(รับประโยชนFทดแทนในกรณีคลอดบุตรสําหรับ
ตนเองหรือภริยา ต6อเม่ือภายในระยะเวลาสิบห(าเดือนก6อนวันรับบริการทางการแพทยF ผู(ประกันตนได(
จ6ายเงินสมทบมาแล(วไม6น(อยกว6าห(าเดือน 

ในกรณีท่ีผู(ประกันตนไม6มีภริยา หากผู(ประกันตนอยู6กินฉันสามีภริยากับหญิงใดโดย
เปXดเผยตามระเบียบท่ีเลขาธิการกําหนด ให(ผู(ประกันตนมีสิทธิได(รับประโยชนFทดแทนในกรณีคลอด
บุตรสําหรับหญิงน้ันด(วย 

 
มาตรา ๖๖  ประโยชนFทดแทนในกรณีคลอดบุตร ได(แก6 
(๑) ค6าตรวจและรับฝากครรภF 
(๒) ค6าบําบัดทางการแพทยF 
(๓) ค6ายาและค6าเวชภัณฑF 
(๔) ค6าทําคลอด 
(๕) ค6ากินอยู6และรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล 
(๖) ค6าบริบาลและค6ารักษาพยาบาลทารกแรกเกิด 
(๗) ค6ารถพยาบาลหรือค6าพาหนะรับส6งผู(ปSวย 
(๘) ค6าบริการอ่ืนท่ีจําเป.น 
ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑFและอัตราท่ีคณะกรรมการการแพทยFกําหนดโดยความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการ 
ผู(ประกันตนซึ่งต(องหยุดงานเพ่ือการคลอดบุตรให(ได(รับเงินสงเคราะหFการหยุดงาน

เพ่ือการคลอดบุตรตามเกณฑFที่กําหนดไว(ในมาตรา ๖๗ ด(วย๔๙ 
 
มาตรา ๖๗๕๐  ในกรณีที่ผู(ประกันตนต(องหยุดงานเพ่ือการคลอดบุตร ให(ผู(ประกันตน

มีสิทธิได(รับเงินสงเคราะหFการหยุดงานเพ่ือการคลอดบุตรไม6เกินสองคร้ัง เป.นการเหมาจ6ายในอัตรา
คร้ังละร(อยละห(าสิบของค6าจ(างตามมาตรา ๕๗ เป.นเวลาเก(าสิบวัน 

 
มาตรา ๖๘  ในกรณีท่ีผู(ประกันตนหรือคู6สมรสของผู(ประกันตนไม6สามารถรับ

ประโยชนFทดแทนตามมาตรา ๖๖ ได( เน่ืองจากผู(ประกันตนหรือคู6สมรสของผู(ประกันตนไม6ได(คลอด
บุตรในสถานพยาบาลตามมาตรา ๕๙ ให(ผู(ประกันตนได(รับประโยชนFทดแทนการคลอดบุตรตาม
หลักเกณฑFและอัตราท่ีคณะกรรมการการแพทยFกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

 

                                                 
๔๘ มาตรา ๖๕ แก(ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๔๙ มาตรา ๖๖ วรรคสาม แก(ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ 
๕๐ มาตรา ๖๗ แก(ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 
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หมวด ๔ 
ประโยชนFทดแทนในกรณีทุพพลภาพ 

   
 

มาตรา ๖๙๕๑  ผู(ประกันตนมีสิทธิได(รับประโยชนFทดแทนในกรณีทุพพลภาพอันมิใช6
เน่ืองจากการทํางาน ต6อเม่ือภายในระยะเวลาสิบห(าเดือนก6อนทุพพลภาพ ผู(ประกันตนได(จ6ายเงิน
สมทบมาแล(วไม6น(อยกว6าสามเดือน 

 
มาตรา ๗๐  ประโยชนFทดแทนในกรณีทุพพลภาพ ได(แก6 
(๑) ค6าตรวจวินิจฉัยโรค 
(๒) ค6าบําบัดทางการแพทยF 
(๓) ค6ายาและค6าเวชภัณฑF 
(๔) ค6ากินอยู6และรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล 
(๕) ค6ารถพยาบาลหรือค6าพาหนะรับส6งผู(ทุพพลภาพ 
(๖) ค6าฟVZนฟูสมรรถภาพทางร6างกาย จิตใจและอาชีพ 
(๗) ค6าบริการอ่ืนท่ีจําเป.น 
ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑFและอัตราท่ีคณะกรรมการการแพทยFกําหนดโดยความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการ 
 
มาตรา ๗๑๕๒  ในกรณีท่ีผู(ประกันตนทุพพลภาพอันมิใช6เน่ืองจากการทํางาน ให(มี

สิทธิได(รับเงินทดแทนการขาดรายได(ตามอัตรา และระยะเวลาท่ีคณะกรรมการการแพทยFกําหนดโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการ  ท้ังน้ี เงินทดแทนการขาดรายได(ต(องไม6เกินอัตราร(อยละห(าสิบของ
ค6าจ(างตามมาตรา ๕๗ 

ในกรณีที่ผู(ประกันตนทุพพลภาพอันมิใช6เน่ืองจากการทํางาน และการทุพพลภาพน้ัน
มีระดับความสูญเสียรุนแรงตามหลักเกณฑFท่ีคณะกรรมการการแพทยFกําหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ ให(มีสิทธิได(รับเงินทดแทนการขาดรายได(ในอัตราร(อยละห(าสิบของค6าจ(างตามมาตรา 
๕๗ ตลอดชีวิต 

 
มาตรา ๗๒  ในกรณีท่ีคณะกรรมการการแพทยFวินิจฉัยว6าการทุพพลภาพของ

ผู(ประกันตนได(รับการฟVZนฟูตามมาตรา ๗๐ (๖) จนมีสภาพดีข้ึนแล(ว ให(เลขาธิการหรือผู(ซึ่งเลขาธิการ
มอบหมายพิจารณาสั่งลดเงินทดแทนการขาดรายได( เน่ืองจากการทุพพลภาพได(ตามหลักเกณฑFและ
วิธีการท่ีคณะกรรมการการแพทยFกําหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

ในกรณีท่ีได(มีการลดเงินทดแทนการขาดรายได(ตามวรรคหน่ึงไปแล(ว ต6อมาใน
ภายหลังปรากฏว6าเหตุทุพพลภาพน้ันมีสภาพเสื่อมลง ถ(าคณะกรรมการการแพทยFวินิจฉัยว6าการ

                                                 
๕๑ มาตรา ๖๙ แก(ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ 
๕๒ มาตรา ๗๑ แก(ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 
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ทุพพลภาพนั้นเสื่อมลงไปจากที่เคยวินิจฉัยไว(ตามวรรคหนึ่ง ให(เลขาธิการพิจารณาเพิ่มเงินทดแทน
การขาดรายได(น้ันได(๕๓ 

 
หมวด ๕ 

ประโยชนFทดแทนในกรณีตาย 
   

 
มาตรา ๗๓๕๔  ในกรณีท่ีผู(ประกันตนถึงแก6ความตายโดยมิใช6ประสบอันตราย หรือ

เจ็บปSวยเนื่องจากการทํางาน ถ(าภายในระยะเวลาหกเดือนก6อนถึงแก6ความตายผู(ประกันตนได(
จ6ายเงินสมทบมาแล(วไม6น(อยกว6าหน่ึงเดือน ให(จ6ายประโยชนFทดแทนในกรณีตาย ดังน้ี 

(๑) เงินค6าทําศพตามอัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวง แต6ต(องไม6น(อยกว6าหน่ึงร(อยเท6า
ของอัตราสูงสุดของค6าจ(างข้ันตํ่ารายวันตามกฎหมายว6าด(วยการคุ(มครองแรงงาน ให(จ6ายให(แก6บุคคล
ตามลําดับ ดังน้ี 

(ก) บุคคลซึ่งผู(ประกันตนทําหนังสือระบุให(เป.นผู(จัดการศพและได(เป.นผู(จัดการ
ศพผู(ประกันตน 

(ข) สามีภริยา บิดามารดา หรือบุตรของผู(ประกันตนซึ่งมีหลักฐานแสดงว6าเป.น
ผู(จัดการศพผู(ประกันตน 

(ค) บุคคลอ่ืนซึ่งมีหลักฐานแสดงว6าเป.นผู(จัดการศพผู(ประกันตน 
(๒)๕๕ เงินสงเคราะหFกรณีท่ีผู(ประกันตนถึงแก6ความตาย ให(จ6ายแก6บุคคลซึ่ง

ผู(ประกันตนทําหนังสือระบุให(เป.นผู(มีสิทธิได(รับเงินสงเคราะหFน้ัน แต6ถ(าผู(ประกันตนมิได(มีหนังสือระบุ
ไว(ก็ให(นํามาเฉลี่ยจ6ายให(แก6สามีหรือภริยา บิดามารดา หรือบุตรของผู(ประกันตนในจํานวนท่ีเท6ากัน 
ดังน้ี 

(ก) ถ(าก6อนถึงแก6ความตาย ผู(ประกันตนได(ส6งเงินสมทบมาแล(วต้ังแต6สามสิบหก
เดือนข้ึนไปแต6ไม6ถึงหน่ึงร(อยย่ีสิบเดือน ให(จ6ายเงินสงเคราะหFเป.นจํานวนเท6ากับร(อยละห(าสิบของ
ค6าจ(างรายเดือนท่ีคํานวณได(ตามมาตรา ๕๗ คูณด(วยสี่ 

(ข) ถ(าก6อนถึงแก6ความตาย ผู(ประกันตนได(ส6งเงินสมทบมาแล(วต้ังแต6หน่ึงร(อย
ย่ีสิบเดือนข้ึนไป ให(จ6ายเงินสงเคราะหFเป.นจํานวนเท6ากับร(อยละห(าสิบของค6าจ(างรายเดือนท่ีคํานวณได(
ตามมาตรา ๕๗ คูณด(วยสิบสอง 

 
มาตรา ๗๓/๑๕๖  ในกรณีท่ีผู(ประกันตนซึ่งได(รับเงินทดแทนการขาดรายได(เน่ืองจาก

การเจ็บปSวยด(วยโรคเร้ือรังตามมาตรา ๖๔ หรือทุพพลภาพตามมาตรา ๗๑ ถึงแก6ความตาย ให(จ6าย
ประโยชนFทดแทนเป.นเงินค6าทําศพ และเงินสงเคราะหFตามมาตรา ๗๓ โดยให(นําเงินทดแทนการขาด
รายได(ที่ผู(ประกันตนได(รับในเดือนสุดท(ายก6อนถึงแก6ความตายมาเป.นเกณฑFในการคํานวณ 

                                                 
๕๓ มาตรา ๗๒ วรรคสอง เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ 
๕๔ มาตรา ๗๓ แก(ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ 
๕๕ มาตรา ๗๓ (๒) แก(ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๕๖ มาตรา ๗๓/๑ แก(ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 
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ในกรณีที่มีผู(มีสิทธิได(รับเงินค6าทําศพ และเงินสงเคราะหFกรณีผู(ประกันตนถึงแก6ความ
ตายตามมาตรา ๗๓ ด(วย ให(ได(รับเงินค6าทําศพ และเงินสงเคราะหFตามมาตรา ๗๓ เท6าน้ัน 

 
หมวด ๖ 

ประโยชนFทดแทนในกรณีสงเคราะหFบุตร 
   

 
มาตรา ๗๔๕๗  ผู(ประกันตนมีสิทธิได(รับประโยชนFทดแทนในกรณีสงเคราะหFบุตร

ต6อเม่ือภายในระยะเวลาสามสิบหกเดือนก6อนเดือนท่ีมีสิทธิได(รับประโยชนFทดแทนผู(ประกันตนได(
จ6ายเงินสมทบมาแล(วไม6น(อยกว6าสิบสองเดือน 

 
มาตรา ๗๕  ประโยชนFทดแทนในกรณีสงเคราะหFบุตร ได(แก6 
(๑) ค6าสงเคราะหFความเป.นอยู6ของบุตร 
(๒) ค6าเล6าเรียนบุตร 
(๓) ค6ารักษาพยาบาลบุตร 
(๔) ค6าสงเคราะหFอ่ืนท่ีจําเป.น 
ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑFและอัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๗๕ ทวิ๕๘  ในกรณีท่ีผู(ประกันตนซึ่งมีสิทธิได(รับประโยชนFทดแทนในกรณี

สงเคราะหFบุตรตามมาตรา ๗๔ หากผู(ประกันตนน้ันเป.นผู(ทุพพลภาพซึ่งมีสิทธิได(รับประโยชนFทดแทน
ในกรณีทุพพลภาพหรือถึงแก6ความตาย ให(ผู (ประกันตนซึ ่งเป.นผู (ทุพพลภาพนั้นหรือบุคคลตาม
มาตรา ๗๕ จัตวา มีสิทธิได(รับประโยชนFทดแทนในกรณีสงเคราะหFบุตรด(วย 

 
มาตรา ๗๕ ตรี๕๙  ให(ผู(ประกันตนมีสิทธิได(รับประโยชนFทดแทนในกรณีสงเคราะหF

บุตรสําหรับบุตรซึ่งมีอายุตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง แต6ต(องไม6เกินสิบห(าป/บริบูรณF จํานวนคราวละ
ไม6เกินสามคน บุตรดังกล6าวไม6รวมถึงบุตรบุญธรรมหรือบุตรซึ่งได(ยกให(เป.นบุตรบุญธรรมของบุคคล
อ่ืน๖๐ 

ในกรณีที่บิดาและมารดาเป.นผู(ประกันตน ให(บิดาหรือมารดาฝSายใดฝSายหนึ่งเป.นผู(
มีสิทธิได(รับประโยชนFทดแทนในกรณีสงเคราะหFบุตรเพียงฝSายเดียว เว(นแต6เม่ือมีการจดทะเบียนหย6า
หรือแยกกันอยู6 และบุตรอยู6ในความอุปการะของผู(ประกันตนฝSายใดให(ผู(ประกันตนฝSายนั้นเป.นผู(
มีสิทธิได(รับ 

                                                 
๕๗ มาตรา ๗๔ แก(ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๕๘ มาตรา ๗๕ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๕๙ มาตรา ๗๕ ตรี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๖๐ มาตรา ๗๕ ตรี วรรคหน่ึง แก(ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. 

๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 
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หลักเกณฑF วิธีการ และเง่ือนไขในการจ6ายเงินสงเคราะหFบุตร ให(เป.นไปตามท่ีกําหนด
ในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๗๕ จัตวา๖๑  ในกรณีที่ผู(ประกันตนถึงแก6ความตาย ให(จ6ายประโยชนFทดแทน

ในกรณีสงเคราะหFบุตรแก6บุคคลตามลําดับ ดังน้ี 
(๑) สามีหรือภริยาของผู(ประกันตน หรือบุคคลซึ่งอยู6ร6วมกันฉันสามีภริยากับ

ผู(ประกันตนโดยเปXดเผยตามระเบียบท่ีเลขาธิการกําหนด และเป.นผู(ใช(อํานาจปกครองบุตร 
(๒) ผู(อุปการะบุตรของผู(ประกันตน ในกรณีบุคคลตาม (๑) มิได(เป.นผู(อุปการะบุตร

หรือถูกถอนอํานาจปกครอง หรือถึงแก6ความตาย 
 

หมวด ๗ 
ประโยชนFทดแทนในกรณีชราภาพ 

   
 

มาตรา ๗๖๖๒  ผู(ประกันตนมีสิทธิได(รับประโยชนFทดแทนในกรณีชราภาพต6อเม่ือ
ผู(ประกันตนได(จ6ายเงินสมทบมาแล(วไม6น(อยกว6าหนึ่งร(อยแปดสิบเดือน ไม6ว6าระยะเวลาหนึ่งร(อย
แปดสิบเดือนจะติดต6อกันหรือไม6ก็ตาม 

 
มาตรา ๗๗๖๓  ประโยชนFทดแทนในกรณีชราภาพ ได(แก6 
(๑) เงินเลี้ยงชีพรายเดือน เรียกว6า เงินบํานาญชราภาพ หรือ 
(๒) เงินบําเหน็จท่ีจ6ายให(คร้ังเดียว เรียกว6า เงินบําเหน็จชราภาพ 
หลักเกณฑF วิธีการ ระยะเวลา และอัตราการจ6ายประโยชนFทดแทนในกรณีชราภาพ

ตามวรรคหน่ึงให(เป.นไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๗๗ ทวิ๖๔  ในกรณีท่ีผู(ประกันตนจ6ายเงินสมทบมาแล(วไม6น(อยกว6าหน่ึงร(อย

แปดสิบเดือนให(มีสิทธิได(รับเงินบํานาญชราภาพต้ังแต6เดือนถัดจากเดือนท่ีอายุครบห(าสิบห(าป/บริบูรณF 
เว(นแต6เม่ือมีอายุครบห(าสิบห(าป/บริบูรณFและความเป.นผู(ประกันตนยังไม6สิ้นสุดลงตามมาตรา ๓๘ หรือ
มาตรา ๔๑ ให(ผู(น้ันมีสิทธิได(รับต้ังแต6เดือนถัดจากเดือนท่ีความเป.นผู(ประกันตนสิ้นสุดลง 

ในกรณีท่ีผู(ประกันตนจ6ายเงินสมทบไม6ครบหน่ึงร(อยแปดสิบเดือนและความเป.น
ผู(ประกันตนได(สิ้นสุดลงตามมาตรา ๓๘ หรือมาตรา ๔๑ ให(ผู(น้ันมีสิทธิได(รับเงินบําเหน็จชราภาพ 

                                                 
๖๑ มาตรา ๗๕ จัตวา เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๖๒ มาตรา ๗๖ แก(ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๖๓ มาตรา ๗๗ แก(ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๖๔ มาตรา ๗๗ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 
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ผู(ประกันตนซึ่งไม6มีสัญชาติไทย เม่ือความเป.นผู(ประกันตนสิ้นสุดลงไม6ว6าจะส6งเงิน
สมทบครบหน่ึงร(อยแปดสิบเดือนหรือไม6ก็ตาม และประสงคFท่ีจะไม6พํานักอยู6ในประเทศไทย ให(มีสิทธิ
ได(รับเงินบําเหน็จชราภาพ  ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑF วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง๖๕ 

 
มาตรา ๗๗ ตรี๖๖  ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได(รับเงินบํานาญชราภาพได(กลับเข(าเป.น

ผู(ประกันตน ให(งดการจ6ายเงินบํานาญชราภาพของบุคคลดังกล6าวจนกว6าความเป.นผู(ประกันตนได(
สิ้นสุดลงตามมาตรา ๓๘ หรือมาตรา ๔๑ แล(วแต6กรณี 

ในกรณีท่ีความเป.นผู(ประกันตนสิ้นสุดลงด(วยเหตุอ่ืนนอกจากถึงแก6ความตายให(ผู(น้ัน
มีสิทธิได(รับเงินบํานาญชราภาพ 

ในกรณีที่ความเป.นผู(ประกันตนสิ้นสุดลงเนื่องจากผู(ประกันตนถึงแก6ความตาย 
ให(ทายาทผู(มีสิทธิของผู(น้ันตามมาตรา ๗๗ จัตวา มีสิทธิได(รับเงินบําเหน็จชราภาพ 

 
มาตรา ๗๗ จัตวา๖๗  ในกรณีผู(ประกันตนซึ่งมีสิทธิได(รับประโยชนFทดแทนในกรณี

ชราภาพตามมาตรา ๗๗ ทวิ ถึงแก6ความตายก6อนท่ีจะได(รับประโยชนFทดแทน หรือผู(รับเงินบํานาญ
ชราภาพถึงแก6ความตายภายในหกสิบเดือนนับแต6เดือนท่ีมีสิทธิได(รับเงินบํานาญชราภาพ ให(ทายาท
ของผู(น้ันซึ่งมีชีวิตอยู6ในวันท่ีผู(ประกันตนหรือผู(รับเงินบํานาญชราภาพถึงแก6ความตายมีสิทธิได(รับเงิน
บําเหน็จชราภาพ 

ทายาทผู(มีสิทธิตามวรรคหน่ึง ได(แก6 
(๑) บุตร ยกเว(นบุตรบุญธรรมหรือบุตรซึ่งได(ยกให(เป.นบุตรบุญธรรมของบุคคลอ่ืน 

ให(ได(รับสองส6วน ถ(าผู(ประกันตนท่ีตายมีบุตรต้ังแต6สามคนข้ึนไป ให(ได(รับสามส6วน 
(๒) สามีหรือภริยา ให(ได(รับหน่ึงส6วน 
(๓) บิดามารดา หรือบิดาหรือมารดาท่ีมีชีวิตอยู6 ให(ได(รับหน่ึงส6วน 
(๔) บุคคลซึ่งผู(ประกันตนทําหนังสือระบุไว(เป.นผู(มีสิทธิได(รับเงินบําเหน็จชราภาพ ให(

ได(รับหน่ึงส6วน 
ในกรณีท่ีไม6มีทายาทในอนุมาตราใด หรือทายาทน้ันได(ตายไปเสียก6อน ให(แบ6งเงิน

ตามมาตรา ๗๗ (๒) ในระหว6างทายาทผู(มีสิทธิในอนุมาตราท่ีมีทายาทผู(มีสิทธิได(รับ 
ในกรณีท่ีไม6มีทายาทผู(มีสิทธิได(รับเงินบําเหน็จชราภาพตามวรรคสอง ให(ทายาทของ

ผู(ประกันตนหรือผู(รับเงินบํานาญชราภาพ แล(วแต6กรณี ดังต6อไปน้ี มีสิทธิได(รับเงินบําเหน็จชราภาพ
ตามลําดับ หากบุคคลลําดับใดมีจํานวนมากกว6าหน่ึงคน ให(บุคคลลําดับน้ันได(รับส6วนแบ6งเท6ากัน 

(๑) พ่ีน(องร6วมบิดามารดาเดียวกัน 
(๒) พ่ีน(องร6วมบิดาหรือร6วมมารดา 
(๓) ปูS ย6า ตา ยาย 
(๔) ลุง ปWา น(า อา 
 

                                                 
๖๕ มาตรา ๗๗ ทวิ วรรคสาม เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๖๖ มาตรา ๗๗ ตรี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๖๗ มาตรา ๗๗ จัตวา แก(ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ - 
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มาตรา ๗๗ เบญจ๖๘  ในกรณีท่ีผู(ประกันตนมีสิทธิได(รับเงินทดแทนการขาดรายได(
ตามมาตรา ๗๑ และเงินบํานาญชราภาพในเวลาเดียวกัน ให(ผู(ประกันตนได(รับเงินทดแทนการขาดรายได(
ตามมาตรา ๗๑ และเงินบําเหน็จชราภาพแทน 

ในกรณีท่ีผู(ประกันตนได(รับเงินบํานาญชราภาพไปแล(ว และต6อมาเป.นผู(ทุพพลภาพ
ภายในกําหนดเวลาตามมาตรา ๓๘ วรรคสอง ให(งดการจ6ายเงินบํานาญชราภาพและให(จ6ายเงิน
บําเหน็จชราภาพแทน  ท้ังน้ี ให(หักเงินบํานาญชราภาพท่ีได(รับไปแล(วก6อนการเป.นผู(ทุพพลภาพออก
จากเงินบําเหน็จชราภาพท่ีผู(น้ันมีสิทธิได(รับแล(วนําเงินท่ีหักน้ันส6งเข(ากองทุน 

 
หมวด ๘ 

ประโยชนFทดแทนในกรณีว6างงาน 
   

 
มาตรา ๗๘  ลูกจ(างซึ่งเป.นผู(ประกันตนมีสิทธิได(รับประโยชนFทดแทนในกรณีว6างงาน

ต6อเม่ือผู(ประกันตนได(จ6ายเงินสมทบมาแล(วไม6น(อยกว6าหกเดือนและต(องอยู6ภายในระยะเวลาสิบห(าเดือน
ก6อนการว6างงานและจะต(องเป.นผู(ที่อยู6ในเง่ือนไข ดังต6อไปน้ี 

(๑) เป.นผู(มีความสามารถในการทํางาน พร(อมท่ีจะทํางานท่ีเหมาะสมตามท่ีจัดหาให(
หรือต(องไม6ปฏิเสธการฝ[กงานและได(ขึ้นทะเบียนไว(ที่สํานักจัดหางานของรัฐ โดยต(องไปรายงานตัว
ไม6น(อยกว6าเดือนละหน่ึงคร้ัง  

(๒) การท่ีผู(ประกันตนว6างงานต(องมิใช6ถูกเลิกจ(างเน่ืองจากทุจริตต6อหน(าท่ีหรือ
กระทําความผิดอาญาโดยเจตนาแก6นายจ(างหรือจงใจทําให(นายจ(างได(รับความเสียหายหรือฝSาฝVน
ข(อบังคับหรือระเบียบเก่ียวกับการทํางาน หรือคําสั่งอันชอบด(วยกฎหมายในกรณีร(ายแรง หรือละท้ิง
หน(าท่ีเป.นเวลาเจ็ดวันทํางานติดต6อกันโดยไม6มีเหตุอันสมควรหรือประมาทเลินเล6อเป.นเหตุให(นายจ(าง
ได(รับความเสียหายอย6างร(ายแรงหรือได(รับโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงท่ีสุดให(จําคุก เว(นแต6เป.นโทษ
สําหรับความผิดท่ีได(กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๓) ต(องมิใช6ผู(มีสิทธิได(รับประโยชนFทดแทนในกรณีชราภาพตามหมวด ๗ ในลักษณะน้ี 
 
มาตรา ๗๙  ให(ผู(ประกันตนมีสิทธิได(รับประโยชนFทดแทนการว6างงานต้ังแต6วันท่ีแปด

นับแต6วันว6างงานจากการทํางานกับนายจ(างรายสุดท(าย  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑFและอัตราที่กําหนด
ในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๗๙/๑๖๙  ในกรณีท่ีผู(ประกันตนไม6ได(ทํางานเน่ืองจากมีเหตุสุดวิสัย หรือ

นายจ(างไม6ให(ทํางานเน่ืองจากมีเหตุสุดวิสัย ทําให(ไม6สามารถประกอบกิจการได(ตามปกติ เม่ือ
ผู(ประกันตนได(จ6ายเงินสมทบมาแล(วไม6น(อยกว6าหกเดือน และต(องอยู6ภายในระยะเวลาสิบห(าเดือน
ก6อนท่ีผู(ประกันตนไม6ได(ทํางาน ให(มีสิทธิได(รับประโยชนFทดแทนในกรณีว6างงานตามหลักเกณฑF 
เง่ือนไข และอัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

                                                 
๖๘ มาตรา ๗๗ เบญจ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๖๙ มาตรา ๗๙/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ - 
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ลักษณะ ๔ 

พนักงานเจ(าหน(าท่ีและการตรวจตราและควบคุม 
   

 
มาตรา ๘๐  ในการปฏิบัติการตามหน(าท่ี ให(พนักงานเจ(าหน(าท่ีมีอํานาจ ดังต6อไปน้ี 
(๑) เข(าไปในสถานประกอบการหรือสํานักงานของนายจ(าง สถานท่ีทํางานของ

ลูกจ(าง ในระหว6างเวลาพระอาทิตยFข้ึนถึงพระอาทิตยFตกหรือในระหว6างเวลาทําการ เพ่ือตรวจสอบ
หรือสอบถามข(อเท็จจริง ตรวจสอบทรัพยFสินหรือเอกสาร หลักฐานอื่น ถ6ายภาพ ถ6ายสําเนาเอกสาร
ท่ีเก่ียวกับการจ(าง การจ6ายค6าจ(าง ทะเบียนลูกจ(าง การจ6ายเงินสมทบ และเอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวข(อง หรือ
นําเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวข(องไปตรวจสอบ หรือกระทําการอย6างอ่ืนตามสมควรเพ่ือให(ได(ข(อเท็จจริง
ในอันท่ีจะปฏิบัติการให(เป.นไปตามพระราชบัญญัติน้ี 

(๒) ค(นสถานท่ีหรือยานพาหนะใด ๆ ท่ีมีข(อสงสัยโดยมีเหตุอันควรเช่ือว6ามีทรัพยFสิน
ของนายจ(างซึ่งไม6นําส6งเงินสมทบและหรือเงินเพ่ิม หรือนําส6งไม6ครบจํานวน โดยให(กระทําในระหว6าง
เวลาทําการหรือในระหว6างเวลาพระอาทิตยFข้ึนถึงพระอาทิตยFตก เว(นแต6การค(นในระหว6างเวลาดังกล6าว
ยังไม6แล(วเสร็จจะกระทําต6อไปก็ได( 

(๓) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดมาให(ถ(อยคํา หรือให(ส6งเอกสารหลักฐาน
ท่ีเก่ียวข(อง หรือสิ่งอ่ืนท่ีจําเป.นมาเพ่ือประกอบการพิจารณา  ท้ังน้ี ให(นําความในมาตรา ๓๐ มาใช(บังคับ
โดยอนุโลม 

(๔) ยึดหรืออายัดทรัพยFสินของนายจ(างตามคําสั่งของเลขาธิการ ตามมาตรา ๕๐ 
ในกรณีท่ีนายจ(างไม6นําส6งเงินสมทบและหรือเงินเพ่ิม หรือนําส6งไม6ครบจํานวน 

ในการปฏิบัติตามวรรคหน่ึง พนักงานเจ(าหน(าท่ีจะนําข(าราชการหรือลูกจ(างใน
สํานักงานไปช6วยปฏิบัติงานด(วยก็ได( 

 
มาตรา ๘๑  ในการปฏิบัติหน(าท่ีของพนักงานเจ(าหน(าท่ีตามมาตรา ๘๐ ให(บุคคลซึ่ง

เก่ียวข(องอํานวยความสะดวกตามสมควร 
 
มาตรา ๘๒  ในการปฏิบัติหน(าท่ี พนักงานเจ(าหน(าท่ีต(องแสดงบัตรประจําตัว 
บัตรประจําตัวพนักงานเจ(าหน(าท่ี ให(เป.นไปตามแบบท่ีรัฐมนตรีกําหนด 
 
มาตรา ๘๓  ในการปฏิบัติหน(าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให(พนักงานเจ(าหน(าที่เป.น

เจ(าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 
มาตรา ๘๔  เพ่ือประโยชนFในการตรวจตราและควบคุมงานอันเก่ียวกับการ

ประกันสังคม ให(นายจ(างจัดให(มีทะเบียนผู(ประกันตนและให(เก็บรักษาไว( ณ สถานท่ีทํางานของ
นายจ(างพร(อมท่ีจะให(พนักงานเจ(าหน(าท่ีตรวจได( 

ทะเบียนผู(ประกันตนตามวรรคหน่ึง ให(เป.นไปตามแบบท่ีเลขาธิการกําหนด 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙ - 
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มาตรา ๘๔/๑๗๐  กําหนดเวลาตามท่ีบัญญัติไว(ในมาตรา ๓๙ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๗ 
และมาตรา ๔๗ ทวิ ถ(าผู(มีหน(าท่ีปฏิบัติตามกําหนดเวลาน้ันมีเหตุจําเป.นอันมิอาจก(าวล6วงได( และได(ย่ืน
คําร(องเพ่ือขอขยายหรือเลื่อนกําหนดเวลาโดยแสดงเหตุแห6งความจําเป.นน้ัน ถ(าเลขาธิการเห็นสมควร 
จะขยายหรือเลื่อนกําหนดเวลาออกไปก็ได(  ท้ังน้ี ต(องย่ืนคําร(องภายในสิบห(าวันนับแต6เหตุจําเป.นน้ัน
สิ้นสุดลง 

การขยายเวลาตามท่ีกําหนดไว(ในมาตรา ๓๙ หรือมาตรา ๔๗ ไม6เป.นเหตุให(ลดหรือ
งดเงินเพ่ิม 

 
มาตรา ๘๔/๒๗๑  ในกรณีมีเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุจําเป.นอย6างอ่ืน ให(รัฐมนตรีโดย

ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอํานาจขยายหรือเลื่อนกําหนดเวลาตามมาตรา ๓๙ หรือมาตรา ๔๗ 
ออกไปได(ตามความเหมาะสมหรือจําเป.น 

 
ลักษณะ ๕ 
การอุทธรณF 

   
 

มาตรา ๘๕  นายจ(าง ผู(ประกันตน หรือบุคคลอ่ืนใด ซึ่งไม6พอใจในคําสั่งของ
เลขาธิการหรือของพนักงานเจ(าหน(าท่ีซึ่งสั่งการตามพระราชบัญญัติน้ี เว(นแต6เป.นคําสั่งตามมาตรา ๕๐ 
ให(มีสิทธิอุทธรณFเป.นหนังสือต6อคณะกรรมการอุทธรณFได(ภายในสามสิบวันนับแต6วันท่ีได(รับแจ(งคําสั่ง
ดังกล6าว๗๒ 

หลักเกณฑFและวิธีการย่ืนอุทธรณF ให(เป.นไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๘๖  ให(มีคณะกรรมการอุทธรณFคณะหน่ึงซึ่งรัฐมนตรีแต6งต้ัง ประกอบด(วย 

ประธานกรรมการหน่ึงคนและกรรมการอ่ืน ซึ่งเป.นผู(ทรงคุณวุฒิทางกฎหมาย ผู(ทรงคุณวุฒิทาง
การแพทยF ผู(ทรงคุณวุฒิทางระบบงานประกันสังคม ผู(ทรงคุณวุฒิทางการแรงงาน ผู(แทนฝSายนายจ(าง
สามคน และผู(แทนฝSายลูกจ(างสามคน และให(ผู(แทนสํานักงานเป.นกรรมการและเลขานุการ ซึ่งท้ังคณะ
มีจํานวนรวมกันไม6เกินสิบสามคน 

 
มาตรา ๘๗  ให(คณะกรรมการอุทธรณFมีอํานาจหน(าท่ีพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณFท่ีย่ืน

ตามมาตรา ๘๕ 
เม่ือคณะกรรมการอุทธรณFพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณFแล(ว ให(แจ(งคําวินิจฉัยน้ันเป.น

หนังสือให(ผู(อุทธรณFทราบ 

                                                 
๗๐ มาตรา ๘๔/๑ แก(ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๗๑ มาตรา ๘๔/๒ เพ่ิมโดยคําสั่งหัวหน(าคณะรักษาความสงบแห6งชาติ ท่ี ๒๑/๒๕๖๐ เร่ือง การแก(ไข

เพ่ิมเติมกฎหมายเพ่ืออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ 
๗๒ มาตรา ๘๕ วรรคหน่ึง แก(ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๐ - 
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คําวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณFน้ัน ถ(าผู(อุทธรณFไม6พอใจ ให(มีสิทธินําคดีไปสู6
ศาลแรงงานภายในสามสิบวันนับแต6วันท่ีได(รับแจ(งคําวินิจฉัย แต6ถ(าไม6นําคดีไปสู6ศาลแรงงานภายใน
กําหนดระยะเวลาดังกล6าว ให(คําวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณFเป.นท่ีสุด 

 
มาตรา ๘๘  การอุทธรณFไม6เป.นการทุเลาการปฏิบัติตามคําสั่งของเลขาธิการหรือ

พนักงานเจ(าหน(าท่ีซึ่งสั่งการตามพระราชบัญญัติน้ี เว(นแต6กรณีท่ีผู(อุทธรณFได(ย่ืนคําร(องต6อเลขาธิการ
ขอให(ทุเลาการปฏิบัติตามคําสั่งน้ันไว(ก6อนถ(าเลขาธิการเห็นสมควรจะสั่งให(ทุเลาการปฏิบัติตามคําสั่ง
ดังกล6าวไว(เพ่ือรอคําวินิจฉัยอุทธรณFก็ได( 

 
มาตรา ๘๙  คณะกรรมการอุทธรณFมีอํานาจแต6งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือช6วยเหลือ

ในการดําเนินการอย6างใดอย6างหน่ึงตามท่ีมอบหมายได( เม่ือคณะอนุกรรมการปฏิบัติตามท่ีได(รับ
มอบหมายแล(ว ให(เสนอความเห็นหรือรายงานต6อคณะกรรมการอุทธรณF 

การประชุมของคณะอนุกรรมการ ให(นําความในมาตรา ๑๓ มาใช(บังคับโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๙๐  ให(กรรมการอุทธรณFอยู6ในตําแหน6งคราวละสองป/ 
กรรมการซึ่งพ(นจากตําแหน6งอาจได(รับแต6งต้ังอีกได(แต6จะแต6งต้ังติดต6อกันเกินสอง

วาระไม6ได( 
 
มาตรา ๙๑  ให(นําบทบัญญัติมาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๗ 

มาใช(บังคับแก6คณะกรรมการอุทธรณFโดยอนุโลม 
 
 

ลักษณะ ๖ 
บทกําหนดโทษ 

   
 

มาตรา ๙๒  ผู(ใดไม6ให(ถ(อยคําหรือไม6ส6งเอกสาร หลักฐาน หรือข(อมูลท่ีจําเป.นตาม
คําสั่งของคณะกรรมการ คณะกรรมการการแพทยF คณะกรรมการอุทธรณF คณะอนุกรรมการ หรือ
พนักงานเจ(าหน(าที่ ต(องระวางโทษจําคุกไม6เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม6เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจํา
ท้ังปรับ 

 
มาตรา ๙๓  ผู(ใดโดยเจตนาไม6กรอกรายการในแบบสํารวจ กรอกรายการในแบบสาํรวจ

ไม6ครบถ(วน หรือไม6ส6งแบบสํารวจคืนภายในเวลาท่ีกําหนด ต(องระวางโทษปรับไม6เกินห(าพันบาท 
 
มาตรา ๙๔  ผู(ใดกรอกข(อความหรือตัวเลขในแบบสํารวจโดยรู(อยู6ว6าเป.นเท็จ 

ต(องระวางโทษจําคุกไม6เกินหกเดือน หรือปรับไม6เกินสองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๑ - 
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มาตรา ๙๕  ผู(ใดฝSาฝVนมาตรา ๓๒ ต(องระวางโทษจําคุกไม6เกินหกเดือนหรือปรับ
ไม6เกินสองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๙๖  นายจ(างผู( ใดโดยเจตนาไม6 ย่ืนแบบรายการต6อสํานักงานภายใน

กําหนดเวลาตามมาตรา ๓๔ หรือไม6แจ(งเป.นหนังสือต6อสํานักงานขอเปลี่ยนแปลงหรือแก(ไขเพ่ิมเติม
รายการภายในกําหนดเวลาตามมาตรา ๔๔ ต(องระวางโทษจําคุกไม6เกินหกเดือน หรือปรับไม6เกิน
สองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ๗๓ 

ถ(าการกระทําความผิดตามวรรคหน่ึงเป.นความผิดต6อเน่ือง ผู(กระทําต(องระวางโทษ
ปรับอีกวันละไม6เกินห(าพันบาทตลอดระยะเวลาท่ียังฝSาฝVนหรือไม6ปฏิบัติตาม 

 
มาตรา ๙๗๗๔  นายจ(างผู( ใด ย่ืนแบบรายการตามมาตรา ๓๔ หรือแจ(งขอ

เปลี่ยนแปลง หรือแก(ไขเพ่ิมเติมรายการตามมาตรา ๔๔ เป.นเท็จ หรือไม6ย่ืนแบบรายการแสดงการส6ง
เงินสมทบภายในกําหนดเวลาตามมาตรา ๔๗ ต(องระวางโทษจําคุกไม6เกินหกเดือน หรือปรับไม6เกิน
สองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๙๘  ผู(ใดขัดขวางหรือไม6อํานวยความสะดวกตามสมควรแก6พนักงาน

เจ(าหน(าที่ในการปฏิบัติการตามมาตรา ๘๐ ต(องระวางโทษจําคุกไม6เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม6เกิน
หน่ึงหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๙๙  นายจ(างผู(ใดไม6ปฏิบัติตามมาตรา ๘๔ ต(องระวางโทษจําคุกไม6เกิน

หน่ึงเดือน หรือปรับไม6เกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๑๐๐  ผู(ใดเปXดเผยข(อเท็จจริงใดเก่ียวกับกิจการของนายจ(างอันเป.น

ข(อเท็จจริงท่ีตามปกติวิสัยของนายจ(างจะพึงสงวนไว(ไม6เปXดเผยซึ่งตนได(มาหรือล6วงรู(เน่ืองจากการ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี ต(องระวางโทษจําคุกไม6เกินหน่ึงเดือน หรือปรับไม6เกินสามพันบาท 
หรือท้ังจําท้ังปรับ เว(นแต6เป.นการเปXดเผยในการปฏิบัติราชการเพ่ือประโยชนFแห6งพระราชบัญญัติน้ี 
หรือเพ่ือประโยชนFแก6การคุ(มครองแรงงาน หรือการสอบสวนหรือการพิจารณาคดี 

 
มาตรา ๑๐๑๗๕  ในกรณีท่ีผู(กระทําความผิดเป.นนิติบุคคลและถูกลงโทษ ถ(าการ

กระทําความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ หรือผู(จัดการ 
หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลน้ัน หรือในกรณีท่ีบุคคลดังกล6าวมีหน(าท่ี
ต(องสั่งการหรือกระทําการและละเว(นไม6สั่งการหรือไม6กระทําการจนเป.นเหตุให(นิติบุคคลน้ันกระทํา
ความผิด ผู(น้ันต(องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว(สําหรับความผิดน้ัน ๆ ด(วย 

                                                 
๗๓ มาตรา ๙๖ วรรคหน่ึง แก(ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ 
๗๔ มาตรา ๙๗ แก(ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๗๕ มาตรา ๑๐๑ แก(ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก(ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติแห6งกฎหมายท่ี

เก่ียวกับความรับผิดในทางอาญาของผู(แทนนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๒ - 
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มาตรา ๑๐๒  ถ(าเจ(าพนักงานดังต6อไปน้ีเห็นว6าผู(กระทําผิดไม6ควรได(รับโทษถึงจําคุก

หรือไม6ควรถูกฟWองร(อง สําหรับความผิดท่ีมีโทษปรับสถานเดียวหรือความผิดท่ีมีโทษปรับหรือโทษ
จําคุกไม6เกินหกเดือน เว(นแต6โทษตามมาตรา ๙๕ ให(มีอํานาจเปรียบเทียบดังน้ี 

(๑) เลขาธิการหรือผู(ซึ่งได(รับมอบหมาย สําหรับความผิดท่ีเกิดข้ึนในกรุงเทพมหานคร 
(๒) ผู(ว6าราชการจังหวัดหรือผู(ซึ่งผู(ว6าราชการจังหวัดมอบหมาย สําหรับความผิดท่ี

เกิดข้ึนในจังหวัดอ่ืน 
ในกรณีท่ีมีการสอบสวน ถ(าพนักงานสอบสวนพบว6าบุคคลใดกระทําความผิดตาม

พระราชบัญญัติน้ีท่ีมีโทษอยู6ในเกณฑFท่ีจะทําการเปรียบเทียบได(และบุคคลน้ันยินยอมให(เปรียบเทียบ 
ให(พนักงานสอบสวนส6งเร่ืองให(เลขาธิการหรือผู(ว6าราชการจังหวัด แล(วแต6กรณี ภายในเจ็ดวันนับแต6
วันท่ีบุคคลน้ันแสดงความยินยอมให(เปรียบเทียบ 

เม่ือผู(กระทําผิดได(ชําระเงินค6าปรับตามจํานวนท่ีเปรียบเทียบภายในสามสิบวันแล(ว 
ให(ถือว6าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ถ(าผู(กระทําผิดไม6ยินยอมให(เปรียบเทียบ หรือเม่ือยินยอมแล(วไม6ชําระเงินค6าปรับ
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสาม ให(ดําเนินคดีต6อไป 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๑๐๓  ให(ใช(พระราชบัญญัติน้ีบังคับแก6กิจการท่ีมีลูกจ(างต้ังแต6ย่ีสิบคนข้ึนไป
นับแต6วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช(บังคับ 

เม่ือพ(นกําหนดระยะเวลาสามป/นับแต6วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช(บังคับ ให(ใช(
พระราชบัญญัติน้ีบังคับแก6กิจการท่ีมีลูกจ(างต้ังแต6สิบคนข้ึนไป 

พระราชบัญญัติน้ีจะใช(บังคับแก6นายจ(างท่ีมีลูกจ(างน(อยกว6าสิบคนในท(องท่ีใดและ
เม่ือใด ให(ตราเป.นพระราชกฤษฎีกา๗๖ 

 
มาตรา ๑๐๔  ให(ดําเนินการจัดเก็บเงินสมทบเพ่ือการให(ประโยชนFทดแทนในกรณี

ประสบอันตรายหรือเจ็บปSวย ในกรณีทุพพลภาพ และในกรณีตายอันมิใช6เนื่องจากการทํางาน และ
ในกรณีคลอดบุตร นับแต6วันท่ีบทบัญญัติหมวด ๒ ของลักษณะ ๒ ใช(บังคับ 

การจัดเก็บเงินสมทบเพื่อการให(ประโยชนFทดแทนกรณีสงเคราะหFบุตร และกรณี
ชราภาพ จะเร่ิมดําเนินการเม่ือใดให(ตราเป.นพระราชกฤษฎีกา แต6ท้ังน้ีต(องไม6ช(ากว6าวันท่ี ๓๑ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑๗๗ 

สําหรับการจัดเก็บเงินสมทบเพ่ือการให(ประโยชนFทดแทนในกรณีว6างงานจะเร่ิม
ดําเนินการเม่ือใด ให(ตราเป.นพระราชกฤษฎีกา 

 

                                                 
๗๖ มาตรา ๑๐๓ วรรคสาม เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ 
๗๗ มาตรา ๑๐๔ วรรคสอง แก(ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๓ - 
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ผู(รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ชาติชาย  ชุณหะวัณ 

นายกรัฐมนตรี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๔ - 
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อัตราค6าธรรมเนียม 
   

 
(๑) ใบแทนหนังสือสําคัญแสดงการข้ึนทะเบียน 
 ประกันสังคม ฉบับละ ๕๐ บาท 
(๒) ใบแทนบัตรประกันสังคม ฉบับละ ๑๐ บาท 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๕ - 
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อัตราเงินสมทบท(ายพระราชบัญญัติ 
อัตราเงินสมทบ 

   
 

ผู(ออกเงินสมบท 
อัตราเงินสมทบเป.นร(อยละ 
ของค6าจ(างของผู(ประกันตน 

๑. เงินสมทบเพ่ือการจ6ายประโยชนFทดแทน  
 กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปSวย  
 ทุพพลภาพ ตาย หรือคลอดบุตร  

(๑) รัฐบาล ๑.๕ 
(๒) นายจ(าง ๑.๕ 
(๓) ผู(ประกันตน ๑.๕ 

๒. เงินสมทบเพ่ือการจ6ายประโยชนFทดแทน  
 กรณีสงเคราะหFบุตรและชราภาพ  

(๑) รัฐบาล ๓ 
(๒) นายจ(าง ๓ 
(๓) ผู(ประกันตน ๓ 

๓. เงินสมทบเพ่ือการจ6ายประโยชนFทดแทน  
 กรณีว6างงาน  

(๑) รัฐบาล ๕ 
(๒) นายจ(าง ๕ 
(๓) ผู(ประกันตน ๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๖ - 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช(พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ เน่ืองจากได(มีประกาศใช(
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๔๙๗ มาเป.นเวลานานแล(ว แต6ในขณะน้ันสภาพทางเศรษฐกิจ
และสังคมยังไม6อํานวยให(นํากฎหมายน้ันมาใช(บังคับ ป1จจุบันน้ีการพัฒนาในด(านเศรษฐกิจและสังคม
ได(ก(าวหน(าไปมาก สมควรสร(างหลักประกันให(แก6ลูกจ(างและบุคคลอ่ืน โดยจัดต้ังกองทุนประกันสังคมข้ึน 
เพ่ือให(การสงเคราะหFแก6ลูกจ(างและบุคคลอ่ืนซึ่งประสบอันตราย เจ็บปSวย ทุพพลภาพ หรือตาย อันมิใช6
เน่ืองจากการทํางาน รวมท้ังกรณีคลอดบุตร กรณีสงเคราะหFบุตร กรณีชราภาพ และสําหรับกรณี
ว6างงานซึ่งให(หลักประกันเฉพาะลูกจ(าง  จึงจําเป.นต(องตราพระราชบัญญัติน้ี 
 
พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗๗๘ 
 

มาตรา ๓๘  ผู(ใดมีสิทธิได(รับประโยชนFทดแทนจากกองทุนในฐานะผู(ประกันตนก6อน
หรือในวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช(บังคับอยู6เพียงใด ก็ให(มีสิทธิได(รับประโยชนFทดแทนน้ันต6อไปจนครบ
ตามสิทธิ 

 
มาตรา ๓๙  ลูกจ(างช่ัวคราวของราชการส6วนกลาง ราชการส6วนภูมิภาคและราชการ

ส6วนท(องถ่ินท่ีสิ้นสภาพการเป.นผู(ประกันตนตามพระราชบัญญัติน้ี ไม6ว6าจะได(ส6งเงินสมทบมาแล(วเท6าใด 
ให(ลูกจ(างช่ัวคราวน้ัน มีสิทธิได(รับประโยชนFทดแทนตามบทบัญญัติในหมวด ๒ หมวด ๓ หมวด ๔ และ
หมวด ๕ ของลักษณะ ๓ แห6งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ต6อไปอีกหกเดือนนับแต6วันท่ี
พระราชบัญญัติน้ีมีผลใช(บังคับ 

ให(นําความในมาตรา ๓๙ แห6งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งแก(ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ มาใช(บังคับกับลูกจ(างชั่วคราวที่สิ้นสภาพการเป.นผู(ประกันตนตาม
วรรคหน่ึงโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๔๐  เพ่ือประโยชนFในการคํานวณระยะเวลาการส6งเ งินสมทบตาม

พระราชบัญญัติน้ีเงินสมทบของแต6ละเดือนไม6ว6าจะมีจํานวนก่ีวันและไม6ว6าจะได(หักไว(และได(นําส6ง
เดือนละกี่ครั้งก็ตาม ถ(าได(ส6งหรือได(ถือว6าส6งเข(ากองทุนแล(วก6อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช(บังคับ 
ให(ถือว6ามีระยะเวลาในการจ6ายเงินสมทบเท6ากับหน่ึงเดือน 

 
มาตรา ๔๑  บรรดาเงินท่ีนายจ(างหรือผู(ประกันตนมีสิทธิเรียกคืนก6อนวันท่ี

พระราชบัญญัตินี้ใช(บังคับ ถ(าไม6มีผู(ใดมายื่นคําขอต6อสํานักงานเพื่อขอเงินดังกล6าวคืนภายในหนึ่งป/
นับแต6วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช(บังคับ ให(ตกเป.นของกองทุน 

 
มาตรา ๔๒  ให(รัฐมนตรีว6าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมรักษาการตาม

พระราชบัญญัติน้ี 
 

                                                 
๗๘ ราชกิจจานุเบกษา เล6ม ๑๑๑/ตอนท่ี ๖๓ ก/หน(า ๓/๓๐ ธันวาคม ๒๕๓๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๗ - 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช(พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ เน่ืองจากพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ที่ใช(บังคับอยู6ในป1จจุบันมีข(อขัดข(องและมีป1ญหาในทางปฏิบัติเกิดขึ้น
หลายประการ ทําให(ผู(ประกันตนไม6ได(รับสิทธิประโยชนFสมตามเจตนารมณFของกฎหมาย นอกจากน้ัน 
วิธีปฏิบัติบางเรื่องในพระราชบัญญัติดังกล6าวยังมีขั้นตอนการปฏิบัติที่ยุ6งยากสลับซับซ(อน เกิดภาระ
แก6นายจ(าง และไม6เอ้ืออํานวยประโยชนFและการให(บริการแก6นายจ(างและผู(ประกันตน สมควรแก(ไข
ให(เหมาะสมกับสภาพการณFในป1จจุบัน  จึงจําเป.นต(องตราพระราชบัญญัติน้ี 
 
พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒๗๙ 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช(พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติประกันสังคม 
พ.ศ. ๒๕๓๓ มาตรา ๓๘ วรรคสอง บัญญัติให(ผู(ประกันตนท่ีสิ้นสภาพการเป.นลูกจ(างมีสิทธิได(รับ
ประโยชนFทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปSวย กรณีคลอดบุตร กรณีทุพพลภาพ และกรณีตาย 
ต6อไปอีกหกเดือน นับแต6วันท่ีสิ้นสภาพการเป.นลูกจ(าง และมาตรา ๔๑ วรรคสาม ให(นําบทบัญญัติ
มาตรา ๓๘ วรรคสอง มาใช(บังคับแก6ผู(ประกันตนโดยสมัครใจท่ีสิ้นสุดความเป.นผู(ประกันตนโดย
อนุโลม ซึ่งบทบัญญัติดังกล6าวมีเจตนารมณFในการช6วยเหลือผู(ประกันตนมิให(ได(รับความเดือดร(อน
ชั่วระยะเวลาท่ีสิ้นสภาพการเป.นลูกจ(างหรือสิ้นสุดความเป.นผู(ประกันตน แล(วแต6กรณี สมควร
กําหนดให(ขยายระยะเวลาการมีสิทธิได(รับประโยชนFทดแทนภายหลังลูกจ(างซึ่งเป.นผู(ประกันตนสิ้นสภาพ
การเป.นลูกจ(างโดยตราเป.นพระราชกฤษฎีกา ประกอบกับบทบัญญัติในส6วนท่ีเก่ียวกับสิทธิของ
ผู(ประกันตนในการได(รับประโยชนFทดแทนในกรณีสงเคราะหFบุตร กรณีชราภาพ และกรณีว6างงาน
ยังไม6เหมาะสม สมควรแก(ไขเพิ่มเติมให(ชัดเจนและเกิดประโยชนFสูงสุดต6อผู(ประกันตนและการออก
เงินสมทบเข(ากองทุนประกันสังคมของรัฐบาล นายจ(าง และผู(ประกันตนตามมาตรา ๓๓ ยังไม6
สอดคล(องกับความสามารถในการออกเงินสมทบและสภาวการณFทางเศรษฐกิจ สมควรแก(ไขเพ่ิมเติม
บทบัญญัติดังกล6าวให(เหมาะสมย่ิงข้ึน  จึงจําเป.นต(องตราพระราชบัญญัติน้ี 

 
*พระราชกฤษฎีกาแก(ไขบทบัญญัติให(สอดคล(องกับการโอนอํานาจหน(าท่ีของส6วนราชการให(เป.นไป
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๘๐ 

 
มาตรา ๗๐  ในพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ให(แก(ไขคําว6า 

“ปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม” เป.น “ปลัดกระทรวงแรงงาน” 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช(พระราชกฤษฎีกาฉบับน้ี คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได(บัญญัติให(จัดต้ังส6วนราชการข้ึนใหม6โดยมีภารกิจใหม6 ซึ่งได(มี
การตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหน(าท่ีของส6วนราชการให(เป.นไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม น้ันแล(ว และเน่ืองจากพระราชบัญญัติดังกล6าวได(
บัญญัติให(โอนอํานาจหน(าท่ีของส6วนราชการ รัฐมนตรีผู(ดํารงตําแหน6ง หรือผู(ซึ่งปฏิบัติหน(าท่ีในส6วน

                                                 
๗๙ ราชกิจจานุเบกษา เล6ม ๑๑๖/ตอนท่ี ๒๒ ก/หน(า ๑/๓๑ มีนาคม ๒๕๔๒ 
๘๐ ราชกิจจานุเบกษา เล6ม ๑๑๙/ตอนท่ี ๑๐๒ ก/หน(า ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๘ - 
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ราชการเดิมมาเป.นของส6วนราชการใหม6 โดยให(มีการแก(ไขบทบัญญัติต6าง ๆ ให(สอดคล(องกับอํานาจ
หน(าท่ีท่ีโอนไปด(วย  ฉะน้ัน เพ่ืออนุวัติให(เป.นไปตามหลักการท่ีปรากฏในพระราชบัญญัติและพระราช
กฤษฎีกาดังกล6าว จึงสมควรแก(ไขบทบัญญัติของกฎหมายให(สอดคล(องกับการโอนส6วนราชการ เพ่ือให(
ผู(เก่ียวข(องมีความชัดเจนในการใช(กฎหมายโดยไม6ต(องไปค(นหาในกฎหมายโอนอํานาจหน(าท่ีว6าตาม
กฎหมายใดได(มีการโอนภารกิจของส6วนราชการหรือผู( รับผิดชอบตามกฎหมายน้ันไปเป.นของ
หน6วยงานใดหรือผู(ใดแล(ว โดยแก(ไขบทบัญญัติของกฎหมายให(มีการเปลี่ยนช่ือส6วนราชการ รัฐมนตรี 
ผู(ดํารงตําแหน6ง หรือผู(ซึ่งปฏิบัติหน(าท่ีของส6วนราชการให(ตรงกับการโอนอํานาจหน(าท่ี และเพ่ิมผู(แทน
ส6วนราชการในคณะกรรมการให(ตรงตามภารกิจท่ีมีการตัดโอนจากส6วนราชการเดิมมาเป.นของส6วน
ราชการใหม6 รวมท้ังตัดส6วนราชการเดิมท่ีมีการยุบเลิกแล(ว ซึ่งเป.นการแก(ไขให(ตรงตามพระราชบัญญัติ
และพระราชกฤษฎีกาดังกล6าว  จึงจําเป.นต(องตราพระราชกฤษฎีกาน้ี 
 
*พระราชบัญญัติการกลับเป.นผู(ประกันตน พ.ศ. ๒๕๕๔๘๑ 

 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัติน้ี 
“ผู(ประกันตน” หมายความว6า ผู(ประกันตนตามมาตรา ๓๙ แห6งพระราชบัญญัติ

ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งแก(ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ 
“สํานักงาน” หมายความว6า สํานักงานประกันสังคมเขตพ้ืนท่ี สํานักงาน

ประกันสังคมจังหวัดหรือสํานักงานประกันสังคมจังหวัดสาขา แล(วแต6กรณี 
“เลขาธิการ” หมายความว6า เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม 

 
มาตรา ๔  ผู(ประกันตนซึ่งความเป.นผู(ประกันตนสิ้นสุดลงตามมาตรา ๔๑ (๔) หรือ (๕) 

แห6งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งแก(ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ ก6อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช(บังคับ หากมีความประสงคFจะกลับเป.น
ผู(ประกันตนให( ย่ืนคําขอต6อสํานักงานตามแบบท่ีเลขาธิการกําหนดภายในหน่ึงป/นับแต6 วันท่ี
พระราชบัญญัติน้ีใช(บังคับ 

 
มาตรา ๕  เม่ือสํานักงานได(รับคําขอตามมาตรา ๔ ให(ดําเนินการตรวจสอบคําขอ

และในกรณีที่เห็นว6าผู(ย่ืนคําขอมีสิทธิกลับเป.นผู(ประกันตนให(แจ(งให(ผู(ย่ืนคําขอทราบภายในเจ็ดวัน 
ในกรณีท่ีเห็นว6าผู(ย่ืนคําขอไม6มีสิทธิกลับเป.นผู(ประกันตน ให(สํานักงานเสนอรายงาน

พร(อมเหตุผลต6อเลขาธิการเพ่ือพิจารณาและมีคําสั่ง และแจ(งผลการพิจารณาให(ผู(ย่ืนคําขอทราบ
ภายในสิบห(าวันคําสั่งเลขาธิการน้ันให(เป.นท่ีสุด 

 
มาตรา ๖  การกลับเป.นผู(ประกันตนตามมาตรา ๕ วรรคหน่ึง ให(เร่ิมต้ังแต6เดือนท่ีย่ืน

คําขอและให(ผู(ประกันตนมีสิทธิและหน(าท่ีตามกฎหมายว6าด(วยการประกันสังคม 
 
มาตรา ๗  ให(รัฐมนตรีว6าการกระทรวงแรงงานรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 

                                                 
๘๑ ราชกิจจานุเบกษา เล6ม ๑๒๘/ตอนท่ี ๓๔ ก/หน(า ๗๑/๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๙ - 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช(พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีมีผู(ประกันตนตามมาตรา ๓๙ 
แห6งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งแก(ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ จํานวนมากไม6ได(ส6งเงินสมทบตามมาตรา ๔๑ (๔) หรือ (๕) ทําให(ความเป.น
ผู(ประกันตนสิ้นสุดลงเป.นเหตุให(ไม6มีสิทธิได(รับประโยชนFทดแทนจากกองทุนประกันสังคมและไม6อาจ
กลับเป.นผู(ประกันตนได(อีกเพ่ือเป.นการให(โอกาสแก6บุคคลดังกล6าวในการขอกลับเป.นผู(ประกันตนได(  
จึงจําเป.นต(องตราพระราชบัญญัติน้ี 
 
พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘๘๒ 

 
มาตรา ๒  พระราชบัญญัติน้ีให(ใช(บังคับเม่ือพ(นกําหนดหน่ึงร(อยย่ีสิบวันนับแต6วัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป.นต(นไป 
 
มาตรา ๔๑  ผู(ใดเคยได(รับประโยชนFทดแทนในกรณีทุพพลภาพจากกองทุน

ประกันสังคมตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และสิทธิการได(รับประโยชนFทดแทน
ดังกล6าวได(สิ้นสุดลงก6อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช(บังคับ ให(มีสิทธิได(รับประโยชนFทดแทนในกรณีทุพพล
ภาพตามมาตรา ๗๑ วรรคสอง แห6งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งแก(ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติน้ีต้ังแต6วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช(บังคับ 

ผู(ใดมีสิทธิได(รับประโยชนFทดแทนในกรณีทุพพลภาพจากกองทุนประกันสังคมตาม
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งแก(ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี 
๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ อยู6ในวันก6อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช(บังคับ ให(มีสิทธิได(รับประโยชนFทดแทนตาม
มาตรา ๗๑ วรรคสอง แห6งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งแก(ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติน้ี 

 
มาตรา ๔๒  ให(คณะกรรมการประกันสังคม และคณะกรรมการการแพทยFซึ่งดํารง

ตําแหน6งอยู6ในวันก6อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช(บังคับยังคงปฏิบัติหน(าท่ีอยู6ต6อไปจนกว6าจะมีการแต6งต้ัง
คณะกรรมการประกันสังคมตามมาตรา ๘ หรือคณะกรรมการการแพทยFตามมาตรา ๑๔ แห6ง
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งแก(ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี แล(วแต6กรณี  ท้ังน้ี 
ต(องไม6เกินหน่ึงร(อยแปดสิบวันนับแต6วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช(บังคับ 

 
มาตรา ๔๓  ให(นํามาตรา ๔๙ แห6งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่ง

แก(ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ีมาใช(บังคับกับนายจ(างซึ่งยังมิได(นําส6งเงินสมทบหรือเงินเพ่ิม หรือ
นําส6งไม6ครบจํานวนอยู6ก6อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช(บังคับด(วย 

 
มาตรา ๔๔  พระราชกฤษฎีกาซึ่ งออกตามความในมาตรา ๔ (๖)  แห6 ง

พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ท่ีใช(บังคับอยู6ในวันก6อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช(บังคับ ให(

                                                 
๘๒ ราชกิจจานุเบกษา เล6ม ๑๓๒/ตอนท่ี ๕๓ ก/หน(า ๑/๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๐ - 
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ยังคงใช(บังคับได(ต6อไปจนกว6าจะมีพระราชกฤษฎีกาซึ่งออกตามความในมาตรา ๔ (๔) แห6ง
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งแก(ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี 

 
มาตรา ๔๕  ให(รัฐมนตรีว6าการกระทรวงแรงงานรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช(พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีกฎหมายว6าด(วยการ
ประกันสังคมท่ีใช(บังคับในป1จจุบันมีบทบัญญัติบางประการไม6เหมาะสม และไม6สอดคล(องกับ
สภาพการณFในป1จจุบัน สมควรแก(ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเก่ียวกับหลักเกณฑFและวิธีการได(มาซึ่งผู(แทน
ฝSายนายจ(างและผู(แทนฝSายผู(ประกันตนให(สอดคล(องกับรัฐธรรมนูญแห6งราชอาณาจักรไทย แก(ไข
เพ่ิมเติมบทบัญญัติเก่ียวกับการแต6งต้ังท่ีปรึกษาของคณะกรรมการประกันสังคม คุณสมบัติและ
ลักษณะต(องห(ามของกรรมการประกันสังคม ท่ีปรึกษา และกรรมการการแพทยF และอํานาจหน(าท่ี
ของคณะกรรมการการแพทยFให(เหมาะสมย่ิงข้ึน แก(ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเก่ียวกับการคํานวณค6าจ(าง
รายวันในการจ6ายเงินทดแทนการขาดรายได( ยกเลิกการตัดสิทธิผู(ประกันตนซึ่งไม6มีสิทธิได(รับ
ประโยชนFทดแทนในกรณีจงใจหรือยินยอมให(ผู(อ่ืนกระทําให(ตนประสบอันตรายหรือเจ็บปSวย ทุพพล
ภาพ หรือถึงแก6ความตาย เพ่ือขยายความคุ(มครองให(ผู(ประกันตนได(รับสิทธิประโยชนFมากย่ิงข้ึน เพ่ิม
บทบัญญัติเก่ียวกับหลักเกณฑFและอัตราให(รัฐบาลออกเงินสมทบสําหรับผู(ประกันตนตามมาตรา ๔๐ 
และเพ่ิมบทบัญญัติให(ลดหย6อนการออกเงินสมทบในกรณีเกิดภัยพิบัติอย6างร(ายแรงท่ีส6งผลกระทบต6อ
สภาวการณFทางเศรษฐกิจเพ่ือบรรเทาความเดือดร(อนของนายจ(าง รวมท้ังกําหนดโทษทางอาญาใน
กรณีนายจ(างไม6 ย่ืนแบบรายการแสดงการส6งเงินสมทบเพ่ือให(การประกันสังคมเป.นไปตาม
วัตถุประสงคF และอํานวยประโยชนFแก6ผู(ท่ีเก่ียวข(องในระบบประกันสังคมเพ่ิมข้ึน  จึงจําเป.นต(องตรา
พระราชบัญญัติน้ี 
 
พระราชบัญญัติแก(ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห6งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู(แทน
นิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐๘๓ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัติน้ีให(ใช(บังคับต้ังแต6วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป.นต(นไป 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช(พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีศาลรัฐธรรมนูญได(มีคําวินิจฉัยว6า
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๔ เฉพาะในส6วนท่ีสันนิษฐานให(
กรรมการผู(จัดการ ผู(จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลน้ัน ต(องรับโทษ
ทางอาญาร6วมกับการกระทําความผิดของนิติบุคคล โดยไม6ปรากฏว6ามีการกระทําหรือเจตนาประการใด
อันเก่ียวกับการกระทําความผิดของนิติบุคคลน้ัน ขัดหรือแย(งต6อรัฐธรรมนูญแห6งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๙ วรรคสอง เป.นอันใช(บังคับไม6ได(ตามรัฐธรรมนูญแห6งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖ และต6อมาศาลรัฐธรรมนูญได(มีคําวินิจฉัยในลักษณะดังกล6าวทํานอง
เดียวกัน คือ พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๗๔ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการ

                                                 
๘๓ ราชกิจจานุเบกษา เล6ม ๑๓๔/ตอนท่ี ๑๘ ก/หน(า ๑/๑๑ กุมภาพันธF ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๑ - 
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โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๗๘ พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ มาตรา ๒๘/๔ และ
พระราชบัญญัติปุ̂ย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๗๒/๕ ขัดหรือแย(งต6อรัฐธรรมนูญแห6งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๙ วรรคสอง เป.นอันใช(บังคับไม6ได(ตามรัฐธรรมนูญแห6งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖  ดังน้ัน เพ่ือแก(ไขบทบัญญัติของกฎหมายดังกล6าวและกฎหมายอ่ืนท่ีมี
บทบัญญัติในลักษณะเดียวกันมิให(ขัดหรือแย(งต6อรัฐธรรมนูญ  จึงจําเป.นต(องตราพระราชบัญญัติน้ี 
 
คําสั่งหัวหน(าคณะรักษาความสงบแห6งชาติ ท่ี ๒๑/๒๕๖๐ เร่ือง การแก(ไขเพ่ิมเติมกฎหมายเพ่ืออํานวย
ความสะดวกในการประกอบธุรกิจ๘๔ 
 

ข(อ ๑๗  ในกรณีท่ีกฎหมาย กฎ หรือระเบียบใดกําหนดให(ผู(ขอรับอนุมัติ อนุญาต 
หรือใบอนุญาต หรือผู(ย่ืนขอจดทะเบียนหรือจดแจ(ง หรือผู(แจ(ง ต(องใช(เอกสารท่ีทางราชการออกให(แก6
ผู(นั ้นเพื่อประกอบการพิจารณาหรือดําเนินการ ให(เป.นหน(าที่ของผู(มีอํานาจอนุมัติ อนุญาต 
ออกใบอนุญาต รับจดทะเบียน รับจดแจ(ง หรือรับแจ(งน้ัน ท่ีจะต(องดําเนินการให(หน6วยงานท่ีออก
เอกสารราชการเช6นว6าน้ันส6งข(อมูลหรือสําเนาเอกสารดังกล6าวมาเพ่ือประกอบการพิจารณาหรือ
ดําเนินการ ในกรณีท่ีผู(มีอํานาจดังกล6าวประสงคFได(สําเนาเอกสารน้ันจากผู(ขอรับอนุมัติ อนุญาต หรือ
ใบอนุญาต หรือผู(ย่ืนขอจดทะเบียนหรือจดแจ(ง หรือผู(แจ(ง ให(ผู(มีอํานาจน้ันเป.นผู(จัดทําสําเนาเอกสาร
ดังกล6าวเอง เพื่อประโยชนFแห6งการนี้ ห(ามมิให(เรียกเก็บค6าใช(จ6ายที่เกิดจากการทําสําเนาดังกล6าว
จากผู(ขอรับอนุมัติ อนุญาต หรือใบอนุญาตหรือผู(ย่ืนขอจดทะเบียนหรือจดแจ(ง หรือผู(แจ(ง 

 
ข(อ ๑๘  คําสั่งน้ีให(ใช(บังคับต้ังแต6วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป.นต(นไป 

                                                 
๘๔ ราชกิจจานุเบกษา เล6ม ๑๓๔/ตอนพิเศษ ๙๗ ง/หน(า ๔๙/๔ เมษายน ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๒ - 
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