พระราชบัญญัติ
ประกันสังคม
พ.ศ. ๒๕๓๓
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๓
เปนปที่ ๔๕ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการประกันสังคม
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป เวนแตบทบัญญัติหมวด ๒
ของลักษณะ ๒ ให ใชบังคับเมื่อพนกําหนดระยะเวลาหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่ พระราชบัญ ญั ตินี้ใชบังคับและบทบัญ ญั ติมาตรา ๔๐
ใหใชบังคับภายในสี่ปนับแตวันที่พระราชบัญญัติน้ใี ชบังคับ
มาตรา ๓ ใหยกเลิกพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๔๙๗
บรรดากฎหมาย กฎ และข อบั งคั บ อื่ นในส วนที่ มีบัญ ญั ติไวแ ล วในพระราชบั ญ ญั ตินี้ หรือซึ่ งขัด หรือแย งกั บบทแห งพระราช
บัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน
มาตรา ๔ พระราชบัญญัติน้ไ
ี มใชบังคับแก
(๑)ขาราชการ ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราวรายวัน และลูกจางชั่วคราวรายชั่วโมง ของราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค
และราชการสวนทองถิ่น ยกเวนลูกจางชั่วคราวรายเดือน
(๒) ลูกจางของรัฐบาลตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ
(๓) ลูกจางของนายจางที่มีสํานักงานในประเทศ และไปประจําทํางานในตางประเทศ
(๔) ครูหรือครูใหญของโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน
(๕) นั ก เรี ย น นั ก เรี ย นพยาบาล นิ สิ ต หรื อ นั ก ศึ ก ษา หรื อ แพทย ฝ ก หั ด ซึ่ ง เป น ลู ก จ า งของโรงเรี ย น มหาวิ ท ยาลั ย หรื อ
โรงพยาบาล
(๖) กิจการหรือลูกจางอื่นตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้
“ลูกจาง” หมายความวา ผูซึ่งทํางานใหนายจางโดยรับคาจางไมวาจะเรียกชื่ออยางไร แตไมรวมถึงลูกจางซึ่งทํางานเกี่ยวกับ
งานบานอันมิไดมีการประกอบธุรกิจรวมอยูดวย
“นายจาง” หมายความวา ผูซึ่งรับลูกจางเขาทํางานโดยจายคาจางและใหหมายความรวมถึงผูซึ่งไดรับมอบหมายใหทํางาน
แทนนายจาง ในกรณี ที่นายจางเปนนิติ บุคคลใหหมายความรวมถึงผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลและผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผู มี
อํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลใหทําการแทนดวย
“คาจาง” หมายความวา เงินทุ กประเภทที่ นายจางจายให แกลู กจางเป นค าตอบแทนการทํางานในวันและเวลาทํ างานปกติ
ไมวาจะคํานวณตามระยะเวลาหรือคํานวณตามผลงานที่ลูกจางทําได และใหหมายความรวมถึงเงินที่นายจางจายใหในวันหยุดและวันลาซึ่ง
ลูกจางไมไดทํางานดวย ทั้งนี้ ไมวาจะกําหนด คํานวณหรือจายในลักษณะใดหรือโดยวิธีการใด และไมวาจะเรียกชื่ออยางไร
“วันทํางาน” หมายความวา วันที่กําหนดใหลูกจางทํางานตามปกติ
“ผูประกันตน” หมายความวา ผูซึ่งจายเงินสมทบอันกอใหเกิดสิทธิไดรับประโยชนทดแทนตามพระราชบัญญัตินี้
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“การคลอดบุ ต ร” หมายความว า การที่ ท ารกออกจากครรภ ม ารดาซึ่ ง มี ร ะยะเวลาตั้ ง ครรภ ไ ม น อ ยกว า ยี่ สิ บ แปดสั ป ดาห
ไมวาทารกจะมีชีวิตรอดอยูหรือไม
“ทุพพลภาพ” หมายความวา การสูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะหรือของรางกาย หรือสูญเสียสภาวะปกติ
ของจิตใจ จนไมสามารถทํางานได ทั้งนี้ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการการแพทยกําหนด
“วา งงาน” หมายความว า การที่ ผู ป ระกั น ตนต อ งหยุ ด งานเนื่ อ งจากนิ ติ สั ม พั น ธ ระหว างนายจ า งและลู ก จ า งตามสั ญ ญาจ า ง
แรงงานสิ้นสุดลง
“กองทุน” หมายความวา กองทุนประกันสังคม
“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานประกันสังคม
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการประกันสังคม
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการประกันสังคม
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๖ ในการคํานวณคาจางเพื่อการออกเงินสมทบ ใหถือเอาคาจางที่คิดเปนรายเดือนเปนเกณฑคํานวณ
ในการคํานวณคาจางที่ มิใชคาจางรายเดือนใหเปนคาจางรายเดือน ใหถือวาคาจางที่ลูกจางไดรับจริงในเดือนใดเปนคาจาง
รายเดือนของเดือนนั้น
เพื่อประโยชนในการนับระยะเวลาการสงเงินสมทบของผูประกันตน ใหถือวาเงินสมทบที่หักจากคาจางที่จายใหลูกจางในเดือน
ใดเปนการจายเงินสมทบของเดือนนั้น และไมวาเงินสมทบนั้นจะไดหักไวหรือนําสงเดือนละกี่ครั้ง ใหถือวามีระยะเวลาในการจายเงินสมทบ
เทากับหนึ่งเดือน
มาตรา ๗ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่กับ
ออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราในบัญชีทายพระราชบัญญัตินี้ ยกเวนคาธรรมเนียมและกําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได

2

ลักษณะ ๑
บททั่วไป
หมวด ๑
คณะกรรมการประกันสังคม
มาตรา ๘ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกกวา “คณะกรรมการประกันสังคม” ประกอบดวยปลัดกระทรวงแรงงาน*เปนประธาน
กรรมการ ผูแทนกระทรวงการคลัง ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข และผูแทนสํานักงบประมาณเปนกรรมการ กับผูแทนฝายนายจางและผูแทน
ฝายลูกจางฝายละหาคน ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งเปนกรรมการ และเลขาธิการเปนกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการจะแตงตั้งบุคคลใดเปนผูชวยเลขานุการคณะกรรมการก็ได
รัฐมนตรีจะแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิอีกไมเกินหาคนใหเปนที่ปรึกษาของคณะกรรมการก็ได ซึ่งในจํานวนนี้อยางนอยตองเปนผูทรง
คุณวุฒิทางระบบงานประกันสังคมผูทรงคุณวุฒิทางการแรงงาน ผูทรงคุณวุฒิทางการแพทย ผูทรงคุณวุฒิทางกฎหมาย และผูทรงคุณวุฒิอื่น
มาตรา ๙ คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการในการประกันสังคมตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) พิจารณาใหความเห็นตอรัฐมนตรีในการตราพระราชกฤษฎีกาการออกกฎกระทรวง และระเบียบตางๆ เพื่อดําเนินการตาม
พระราชบัญญัตินี้
(๓) วางระเบียบโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการรับเงิน การจายเงิน และการเก็บรักษาเงินของกองทุน
(๔) วางระเบียบโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชนของกองทุน
(๕) พิ จ ารณางบดุ ล และรายงานการรั บ จ า ยเงิน ของกองทุ น และรายงานผลการปฏิ บั ติ ง านประจํา ป ข องสํ า นั ก งานในส ว นที่
เกี่ยวกับการประกันสังคมตามพระราชบัญญัตินี้
(๖) ใหคําปรึกษาและแนะนําแกคณะกรรมการอื่นหรือสํานักงาน
(๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ หรือตามที่รัฐมนตรี
มอบหมาย
ในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการอาจมอบหมายใหสํานักงานเปนผูปฏิบัติเพื่อเสนอตอคณะกรรมการพิจารณา
ดําเนินการตอไปก็ได
มาตรา ๑๐ กรรมการหรือที่ปรึกษาซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหอยูในตําแหนงคราวละสองป
กรรมการหรือที่ปรึกษาซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับการแตงตั้งอีกไดแตจะแตงตั้งติดตอกันเกินสองวาระไมได
มาตรา ๑๑ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๑๐ กรรมการหรือที่ปรึกษาซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) รัฐมนตรีใหออก
(๔) เปนบุคคลลมละลาย
(๕) วิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิด
ลหุโทษ
ในกรณีที่กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนงกอนวาระ ใหรัฐมนตรีแตงตั้งบุคคลในประเภทเดียวกันตามมาตรา ๘ เปน
กรรมการแทนและใหผูที่ไดรับแตงตั้งอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน
ในกรณีที่รัฐมนตรีแตงตั้งที่ปรึกษาเพิ่มขึ้นในระหวางที่ที่ปรึกษาซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง ใหผูที่ไดรับแตงตั้งให
เปนที่ปรึกษาเพิ่มขึ้นนั้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของที่ปรึกษาที่ไดรับแตงตั้งไวแลว
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มาตรา ๑๒ ในกรณีที่กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งดํารงตําแหนงครบตามวาระแลว แตยังมิไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการขึ้น
ใหม ใหกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอน จนกวากรรมการที่ไดรับแตงตั้งใหมจะเขารับหนาที่
มาตรา ๑๓ การประชุ ม คณะกรรมการต อ งมี ก รรมการมาประชุ ม ไม น อ ยกว า กึ่ ง หนึ่ ง ของจํ า นวนกรรมการทั้ ง หมด จึ ง เป น
องคประชุม
ในการประชุ ม คราวใด ถ าประธานกรรมการไมอ ยู ในที่ ป ระชุ มหรือ ไม ส ามารถปฏิ บัติ ห น าที่ ได ให กรรมการที่ มาประชุ มเลื อ ก
กรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
มติในที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
มาตรา ๑๔ ใหมีคณะกรรมการการแพทยคณะหนึ่ง ประกอบดวยประธานกรรมการและกรรมการอื่น มีจํานวนรวมกันไมเกิน
หกสิบหกคน ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งและผูแทนสํานักงานเปนกรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการและกรรมการอื่ น ตามวรรคหนึ่ งให แ ต ง ตั้ งจากผู ท รงคุ ณ วุฒิ ใ นวิ ช าชี พ เวชกรรมสาขาต า งๆ และให อ ยู ใ น
ตําแหนงคราวละสองป
ใหนํามาตรา ๑๐ วรรคสอง มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๕ คณะกรรมการการแพทยมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) เสนอความเห็นตอคณะกรรมการเกี่ยวกับการดําเนินงานในการใหบริการทางการแพทย
(๒) กํา หนดหลักเกณฑ แ ละอั ต ราสํ าหรับประโยชนท ดแทนในการรับบริการทางการแพทย ของผู ประกันตนตามมาตรา ๕๙
มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๖ มาตรา ๖๘ มาตรา ๗๐และมาตรา ๗๒
(๓) เสนอความเห็นตอคณะกรรมการเกี่ยวกับการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๖๔
(๔) ใหคําปรึกษาและแนะนําในทางการแพทยแกคณะกรรมการคณะกรรมการอุทธรณ และสํานักงาน
(๕) ปฏิบั ติการอื่นตามที่ พระราชบั ญ ญั ตินี้ บัญ ญัติ ใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการการแพทย หรือตามที่ รัฐมนตรีห รือ
คณะกรรมการมอบหมาย
มาตรา ๑๖ คณะกรรมการหรือคณะกรรมการการแพทยจะแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางใดอยาง
หนึ่งตามที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการการแพทยมอบหมายก็ไดการประชุมของคณะอนุกรรมการ ใหนํามาตรา ๑๓ มาใชบังคับโดย
อนุโลม
มาตรา ๑๗ คณะกรรมการ คณะกรรมการการแพทย และคณะอนุกรรมการมีอํานาจสั่งใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งสงเอกสารหรือ
ขอมูลที่จําเปนมาพิจารณาได ในการนี้จะสั่งใหบุคคลที่เกี่ยวของมาชี้แจงดวยก็ได
มาตรา ๑๘ กรรมการ ที่ ป รึก ษา กรรมการการแพทย กรรมการอุ ท ธรณ แ ละอนุ ก รรมการ อาจได รับ เบี้ ย ประชุ ม ค า พาหนะ
คาเบี้ยเลี้ยงคาเชาที่พัก และคาใชจายอยางอื่นในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยความเห็นชอบ
ของกระทรวงการคลัง
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หมวด ๒
สํานักงานประกันสังคม
มาตรา ๑๙ ใหจัดตั้งสํานักงานประกันสังคมขึ้นในกระทรวงมหาดไทยมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ปฏิบัติงานธุรการของคณะกรรมการ คณะกรรมการอื่น และคณะอนุกรรมการ ตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) เก็บ รวมรวม และวิเคราะห ขอมูลเกี่ยวกับการประกันสังคม
(๓) จัดทําทะเบียนนายจางและผูประกันตนซึ่งตองสงเงินสมทบเขากองทุน
(๔) ปฏิบัติการตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติใหเปนอํานาจหนาที่ของสํานักงาน
(๕) กระทํากิจการอยางอื่นตามที่รัฐมนตรี คณะกรรมการ คณะกรรมการอื่นหรือคณะอนุกรรมการมอบหมาย
มาตรา ๒๐ ให เลขาธิ ก ารมี ห น า ที่ ค วบคุ ม ดู แ ลโดยทั่ ว ไปซึ่ ง ราชการของสํ า นั ก งานและเป น ผู บั ง คั บ บั ญ ชาข า ราชการใน
สํานักงาน เพื่อการนี้ใหมีรองเลขาธิการคนหนึ่งหรือหลายคนเปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการ
ใหเลขาธิการและรองเลขาธิการเปนขาราชการพลเรือนสามัญ
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หมวด ๓
กองทุนประกันสังคม
มาตรา ๒๑ ให จัดตั้งกองทุ นขึ้นกองทุ นหนึ่งในสํานั กงานประกันสั งคมเรียกวา กองทุ นประกั นสั งคม เพื่ อเป นทุ นใชจายให
ผูประกันตนไดรับประโยชนทดแทนตามที่บัญญัติไวในลักษณะ ๓ และเปนคาใชจายตามมาตรา ๒๔ วรรคสอง
มาตรา ๒๒ กองทุนประกอบดวย
(๑) เงินสมทบจากรัฐบาล นายจาง และผูประกันตนตามมาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๖
(๒) เงินเพิ่มตามมาตรา ๓๙ มาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๓
(๓) ผลประโยชนของกองทุนตามมาตรา ๒๖
(๔) เงินคาธรรมเนียมตามมาตรา ๔๕
(๕) เงินที่ไดรับจากการบริจาคหรือเงินอุดหนุน
(๖) เงินที่ตกเปนของกองทุนตามมาตรา ๔๗ มาตรา ๔๗ ทวิ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๓ และมาตรา ๕๖
(๗) เงินอุดหนุนหรือเงินทดรองราชการที่รัฐบาลจายตามมาตรา ๒๔ วรรคสาม
(๘) เงินคาปรับที่ไดจากการเปรียบเทียบตามมาตรา ๑๐๒
(๙) รายไดอื่น
มาตรา ๒๓ เงินกองทุนตามมาตรา ๒๒ ใหเปนของสํานักงานและไมตองนําสงกระทรวงการคลังเปนรายไดแผนดิน
มาตรา ๒๔ เงินกองทุนใหจายเปนประโยชนทดแทนตามพระราชบัญญัตินี้
คณะกรรมการอาจจัดสรรเงินกองทุนไมเกินรอยละสิบของเงินสมทบของแตละปเพื่อจายตามมาตรา ๑๘ และเปนคาใชจายใน
การบริหารงานของสํานักงาน
ในกรณีที่เงินกองทุนไมพอจายตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ใหรัฐบาลจายเงินอุดหนุนหรือเงินทดรองราชการใหตามความจําเปน
มาตรา ๒๕ การรับเงิน การจายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุนใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนดโดยความเห็น
ชอบของกระทรวงการคลัง
มาตรา ๒๖ การจัดหาผลประโยชนของกองทุนใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวง
การคลัง
มาตรา ๒๗ ภายในหกเดือนนับแตวันสิ้นปปฏิทิน ใหคณะกรรมการเสนองบดุลและรายงานการรับจายเงินของกองทุนในปที่
ลวงมาแลวตอสํานักงานตรวจเงินแผนดินเพื่อตรวจสอบรับรองกอนเสนอตอรัฐมนตรี
งบดุ ล และรายงานการรั บ จ า ยเงิ น ดั ง กล า วให รั ฐ มนตรี เสนอต อ นายกรั ฐ มนตรี เพื่ อ นํ า เสนอรั ฐ สภาเพื่ อ ทราบ และจั ด ให มี
การประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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หมวด ๔
การสํารวจการประกันสังคม
มาตรา ๒๘ เพื่ อ ประโยชน แ ก ก ารประกั น สั งคมตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ จ ะตราพระราชกฤษฎี ก าเพื่ อ สํ ารวจป ญ หาและข อ มู ล
ดานแรงงานก็ได
ในพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งอยางนอยใหระบุ
(๑) วัตถุประสงคในการสํารวจ
(๒) เจาหนาที่หรือพนักงานเจาหนาที่ที่จะทําการสํารวจ
(๓) กําหนดเวลาการใชบังคับพระราชกฤษฎีกาซึ่งจะตองไมเกินสองป
มาตรา ๒๙ เมื่อไดตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๒๘ แลว ใหเลขาธิการประกาศกําหนด
(๑) แบบสํารวจ
(๒) ระยะเวลาที่เจาหนาที่หรือพนักงานเจาหนาที่จะสงแบบสํารวจใหแกนายจาง
(๓) กํ า หนดเวลาไม น อ ยกว า สามสิ บ วั น ให น ายจ า งต อ งส ง คื น แบบสํ า รวจที่ ได ก รอกรายการแล ว แก เ จ า หน า ที่ หรื อ
พนักงานเจาหนาที่ ซึ่งตองระบุไวในแบบสํารวจดวย
การประกาศตามมาตรานี้ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๓๐ แบบสํารวจตามมาตรา ๒๙ (๑) ที่ จะต องสงไปยังนายจางให สงโดยทางไปรษณี ยล งทะเบี ยนตอบรับ หรือให
เจ า หน า ที่ ห รื อ พนั ก งานเจ า หน า ที่ นํ า ไปส ง ณ ภู มิ ลํ า เนา หรื อ ถิ่ น ที่ อ ยู หรื อ สํ า นั ก งานของนายจ า งในระหว า งเวลาพระอาทิ ต ย ขึ้ น ถึ ง
พระอาทิตยตก หรือในเวลาทําการของนายจาง ถาไมพบนายจาง ณ ภูมิลําเนา หรือถิ่นที่อยู หรือสํานักงานของนายจางจะสงใหแกบค
ุ คลใด
ซึ่งบรรลุนิติภาวะแลว และอยูหรือทํางานในบาน หรือสํานักงานที่ปรากฏวาเปนของนายจางนั้นก็ได
ถาไมสามารถสงตามวิธีในวรรคหนึ่งได ใหใชวิธีปดแบบสํารวจไวในที่ซึ่งเห็นไดงายที่สํานักงานของนายจาง เมื่อไดดําเนินการ
ดังกลาวและเวลาไดลวงพนไปเกินสิบหาวันแลว ใหถือวานายจางไดรับแบบสํารวจนั้นแลว
มาตรา ๓๑ เมื่อนายจางไดรับแบบสํารวจแลว ใหนายจางกรอกรายการในแบบสํารวจทุกขอตามความเปนจริง แลวสงแบบ
สํารวจที่ไดกรอกรายการนั้นคืนใหเจาหนาที่หรือพนักงานเจาหนาที่ภายในกําหนดเวลาตามมาตรา ๒๙ (๓)
มาตรา ๓๒ บรรดาข อ ความหรื อ ตั ว เลขที่ ก รอกไว ในแบบสํ า รวจให ถื อ เป น ความลั บ ห า มมิ ใ ห ผู ซึ่ งมี ห น า ที่ ป ฏิ บั ติ ก ารตาม
พระราชบัญญัตินี้เปดเผยขอความหรือตัวเลขนั้นแกบุคคลซึ่งไมมีหนาที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ เวนแตมีความจําเปนเพื่อประโยชน
แกการประกันสังคมหรือการคุมครองแรงงานหรือเพื่อประโยชนแกการสอบสวนหรือพิจารณาคดี
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ลักษณะ ๒
การประกันสังคม
หมวด ๑
การเปนผูประกันตน
มาตรา ๓๓ ใหลูกจางซึ่งมีอายุไมต่ํากวาสิบหาปบริบูรณและไมเกินหกสิบปบริบูรณเปนผูประกันตน
ลูกจางซึ่งเปนผูประกันตนอยูแลวตามวรรคหนึ่ง เมื่อมีอายุครบหกสิบปบริบูรณ และยังเปนลูกจางของนายจางอยูภายใตบังคับ
แหงพระราชบัญญัตินี้ ใหถือวาลูกจางนั้นเปนผูประกันตนตอไป
มาตรา ๓๔ ใหนายจางซึ่งมีลูกจางที่เปนผูประกันตนตามมาตรา ๓๓ ยื่นแบบรายการแสดงรายชื่อผูประกันตน อัตราคาจาง
และขอความอื่นตามแบบที่เลขาธิการกําหนดตอสํานักงานภายในสามสิบวันนับแตวันที่ลูกจางนั้นเปนผูประกันตน
มาตรา ๓๕ ในกรณี ที่ ผูป ระกอบกิ จการได วาจางโดยวิธีเหมาค าแรงมอบให แ กบุ ค คลหนึ่ งบุ ค คลใดรับช วงไปควบคุ มดู แ ล
การทํางานและรับผิดชอบจายคาจางใหแกลูกจางอีกทอดหนึ่งก็ดี มอบหมายใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดเปนผูจัดหาลูกจางมาทํางานอันมิใชการ
ประกอบธุรกิจจัดหางานก็ ดี โดยการทํ างานนั้นเปนสวนหนึ่งสวนใดในกระบวนการผลิ ตหรือธุรกิจซึ่ งกระทําในสถานประกอบกิจการหรือ
สถานที่ทํางานของผูประกอบกิจการและเครื่องมือที่สําคัญสําหรับใชทํางานนั้นผูประกอบกิจการเปนผูจัดหา กรณีเชนวานี้ผูประกอบกิจการ
ยอมอยูในฐานะนายจางซึ่งมีหนาที่ตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
ในกรณี ที่ ผู รับ เหมาคาแรงตามวรรคหนึ่ งเป นผู ยื่น แบบรายการตอ สํ านั กงาน ตามมาตรา ๓๔ ในฐานะนายจ าง ให ผู รับเหมา
คาแรงมีหนาที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้เชนเดียวกับนายจาง ในกรณีเชนวานี้ใหผูประกอบกิจการหลุดพนจากความรับผิดในหนี้เงินสมทบ
และเงินเพิ่มเพียงเทาที่ผูรับเหมาคาแรงไดนําสงสํานักงาน
มาตรา ๓๖ เมื่อนายจางยื่นแบบรายการตามมาตรา ๓๔ แลว ใหสํานักงานออกหนังสือสําคัญแสดงการขึ้นทะเบียนประกัน
สังคมใหแกนายจางและออกบัตรประกันสังคมใหแกลูกจาง ทั้งนี้ ตามแบบ หลักเกณฑ และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๓๗ ในกรณีที่ความปรากฏแกสํานักงานหรือจากคํารองของลูกจางวานายจางไมยื่นแบบรายการตามมาตรา ๓๔ หรือ
ยื่นแบบรายการแลวแตไมมีชื่อลูกจางบางคนซึ่งเปนผูประกันตนตามมาตรา ๓๓ ในแบบรายการนั้นใหสํานักงานมีอํานาจบันทึกรายละเอียด
ในแบบรายการตามมาตรา ๓๔ โดยพิ จารณาจากหลั กฐานที่ เกี่ ยวของ แล วออกหนังสื อสําคั ญ แสดงการขึ้นทะเบียนประกันสั งคมให แ ก
นายจาง และหรือออกบัตรประกันสังคมใหแกลูกจางตามมาตรา ๓๖ แลวแตกรณี
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง เลขาธิการหรือผูซึ่งเลขาธิการมอบหมายจะดําเนินการสอบสวนกอนก็ได
มาตรา ๓๘ ความเปนผูประกันตนตามมาตรา ๓๓ สิ้นสุดลงเมื่อผูประกันตนนั้น
(๑) ตาย
(๒) สิ้นสภาพการเปนลูกจาง
ในกรณีที่ผูประกันตนที่สิ้นสภาพการเปนลูกจางตาม (๒) ไดสงเงินสมทบครบตามเงื่อนเวลาที่จะกอใหเกิดสิทธิตามบทบัญญัติ
ในลักษณะ ๓ แลว ใหผูนั้นมีสิทธิตามบทบัญญัติในหมวด ๒ หมวด ๓ หมวด ๔ และหมวด ๕ ตอไปอีกหกเดือนนับแตวันทีส
่ น
ิ้ สภาพการเปน
ลูกจางหรือตามระยะเวลาที่กาํ หนดเพิ่มขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาซึ่งตองไมเกินสิบสองเดือนนับแตวันที่สิ้นสภาพการเปนลูกจาง
มาตรา ๓๙ ผูใดเคยเปนผูประกันตนตามมาตรา ๓๓ โดยจายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวาสิบสองเดือน และตอมาความเปน
ผู ป ระกั น ตนได สิ้ น สุ ด ลงตามมาตรา ๓๘ (๒) ถ า ผู นั้ น ประสงค จ ะเป น ผู ป ระกั น ตนต อ ไปให แ สดงความจํ านงต อ สํ า นั ก งานตามระเบี ย บที่
เลขาธิการกําหนดภายในหกเดือนนับแตวันสิ้นสุดความเปนผูประกันตน
จํานวนเงินที่ใชเปนฐานในการคํานวณเงินสมทบที่ผูประกันตนตามวรรคหนึ่ง ตองนําสงเขากองทุนตามมาตรา ๔๖ วรรคสอง
ใหเปนไปตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ โดยใหคํานึงถึงความเหมาะสมกับสภาพทางเศรษฐกิจในขณะนั้นดวย
ใหผูประกันตนตามวรรคหนึ่งนําสงเงินสมทบเขากองทุนเดือนละครั้งภายในวันที่สิบหาของเดือนถัดไป
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ผูประกันตนตามวรรคหนึ่งซึ่งไมสงเงินสมทบหรือสงไมครบจํานวนภายในเวลาที่กําหนดตามวรรคสาม ตองจายเงินเพิ่มในอัตรา
รอยละสองตอเดือนของจํานวนเงินสมทบที่ยังมิไดนําสงหรือของจํานวนเงินสมทบที่ยังขาดอยูนับแตวันถัดจากวันที่ตองนําสงเงินสมทบ
สําหรับเศษของเดือนถาถึงสิบหาวันหรือกวานั้นใหนับเปนหนึ่งเดือน ถานอยกกวานั้นใหปดทิ้ง
มาตรา ๔๐ บุคคลอื่นใดซึ่งมิใชลูกจางตามมาตรา ๓๓ จะสมัครเขาเปนผูประกันตนตามพระราชบัญญัตินี้ก็ได โดยใหแสดง
ความจํานงตอสํานักงาน
หลักเกณฑ และอัตราการจายเงินสมทบ ประเภทของประโยชนทดแทนที่จะไดรับตามมาตรา ๕๔ ตลอดจนหลักเกณฑและ
เงื่อนไขแหงสิทธิในการรับประโยชนทดแทนใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๔๑ ความเปนผูประกันตนตามมาตรา ๓๙ สิ้นสุดลงเมื่อผูประกันตนนั้น
(๑) ตาย
(๒) ไดเปนผูประกันตนตามมาตรา ๓๓ อีก
(๓) ลาออกจากความเปนผูประกันตนโดยการแสดงความจํานงตอสํานักงาน
(๔) ไมสงเงินสมทบสามเดือนติดตอกัน
(๕) ภายในระยะเวลาสิบสองเดือนสงเงินสมทบมาแลวไมครบเกาเดือน
การสิ้นสุดความเปนผูประกันตนตาม (๔) สิ้นสุดลงตั้งแตเดือนแรกที่ไมสงเงินสมทบ และการสิ้นสุดความเปนผูประกันตนตาม
(๕) สิ้นสุดลงในเดือนที่สงเงินสมทบไมครบเกาเดือน
ในกรณีที่ผูประกันตนที่สิ้นสุดความเปนผูประกันตนตาม (๓) (๔) และ (๕) ไดสงเงินสมทบครบตามเงื่อนเวลาที่จะกอใหเกิด
สิทธิตามบทบัญญัติในลักษณะ ๓ แลว ใหผูนั้นมีสิทธิตามบทบัญญัติในหมวด ๒ หมวด ๓ หมวด ๔ และหมวด ๕ ตอไปอีกหกเดือนนับแต
วันที่สิ้นสุดความเปนผูประกันตน
มาตรา ๔๒ เพื่อกอสิทธิแกผูประกันตนในการขอรับประโยชนทดแทนตามบทบัญญัติลักษณะ ๓ ใหนับระยะเวลาประกันตน
ตามมาตรา ๓๓ และหรือมาตรา ๓๙ทุกชวงเขาดวยกัน
มาตรา ๔๓ กิจการใดที่ อยู ภายใต บังคับพระราชบั ญ ญัตินี้ แมวาภายหลังกิจการนั้นจะมีจํานวนลู กจางลดลงเหลือนอยกวา
จํานวนที่ กําหนดไว ก็ต าม ให กิจการดั งกล าวอยู ภ ายใต บังคั บพระราชบั ญ ญั ตินี้ ตอไปจนกวาจะเลิ กกิ จการและใหลู กจางที่ เหลื ออยู เป น
ผูประกันตนตอไป ในกรณีที่กิจการนั้นไดรับลูกจางใหมเขาทํางาน ใหลูกจางใหมนั้นเปนผูประกันตนตามพระราชบัญญัตินี้ดวยแมวาจํานวน
ลูกจางรวมทั้งสิ้นจะไมถึงจํานวนที่กําหนดไวก็ตาม
มาตรา ๔๔ ในกรณีที่ขอเท็จจริงเกี่ยวกับขอความในแบบรายการที่ไดยื่นไวตอสํานักงานเปลี่ยนแปลงไป ใหนายจางแจงเปน
หนังสือตอสํานักงานตามระเบียบที่เลขาธิการกําหนด เพื่อขอเปลี่ยนแปลงหรือแกไขเพิ่มเติมรายการภายในวันที่สิบหาของเดือนถัดจาก
เดือนที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกลาว
ใหนําความในมาตรา ๓๗ มาใชบังคับแกกรณีที่นายจางไมปฏิบัติตามมาตรานี้โดยอนุโลม
มาตรา ๔๕ ในกรณีที่หนังสือสําคัญแสดงการขึ้นทะเบียนประกันสังคมหรือบัตรประกันสังคมสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดใน
สาระสําคัญใหนายจางหรือผูประกันตนยื่นคําขอรับใบแทนหนังสือสําคัญแสดงการขึ้นทะเบียนประกันสังคมหรือใบแทนบัตรประกันสังคม
แลวแตกรณี ตอสํานักงานภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลายหรือชํารุดดังกลาว ทั้งนี้ ตามระเบียบที่เลขาธิการ
กําหนด

9

หมวด ๒
เงินสมทบ
มาตรา ๔๖ ใหรัฐบาล นายจาง และผูประกันตนตามมาตรา ๓๓ ออกเงินสมทบเขากองทุนเพื่อการจายประโยชนทดแทนใน
กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวย กรณีทุพพลภาพ กรณีตายและกรณีคลอดบุตร ฝายละเทากันตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง แตตอง
ไมเกินอัตราเงินสมทบทายพระราชบัญญัตินี้
ใหรัฐบาล นายจาง และผูประกันตนตามมาตรา ๓๓ ออกเงินสมทบเขากองทุนเพื่อการจายประโยชนทดแทนในกรณีสงเคราะห
บุตร กรณีชราภาพ และกรณีวางงานตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง แตตองไมเกินอัตราเงินสมทบทายพระราชบัญญัตินี้
สําหรับการประกันตนตามมาตรา ๓๙ ใหรัฐบาลและผูประกันตนออกเงินสมทบเขากองทุนโดยรัฐบาลออกหนึ่งเทาและผูประกัน
ตนออกสองเทาของอัตราเงินสมทบที่แตละฝายตองออกตามที่กําหนดในวรรคหนึ่งและวรรคสอง
การกําหนดอัตราเงินสมทบตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหกําหนดโดยคํานึงถึงประโยชนทดแทนและคาใชจายในการบริหาร
งานของสํานักงานตามมาตรา ๒๔
คาจางขั้นต่ําและขั้นสูงที่ใชเปนฐานในการคํานวณเงินสมทบของผูประกันตนตามมาตรา ๓๓ แตละคน ใหเปนไปตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวง ในการคํานวณเงินสมทบของผูประกันตนแตละคนสําหรับเศษของเงินสมทบที่มีจํานวนตั้งแตหาสิบสตางคขึ้นไปใหนับเปน
หนึ่งบาท ถานอยกวานั้นใหปดทิ้ง ในกรณีที่ผูประกันตนทํางานกับนายจางหลายรายใหคํานวณเงินสมทบจากคาจางที่ไดรับจากนายจางแต
ละราย
มาตรา ๔๗ ทุกครั้งที่มีการจายคาจาง ใหนายจางหักคาจางของผูประกันตนตามจํานวนที่ตองนําสงเปนเงินสมทบในสวนของผู
ประกันตนตามมาตรา ๔๖ และเมื่อนายจางไดดาํ เนินการดังกลาวแลวใหถือวาผูประกันตนไดจายเงินสมทบแลวตั้งแตวันที่นายจางหักคาจาง
ใหนายจางนําเงินสมทบในสวนของผูประกันตนที่ไดหักไวตามวรรคหนึ่ง และเงินสมทบในสวนของนายจาง สงใหแกสํานักงาน
ภายในวันที่สิบหาของเดือนถัดจากเดือนที่มีการหักเงินสมทบไวพรอมทั้งยื่นรายการแสดงการสงเงินสมทบตามแบบที่เลขาธิการกําหนด
ถานายจางไมจายคาจางตามกําหนดเวลาที่ตองจาย ใหนายจางมีหนาที่นําสงเงินสมทบตามที่บัญญัติไวในวรรคสอง โดยถือ
เสมือนวามีการจายคาจางแลว
ในกรณีที่นายจางนําเงินสมทบในสวนของผูประกันตนหรือเงินสมทบในสวนของนายจางสงใหแกสํานักงานเกินจํานวนที่ตอง
ชําระ ใหนายจางหรือผูประกันตนยื่นคํารองขอรับเงินในสวนที่เกินคืนไดตามระเบียบที่เลขาธิการกําหนด ถานายจางหรือผูประกันตนมิได
เรียกเอาเงินดังกลาวคืนภายในหนึ่งปนับแตวันที่นําสงเงินสมทบหรือไมมารับเงินคืนภายในหนึ่งปนับแตวันที่ไดรับแจงใหมารับเงิน ใหเงิน
นั้นตกเปนของกองทุน
มาตรา ๔๗ ทวิ ในกรณีที่นายจางไมนําสงเงินสมทบหรือนําสงไมครบตามกําหนดเวลาในมาตรา ๔๗ วรรคสอง ใหพนักงาน
เจาหนาที่มีคําเตือนเปนหนังสือ ใหนายจางนําเงินสมทบที่คางชําระและเงินเพิ่มมาชําระภายในกําหนดไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันที่ได
รับหนังสือนั้น ถานายจางไดรับคําเตือนดังกลาวแลวแตยังไมนําเงินสมทบที่คางชําระและเงินเพิ่มมาชําระภายในกําหนด ใหพนักงานเจา
หนาที่มีอํานาจประเมินเงินสมทบและแจงเปนหนังสือใหนายจางนําสงได ดังนี้
(๑) ถานายจางเคยนําสงเงินสมทบมาแลว ใหถือวาจํานวนเงินสมทบที่นายจางมีหนาที่นําสงในเดือนตอมาแตละเดือนมีจํานวน
เทากับจํานวนเงินสมทบในเดือนที่นายจางไดนําสงแลวเดือนสุดทายเต็มเดือน
(๒) ถานายจางซึ่งมีหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้แตไมยื่นแบบรายการตาม มาตรา ๓๔ หรือยื่นแบบรายการตามมาตรา ๓๔ แลว
แต ไม เคยนํ าส งเงิน สมทบ หรือยื่นแบบรายการตามมาตรา ๓๔ โดยแจ งจํ านวนและรายชื่อลูก จา งน อยกว าจํ านวนลูกจ างที่ มี อยู จ ริง ให
ประเมินเงินสมทบจากแบบรายการที่นายจางเคยยื่นไว หรือจากจํานวนลูกจางที่พนักงานเจาหนาที่ตรวจพบ แลวแตกรณี โดยถือวาลูกจาง
แต ล ะคนได รับ ค า จ างเป น รายเดื อ นในอั ต ราที่ ได เคยมี การยื่ น แบบรายการไว แต ถ าไม เคยมี ก ารยื่ น แบบรายการหรื อยื่ น แบบรายการไม
ครบถวน ใหถือวาลูกจางแตละคนไดรับคาจางรายเดือนไมนอยกวาอัตราคาจางขั้นต่ํารายวันตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานที่ใช
บังคับอยูในทองที่นั้น คูณดวยสามสิบ
ในกรณีที่มีการพิสูจนไดภายในสองปนับแตวันที่มีการแจงการประเมินเงินสมทบตามวรรคหนึ่งวาจํานวนเงินสมทบที่แทจริงที่
นายจางมีหนาที่ตองนําสง มีจํานวนมากกวาหรือนอยกวาจํานวนเงินสมทบที่พนักงานเจาหนาที่ประเมินไวตาม (๑) หรือ (๒) ใหสํานักงานมี
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หนังสือแจงผลการพิสูจนใหนายจางทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบผลการพิสูจน เพื่อใหนายจางนําสงเงินสมทบเพิ่มเติมภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง หรือยื่นคําขอตอสํานักงานเพื่อขอใหคืนเงินสมทบ ถานายจางไมมารับเงินดังกลาวคืนภายในหนึ่งปนับแตวัน
ที่ทราบผลการพิสูจน ใหเงินนั้นตกเปนของกองทุน
การนําสงคําเตือน การแจงจํานวนเงินสมทบที่ประเมินได และการแจงผลการพิสูจน ใหนําความในมาตรา ๓๐ มาใชบังคับโดย
อนุโลม
มาตรา ๔๘ ในกรณีที่ผูประกันตนทํางานกับนายจางหลายรายใหนายจางทุกรายมีหนาที่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๗
มาตรา ๔๙ นายจางซึ่งไมนําสงเงินสมทบในสวนของตนหรือในสวนของผู ประกันตน หรือสงไมค รบจํานวนภายในเวลาที่
กําหนดตามมาตรา ๔๗ ตองจายเงินเพิ่มในอัตรารอยละสองตอเดือนของจํานวนเงินสมทบที่นายจางยังมิไดนําสง หรือของจํานวนเงินสม
ทบที่ยังขาดอยู นับแตวันถัดจากวันที่ตองนําสงเงินสมทบ สําหรับเศษของเดือนถาถึงสิบหาวันหรือกวานั้นใหนับเปนหนึ่งเดือน ถานอยกวา
นั้นใหปดทิ้ง
ในกรณีที่นายจางมิไดหักคาจางของผูประกันตน เพื่อสงเปนเงินสมทบหรือหักไวแลวแตยังไมครบจํานวนตามมาตรา ๔๗ วรรค
หนึ่ง ใหนายจางรับผิดใชเงินที่ตองสงเปนเงินสมทบในสวนของผูประกันตนเต็มจํานวน และตองจายเงินเพิ่มในเงินจํานวนนี้ตามวรรคหนึ่ง
นับแตวันถัดจากวันที่ตองนําสงเงินสมทบ และในกรณีเชนวานี้สิทธิที่ผูประกันตนพึงไดรับคงมีเสมือนหนึ่งวาผูประกันตนไดสงเงินสมทบแลว
มาตรา ๕๐ เลขาธิการมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือใหยึด อายัดและขายทอดตลาดทรัพยสินของนายจางซึ่งไมนําสงเงิน
สมทบและหรือเงินเพิ่มหรือนําสงไมครบจํานวนตามมาตรา ๔๙ ทั้งนี้ เพียงเทาที่จําเปนเพื่อใหไดรับเงินที่คางชําระ
การมีคําสั่งใหยึด อายัด หรือขายทอดตลาดทรัพยสินตามวรรคหนึ่งจะกระทําไดตอเมื่อไดสงคําเตือนเปนหนังสือใหนายจางนํา
เงินสมทบและหรือเงินเพิ่มที่คา งมาชําระภายในกําหนดไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือนั้นและนายจางไมชําระภายในกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพยสินตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด ทั้งนี้ใหนํา
หลักเกณฑและวิธีการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับโดยอนุโลม
เงินที่ไดจากการขายทอดตลาดดังกลาวใหหักไวเปนคาใชจายในการยึด อายัดและขายทอดตลาด และชําระเงินสมทบและ
เงินเพิ่มที่คางชําระถามีเงินเหลือใหคืนแกนายจางโดยเร็ว ถานายจางมิไดเรียกเอาเงินที่เหลือคืนภายในหาปใหตกเปนของกองทุน
มาตรา ๕๑ หนี้ที่เกิดจากการไมชําระเงินสมทบและหรือเงินเพิ่มใหสํานักงานมีบุริมสิทธิเหนือทรัพยสินทั้งหมดของนายจาง
ซึ่งเปนลูกหนี้ ในลําดับเดียวกับบุริมสิทธิในมูลคาภาษีอากรตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา ๕๒ ในกรณีที่นายจางเปนผูรับเหมาชวง ใหผูรับเหมาชวงถัดขึ้นไปหากมี ตลอดสายจนถึงผูรับเหมาชั้นตนรวมรับผิด
กับผูรับเหมาชวงซึ่งเปนนายจางในเงินสมทบซึ่งนายจางมีหนาที่ตองจายตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕๓ ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑ มาใชบังคับโดยอนุโลมแกผูรับเหมาชวงตามมาตรา ๕๒
ซึ่งไมนําสงเงินสมทบหรือสงไมครบจํานวนภายในเวลาที่กําหนด
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ลักษณะ ๓
ประโยชนทดแทน
หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๕๔ ผูประกันตนหรือบุคคลตามมาตรา ๗๓ มีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนจากกองทุน ดังตอไปนี้
(๑) ประโยชนทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวย
(๒) ประโยชนทดแทนในกรณีคลอดบุตร
(๓) ประโยชนทดแทนในกรณีทุพพลภาพ
(๔) ประโยชนทดแทนในกรณีตาย
(๕) ประโยชนทดแทนในกรณีสงเคราะหบุตร
(๖) ประโยชนทดแทนในกรณีชราภาพ
(๗) ประโยชนทดแทนในกรณีวางงาน ยกเวนผูประกันตนตามมาตรา ๓๙
มาตรา ๕๕ ในกรณีท่ีนายจางไดจัดสวัสดิการเกี่ยวกับกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวย หรือกรณีทุพพลภาพ หรือกรณีตาย
อันมิใชเนื่องจากการทํางาน หรือกรณีคลอดบุตร หรือกรณีสงเคราะหบุตร หรือกรณีชราภาพหรือกรณีวางงาน กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับใหแกลูกจางซึ่งเปนผูประกันตนตามมาตรา ๓๓ ที่เขาทํางานกอนวันที่พระราชบัญ ญัตินี้ใชบังคับถาสวัสดิการนั้นมีกรณีใดที่จายใน
อัตราสูงกวาประโยชนทดแทนตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนายจางนั้นนําระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน สัญญาจางแรงงานหรือขอตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจาง ซึ่งกําหนดสวัสดิการที่วานั้นมาแสดงตอคณะกรรมการเพื่อขอลดสวนอัตราเงินสมทบในประเภทประโยชนทดแทนที่
นายจางไดจัดสวัสดิ การใหแลวจากอัตราเงินสมทบที่ ผูประกันตนและนายจางนั้นตองจายเขากองทุ นตามมาตรา ๔๖ และใหนายจางใช
อั ต ราเงินสมทบในสวนที่ เหลื อ ภายหลังคิ ด ส วนลดดั งกล าวแล วมาคํ านวณเงิน สมทบในส ว นของผู ประกั น ตนและเงิน สมทบในส วนของ
นายจางที่ยังมีหนาที่ตองสงเขากองทุนเพื่อการจายประโยชนทดแทนในสวนอื่นตอไป
การขอลดสวนอัตราเงินสมทบและการพิจารณาหักสวนลดอัตราเงินสมทบตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๕๖ ผูประกันตนหรือบุคคลอื่นใดเห็นวาตนมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีใดตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๕๔ และ
ประสงคจะขอรับประโยชนทดแทนนั้น ใหยื่นคําขอรับประโยชนทดแทนตอสํานักงานตามระเบียบที่เลขาธิการกําหนด ภายในหนึ่งปนับแต
วันที่มีสิทธิขอรับประโยชนทดแทนนั้น และใหเลขาธิการหรือผูซึ่งเลขาธิการมอบหมายพิจารณาสั่งการโดยเร็ว
ประโยชนทดแทนตามวรรคหนึ่งที่เปนตัวเงิน ถาผูประกันตนหรือบุคคลซึ่งมีสิทธิไมมารับภายในสองปนับแตวันที่ไดรับแจงจาก
สํานักงาน ใหเงินนั้นตกเปนของกองทุน
มาตรา ๕๗ การคํานวณคาจางรายวันในการจายเงินทดแทนการขาดรายไดใหแกผูประกันตนตามมาตรา ๓๓ ใหคํานวณโดย
นําคาจางสามเดือนแรกของคาจางที่ใชเปนฐานในการคํานวณเงินสมทบที่นายจางนําสงสํานักงานแลวยอนหลังเกาเดือน หารดวยเกาสิบ
แตถาผูประกันตนมีหลักฐานพิสูจนไดวาถานําคาจางของสามเดือนอื่นในระยะเวลาเกาเดือนนั้นมาคํานวณแลวจะมีจํานวนสูงกวา ก็ใหนํา
คาจางสามเดือนนั้น หารดวยเกาสิบ หรือในกรณีที่ผูประกันตนยังสงเงินสมทบไมครบเกาเดือน ใหนาํ คาจางสามเดือนสุดทาย ที่ใชเปนฐาน
ในการคํานวณเงินสมทบที่นายจางไดนําสงสํานักงานแลวหารดวยเกาสิบเปนเกณฑคํานวณ
สําหรับการคํานวณคาจางรายวันในการจายเงินทดแทนการขาดรายไดใหแกผูประกันตนตามมาตรา ๓๙ นั้น ใหคํานวณโดย
เฉลี่ยจากจํานวนเงินที่ใชเปนฐานในการคํานวณเงินสมทบตามมาตรา ๓๙ วรรคสอง
มาตรา ๕๘ การรับประโยชนทดแทนตามพระราชบัญ ญัตินี้ในกรณีที่เปนบริการทางการแพทย ผูประกันตนหรือคูสมรสของ
ผูประกันตนจะตองรับบริการทางการแพทยจากสถานพยาบาลตามมาตรา ๕๙
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รายละเอียดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริการทางการแพทยที่ผูประกันตนหรือคูสมรสของผูประกันตนจะไดรับ ใหเปนไปตาม
ระเบียบที่เลขาธิการกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
มาตรา ๕๙ ใหเลขาธิการประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดเขตทองที่และชื่อสถานพยาบาลที่ผูประกันตนหรือคูสมรสของ
ผูประกันตน มีสิทธิไปรับบริการทางการแพทยได
ผูประกันตนหรือคูสมรสของผูประกันตนซึ่งมีสิทธิไดรับบริการทางการแพทยถาทํางานหรือมีภูมิลําเนาอยูในเขตทองที่ใดใหไป
รับบริการทางการแพทยจากสถานพยาบาลตามวรรคหนึ่งที่อยูในเขตทองที่นั้น เวนแตในกรณีที่ในเขตทองที่นั้นไมมีสถานพยาบาลตาม
วรรคหนึ่ ง หรือมี แตผู ประกันตนหรือคู สมรสของผูประกันตนมีเหตุผ ลสมควรที่ ไมส ามารถไปรับบริการทางการแพทยจากสถานพยาบาล
ดังกลาวได ก็ใหไปรับบริการทางการแพทยจากสถานพยาบาลตามวรรคหนึ่งที่อยูในเขตทองที่อื่นได
ในกรณี ที่ผูประกันตนหรือคูสมรสของผูประกันตน ไปรับบริการทางการแพทยจากสถานพยาบาลอื่นนอกจากที่กําหนดไวใน
วรรคสอง ให ผู ประกันตนมีสิ ท ธิได รับเงินทดแทนคาบริการทางการแพทยที่ตองจายให แกส ถานพยาบาลอื่นนั้ นตามจํานวนที่ สํ านั กงาน
กําหนด โดยคํานึงถึงสภาพของการประสบอันตรายหรือเจ็บปวย การคลอดบุตร สภาพทางเศรษฐกิจของแตละเขตทองที่ และลักษณะของ
การบริการทางการแพทยที่ไดรับ ทั้งนี้ จะตองไมเกินอัตราที่คณะกรรมการการแพทยกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
มาตรา ๖๐ ในกรณีที่ผูประกันตนหรือคูสมรสของผูประกันตนไปรับบริการทางการแพทยจากสถานพยาบาลแลวละเลยหรือไม
ปฏิบัติตามคําแนะนําหรือคําสั่งของแพทยโดยไมมีเหตุผลอันสมควร เลขาธิการหรือผูซึ่งเลขาธิการมอบหมายจะสั่งลดประโยชนทดแทนก็
ได ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการแพทย
มาตรา ๖๑ ผู ป ระกั น ตนหรื อ บุ ค คลตามมาตรา ๓๘ วรรคสอง มาตรา ๗๓ หรื อ มาตรา ๗๓ ทวิ ไม มี สิ ท ธิ ไ ด รั บ ประโยชน
ทดแทนเมื่อปรากฏวา การประสบอันตราย หรือเจ็บปวย หรือการทุพพลภาพ หรือการตายนั้น เกิดขึ้นเพราะเหตุที่บค
ุ คลดังกลาวจงใจกอให
เกิดขึ้นหรือยินยอมใหผูอื่นกอใหเกิดขึ้น
มาตรา ๖๑ ทวิ ในกรณี ที่ ผู ป ระกั น ตนมี สิ ท ธิ ไ ด รั บ เงิ น ทดแทนการขาดรายได ต ามมาตรา ๖๔ และมาตรา ๗๑ หรื อ เงิ น
สงเคราะหการหยุดงานเพื่ อการคลอดบุ ตรตามมาตรา ๖๗ ในเวลาเดียวกันใหมีสิท ธิขอรับเงินทดแทนการขาดรายไดหรือเงินสงเคราะห
การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรในประเภทใดประเภทหนึ่งไดเพียงประเภทเดียว โดยใหแสดงความจํานงตามแบบที่เลขาธิการกําหนด
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หมวด ๒
ประโยชนทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวย
มาตรา ๖๒ ผูประกันตนมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวยอันมิใชเนื่องจากการทํางาน ตอเมื่อ
ภายในระยะเวลาสิบหาเดือนกอนวันรับบริการทางการแพทย ผูประกันตนไดจายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวาสามเดือน
มาตรา ๖๓ ประโยชนทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวยอันมิใชเนื่องจากการทํางาน ไดแก
(๑) คาตรวจวินิจฉัยโรค
(๒) คาบําบัดทางการแพทย
(๓) คากินอยูและรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล
(๔) คายาและคาเวชภัณฑ
(๕) คารถพยาบาลหรือคาพาหนะรับสงผูปวย
(๖) คาบริการอื่นที่จําเปน
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและอัตราที่คณะกรรมการการแพทยกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ผูประกันตนที่ตองหยุดงานเพื่อการรักษาพยาบาลตามคําสั่งของแพทยใหไดรับเงินทดแทนการขาดรายไดตามเกณฑที่กําหนด
ไวในมาตรา ๖๔ ดวย
มาตรา ๖๔ ในกรณี ที่ ผูประกันตนประสบอั นตรายหรือเจ็บป วยอันมิใช เนื่องจากการทํ างาน ใหผูประกันตนมีสิ ท ธิไดรับเงิน
ทดแทนการขาดรายไดในอัตรารอยละหาสิบของคาจางตามมาตรา ๕๗ สําหรับการที่ผูประกันตนตองหยุดงานเพื่อการรักษาพยาบาลตาม
คําสั่งของแพทยครั้งหนึ่งไมเกินเกาสิบวันและในระยะเวลาหนึ่งปปฏิทินตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน เวนแตการเจ็บปวยดวยโรคเรือ
้ รังตาม
ที่กําหนดในกฎกระทรวง ก็ใหมีสท
ิ ธิไดรับเงินทดแทนการขาดรายไดเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันแตไมเกินสามรอยหกสิบหาวัน
ระยะเวลาไดรับเงินทดแทนการขาดรายไดใหเริ่มนับแตวันแรกที่ตองหยุดงานตามคําสั่งของแพทยจนถึงวันสุดทายที่แพทย
กําหนดใหหยุดงาน หรือจนถึงวันสุดทายที่หยุดงาน ในกรณีผูประกันตนกลับเขาทํางานกอนครบกําหนดเวลาตามคําสั่งของแพทยแตไมเกิน
ระยะเวลาที่กําหนดในวรรคหนึ่ง
ในกรณี ที่ ผู ป ระกั น ตนมี สิ ท ธิ ไ ด รั บ ค า จ า งจากนายจ า ง ในระหว า งหยุ ด งานเพื่ อ การรั ก ษาพยาบาลตามกฎหมายว า ด ว ย
การคุมครองแรงงานหรือมีสิทธิตามระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน สัญ ญาจางแรงงานหรือขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง แลวแต
กรณีผูประกันตนไมมีสิทธิไดรับเงินทดแทนตามวรรคหนึ่งจนกวาสิทธิไดรับเงินคาจางนั้นไดสิ้นสุดลงจึงจะมีสิทธิไดรับเงินทดแทนดังกลาว
เทาระยะเวลาที่คงเหลือ และถาเงินคาจางที่ไดรับจากนายจางในกรณีใดนอยกวาเงินทดแทนการขาดรายไดจากกองทุนผูประกันตนมีสิทธิ
ไดรับเงินทดแทนจากกองทุนในสวนที่ขาดดวย
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หมวด ๓
ประโยชนทดแทนในกรณีคลอดบุตร
มาตรา ๖๕ ผู ป ระกั น ตนมี สิ ท ธิ ได รับ ประโยชน ท ดแทนในกรณี ค ลอดบุ ต รสํ าหรับตนเองหรือภริย า หรือสํ าหรับ หญิ งซึ่ งอยู
กินดวยกันฉันสามีภริยากับผูประกันตนโดยเปดเผยตามระเบียบที่เลขาธิการกําหนดถาผูประกันตนไมมีภริยา ทั้งนี้ ตอเมื่อภายในระยะเวลา
สิบหาเดือนกอนวันรับบริการทางการแพทย ผูประกันตนไดจายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวาเจ็ดเดือน
ประโยชนทดแทนในกรณีคลอดบุตร ใหผูประกันตนแตละคนมีสิทธิไดรับสําหรับการคลอดบุตรไมเกินสองครั้ง
มาตรา ๖๖ ประโยชนทดแทนในกรณีคลอดบุตร ไดแก
(๑) คาตรวจและรับฝากครรภ
(๒) คาบําบัดทางการแพทย
(๓) คายาและคาเวชภัณฑ
(๔) คาทําคลอด
(๕) คากินอยูและรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล
(๖) คาบริบาลและคารักษาพยาบาลทารกแรกเกิด
(๗) คารถพยาบาลหรือคาพาหนะรับสงผูปวย
(๘) คาบริการอื่นที่จําเปน
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและอัตราที่คณะกรรมการการแพทยกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ผูประกันตนซึ่งตองหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรใหไดรับเงินสงเคราะหการหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรตามเกณฑที่กําหนดไวใน
มาตรา ๖๗ ดวย
มาตรา ๖๗ ในกรณีที่ผูประกันตนตองหยุดงานเพื่อการคลอดบุตร ใหผูประกันตนมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหการหยุดงานเพื่อ
การคลอดบุตรไมเกินสองครั้ง เปนการเหมาจายในอัตราครั้งละรอยละหาสิบของคาจางตามมาตรา ๕๗ เปนเวลาเกาสิบวัน
มาตรา ๖๘ ในกรณีที่ผูประกันตนหรือคูสมรสของผูประกันตนไมสามารถรับประโยชนทดแทนตามมาตรา ๖๖ ได เนื่องจาก
ผู ป ระกั น ตนหรื อ คู ส มรสของผู ป ระกั น ตนไม ไ ด ค ลอดบุ ต รในสถานพยาบาลตามมาตรา ๕๙ ให ผู ป ระกั น ตนได รั บ ประโยชน ท ดแทน
การคลอดบุตรตามหลักเกณฑและอัตราที่คณะกรรมการการแพทยกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
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หมวด ๔
ประโยชนทดแทนในกรณีทุพพลภาพ
มาตรา ๖๙ ผูประกันตนมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีทุพพลภาพอันมิใชเนื่องจากการทํางาน ตอเมื่อภายในระยะเวลา
สิบหาเดือนกอนทุพพลภาพ ผูประกันตนไดจายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวาสามเดือน
มาตรา ๗๐ ประโยชนทดแทนในกรณีทุพพลภาพ ไดแก
(๑) คาตรวจวินิจฉัยโรค
(๒) คาบําบัดทางการแพทย
(๓) คายาและคาเวชภัณฑ
(๔) คากินอยูและรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล
(๕) คารถพยาบาลหรือคาพาหนะรับสงผูทุพพลภาพ
(๖) คาฟนฟูสมรรถภาพทางรางกาย จิตใจและอาชีพ
(๗) คาบริการอื่นที่จําเปน
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและอัตราที่คณะกรรมการการแพทยกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
มาตรา ๗๑ ในกรณีที่ผูประกันตนทุพพลภาพอันมิใชเนื่องจากการทํางานใหมีสิทธิไดรับเงินทดแทนการขาดรายไดในอัตรา
รอยละหาสิบของคาจางตามมาตรา ๕๗ ตลอดชีวิต
มาตรา ๗๒ ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการการแพทย วินิ จ ฉั ย ว า การทุ พ พลภาพของผู ป ระกั น ตนได รับ การฟ น ฟู ต ามมาตรา ๗๐
(๖) จนมีสภาพดีขึ้นแลว ใหเลขาธิการหรือผูซึ่งเลขาธิการมอบหมายพิจารณาสั่งลดเงินทดแทนการขาดรายได เนื่องจากการทุพพลภาพได
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการการแพทยกําหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ในกรณีที่ไดมีการลดเงินทดแทนการขาดรายไดตามวรรคหนึ่งไปแลว ตอมาในภายหลังปรากฏวาเหตุทุพพลภาพนั้นมีสภาพ
เสื่อมลง ถาคณะกรรมการการแพทยวินิจฉัยวาการทุพพลภาพนั้นเสื่อมลงไปจากที่เคยวินิจฉัยไวตามวรรคหนึ่ง ใหเลขาธิการพิจารณาเพิ่ม
เงินทดแทนการขาดรายไดนั้นได
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หมวด ๕
ประโยชนทดแทนในกรณีตาย

มาตรา ๗๓ ในกรณีที่ผูประกันตนถึงแกความตายโดยมิใชประสบอันตราย หรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางาน ถาภายในระยะ
เวลาหกเดือนกอนถึงแกความตายผูประกันตนไดจายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวาหนึ่งเดือน ใหจายประโยชนทดแทนในกรณีตาย ดังนี้
(๑) เงินคาทําศพตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง แตตองไมนอยกวาหนึ่งรอยเทาของอัตราสูงสุดของคาจางขั้นต่ํารายวัน
ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน ใหจายใหแกบุคคลตามลําดับ ดังนี้
(ก) บุคคลซึ่งผูประกันตนทําหนังสือระบุใหเปนผูจัดการศพและไดเปนผูจัดการศพผูประกันตน
(ข) สามีภรรยา บิดามารดา หรือบุตรของผูประกันตนซึ่งมีหลักฐานแสดงวาเปนผูจัดการศพผูประกันตน
(ค) บุคคลอื่นซึ่งมีหลักฐานแสดงวาเปนผูจัดการศพผูประกันตน
(๒) เงิ น สงเคราะห ก รณี ที่ ผู ป ระกั น ตนถึ งแก ค วามตาย ให จ า ยแก บุ ค คลซึ่ งผู ป ระกั น ตนทํ า หนั งสื อ ระบุ ให เป น ผู มี สิ ท ธิ ได รั บ
เงินสงเคราะหนั้น แตถาผูประกันตนมิไดมีหนังสือระบุไวก็ใหนํามาเฉลี่ยจายใหแกสามีภรรยา บิดามารดา หรือบุตรของผูประกันตนในจํานวน
ที่เทากัน ดังนี้
(ก) ถ า ก อ นถึ ง แก ค วามตายผู ป ระกั น ตนได ส ง เงิ น สมทบมาแล ว ตั้ ง แต ส ามสิ บ หกเดื อ นขึ้ น ไป แต ไ ม เกิ น สิ บ ป ให จ า ยเงิ น
สงเคราะหเปนจํานวนเทากับรอยละหาสิบของคาจางรายเดือนที่คํานวณไดตามมาตรา ๕๗ คูณดวยสาม
(ข) ถากอนถึงแกความตายผูประกันตนไดสงเงินสมทบมาแลวตั้งแตสิบปขึ้นไป ใหจายเงินสงเคราะหเปนจํานวนเทากับรอยละ
หาสิบของคาจางรายเดือนที่คํานวณไดตามมาตรา ๕๗ คูณดวยสิบ
มาตรา ๗๓ ทวิ ในกรณีที่ผูประกันตนที่ทุพพลภาพตามมาตรา ๗๑ ถึงแกความตาย ใหนําความในมาตรา ๗๓ มาใชบังคบโดย
อนุโลม โดยใหนําเงินทดแทนการขาดรายไดที่ผูประกันตนไดรับในเดือนสุดทายกอนถึงแกความตายมาเปนเกณฑในการคํานวณ
ในกรณีที่ผูประกันตนที่ทุพพลภาพนั้นอยูในขายที่จะไดรับเงินคาทําศพและเงินสงเคราะห กรณีที่ผูประกันตนถึงแกความตายใน
ฐานะที่ เป น ผู ป ระกั น ตน และในฐานะที่ เป น ผู ป ระกั น ตนที่ ทุ พ พลภาพตามวรรคหนึ่ ง ในเวลาเดี ย วกั น ให มี สิ ท ธิ ไ ด รับ เงิ น ค า ทํ า ศพและ
เงินสงเคราะหกรณีที่ผูประกันตนถึงแกความตายตามมาตรา ๗๓ เพียงทางเดียว
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หมวด ๖
ประโยชนทดแทนในกรณีสงเคราะหบุตร
มาตรา ๗๔ ผูประกันตนมีสิท ธิไดรับประโยชนท ดแทนในกรณี สงเคราะหบุตรตอเมื่อภายในระยะเวลาสามสิบหกเดือนกอน
เดือนที่มีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนผูประกันตนไดจายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวาสิบสองเดือน
มาตรา ๗๕ ประโยชนทดแทนในกรณีสงเคราะหบุตร ไดแก
(๑) คาสงเคราะหความเปนอยูของบุตร
(๒) คาเลาเรียนบุตร
(๓) คารักษาพยาบาลบุตร
(๔) คาสงเคราะหอื่นที่จําเปน
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๗๕ ทวิ ในกรณีที่ผูประกันตนซึ่งมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีสงเคราะหบุตรตามมาตรา ๗๔ หากผูประกัน
ตนนั้นเปนผูทุพพลภาพซึ่งมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีทุพพลภาพหรือถึงแกความตาย ใหผูประกันตนซึ่งเปนผูทุพพลภาพนั้นหรือ
บุคคลตามมาตรา ๗๕ จัตวา มีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีสงเคราะหบุตรดวย
มาตรา ๗๕ ตรี ใหผูประกันตนมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีสงเคราะหบุตรสําหรับบุตรชอบดวยกฎหมายซึ่งมีอายุ
ตามที่ กํ า หนดในกฎกระทรวงแต ต อ งไม เกิ น สิ บ ห า ป บ ริ บู ร ณ จํ า นวนคราวละไม เกิ น สองคน บุ ต รชอบด ว ยกฎหมายดั ง กล า วไม ร วมถึ ง
บุตรบุญธรรมหรือบุตรซึ่งไดยกใหเปนบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่น
ในกรณี ที่ บิ ด าและมารดาเป น ผู ป ระกั น ตน ให บิ ด าหรื อ มารดาฝ า ยใดฝ า ยหนึ่ งเป น ผู มี สิ ท ธิ ไ ด รับ ประโยชน ท ดแทนในกรณี
สงเคราะห บุ ต รเพี ย งฝ า ยเดี ย ว เวน แต เมื่ อ มี ก ารจดทะเบี ย นหยา หรือ แยกกั น อยู และบุ ต รอยู ในความอุ ป การะของผูป ระกั น ตนฝ ายใดให
ผูประกันตนฝายนั้นเปนผูมีสิทธิไดรับ
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการจายเงินสงเคราะหบุตร ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๗๕ จัตวา ในกรณีที่ผูประกันตนถึงแกความตาย ใหจายประโยชนทดแทนในกรณีสงเคราะหบุตรแกบุคคลตามลําดับ
ดังนี้
(๑) สามีหรือภริยาของผูประกันตน หรือบุคคลซึ่งอยูรวมกันฉันสามีภริยากับผูประกันตนโดยเปดเผยตามระเบียบที่เลขาธิการ
กําหนด และเปนผูใชอํานาจปกครองบุตร
(๒) ผูอุปการะบุตรของผูประกันตน ในกรณีบุคคลตาม (๑) มิไดเปนผูอุปการะบุตรหรือถูกถอนอํานาจปกครอง หรือถึงแกความตาย
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หมวด ๗
ประโยชนทดแทนในกรณีชราภาพ
มาตรา ๗๖ ผูประกันตนมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีชราภาพตอเมื่อผูประกันตนไดจายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวา
หนึ่งรอยแปดสิบเดือน ไมวาระยะเวลาหนึ่งรอยแปดสิบเดือนจะติดตอกันหรือไมก็ตาม
มาตรา ๗๗ ประโยชนทดแทนในกรณีชราภาพ ไดแก
(๑) เงินเลี้ยงชีพรายเดือน เรียกวา เงินบํานาญชราภาพ หรือ
(๒) เงินบําเหน็จที่จายใหครั้งเดียว เรียกวา เงินบําเหน็จชราภาพ
หลักเกณฑ วิธีการ ระยะเวลา และอัตราการจายประโยชนทดแทนในกรณีชราภาพตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๗๗ ทวิ ในกรณีที่ผูประกันตนจายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวาหนึ่งรอยแปดสิบเดือนใหมีสิทธิไดรับเงินบํานาญชรา
ภาพตั้งแตเดือนถัดจากเดือนที่อายุครบหาสิบหาปบริบูรณ เวนแตเมื่อมีอายุครบหาสิบหาปบริบูรณและความเปนผูประกันตนยังไมสิ้นสุดลง
ตามมาตรา ๓๘ หรือมาตรา ๔๑ ใหผูนั้นมีสิทธิไดรับตั้งแตเดือนถัดจากเดือนที่ความเปนผูประกันตนสิ้นสุดลง
ในกรณี ที่ผูประกันตนจายเงินสมทบไมครบหนึ่งรอยแปดสิบเดือนและความเปนผูประกันตนไดสิ้นสุดลงตามมาตรา ๓๘ หรือ
มาตรา ๔๑ ใหผูนั้นมีสิทธิไดรับเงินบําเหน็จชราภาพ
มาตรา ๗๗ ตรี ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับเงินบํานาญชราภาพไดกลับเขาเปนผูประกันตน ใหงดการจายเงินบํานาญชราภาพ
ของบุคคลดังกลาวจนกวาความเปนผูประกันตนไดสิ้นสุดลงตามมาตรา ๓๘ หรือมาตรา ๔๑ แลวแตกรณี
ในกรณีที่ความเปนผูประกันตนสิ้นสุดลงดวยเหตุอื่นนอกจากถึงแกความตายใหผูนั้นมีสิทธิไดรับเงินบํานาญชราภาพ
ในกรณีที่ความเปนผูประกันตนสิ้นสุดลงเนื่องจากผูประกันตนถึงแกความตายใหทายาทผูมีสิทธิของผูนั้นตามมาตรา ๗๗ จัตวา
มีสิทธิไดรับเงินบําเหน็จชราภาพ
มาตรา ๗๗ จัตวา ในกรณีผูประกันตนซึ่งมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีชราภาพตามมาตรา ๗๗ ทวิ ถึงแกความตาย
กอนที่ จ ะได รับประโยชน ท ดแทนหรือผู รับเงินบํ านาญชราภาพถึงแกค วามตายภายในหกสิบเดื อนนั บแต เดื อนที่ มีสิท ธิ ไดรับเงินบํ านาญ
ชราภาพ ใหทายาทของผูนั้นมีสิทธิไดรับเงินบําเหน็จชราภาพ
ทายาทผูมีสิทธิตามวรรคหนึ่ง ไดแก
(๑) บุ ต รชอบด ว ยกฎหมาย ยกเว น บุ ต รบุ ญ ธรรมหรื อ บุ ต รซึ่ ง ได ย กให เป น บุ ต รบุ ญ ธรรมของบุ ค คลอื่ น ให ไ ด รั บ สองส ว น
ถาผูประกันตนที่ตายมีบุตรตั้งแตสามคนขึ้นไปใหไดรับสามสวน
(๒) สามีหรือภริยาใหไดรับหนึ่งสวน และ
(๓) บิดามารดา หรือบิดาหรือมารดาที่มีชีวิตอยูใหไดรับหนึ่งสวน
ในกรณีที่ไมมีทายาทในอนุมาตราใด หรือทายาทนั้นไดตายไปเสียกอนใหแบงเงินตามมาตรา ๗๗ (๒) ในระหวางทายาทผูมี
สิทธิในอนุมาตราที่มีทายาทผูมีสิทธิไดรับ
มาตรา ๗๗ เบญจ ในกรณีที่ผูประกันตนมีสิทธิไดรับเงินทดแทนการขาดรายไดตามมาตรา ๗๑ และเงินบํานาญชราภาพใน
เวลาเดียวกัน ใหผูประกันตนไดรับเงินทดแทนการขาดรายไดตามมาตรา ๗๑ และเงินบําเหน็จชราภาพแทน
ในกรณีที่ผูประกันตนไดรับเงินบํานาญชราภาพไปแลว และตอมาเปนผูทุพพลภาพภายในกําหนดเวลาตามมาตรา ๓๘ วรรค
สอง ใหงดการจายเงินบํานาญชราภาพและใหจายเงินบําเหน็จชราภาพแทน ทั้งนี้ ใหหักเงินบํานาญชราภาพที่ไดรับไปแลวกอนการเปน
ผูทุพพลภาพออกจากเงินบําเหน็จชราภาพที่ผูนั้นมีสิทธิไดรับแลวนําเงินที่หักนั้นสงเขากองทุน
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หมวด ๘
ประโยชนทดแทนในกรณีวางงาน
มาตรา ๗๘ ลูกจางซึ่งเปนผูประกันตนมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีวางงานตอเมื่อผูประกันตนไดจายเงินสมทบมา
แลวไมนอยกวาหกเดือนและตองอยูภายในระยะเวลาสิบหาเดือนกอนการวางงานและจะตองเปนผูที่อยูในเงื่อนไขดังตอไปนี้
(๑) เปนผูมีความสามารถในการทํางาน พรอมที่จะทํางานที่เหมาะสมตามที่จัดหาใหหรือตองไมปฏิเสธการฝกงานและไดขึ้น
ทะเบียนไวที่สํานักจัดหางานของรัฐ โดยตองไปรายงานตัวไมนอยกวาเดือนละหนึ่งครั้ง
(๒) การที่ผูประกันตนวางงานตองมิใชถูกเลิกจางเนื่องจากทุจริตตอหนาที่หรือกระทําความผิดอาญาโดยเจตนาแกนายจางหรือ
จงใจทําใหนายจางไดรับความเสียหายหรือฝาฝนขอบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการทํางาน หรือคําสั่งอันชอบดวยกฎหมายในกรณีรายแรง
หรือละทิ้งหนาที่เปนเวลาเจ็ดวันทํางานติดตอกันโดยไมมีเหตุอันสมควรหรือประมาทเลินเลอเปนเหตุใหนายจางไดรับความเสียหายอยาง
รายแรงหรือไดรับโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทความผิดลหุโทษ
(๓) ตองมิใชผม
ู ีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีชราภาพตามหมวด ๗ในลักษณะนี้
มาตรา ๗๙ ให ผู ประกั นตนมี สิท ธิได รับ ประโยชนท ดแทนการวางงานตั้ งแตวันที่แปดนั บแตวันวางงานจากการทํ างานกั บ
นายจางรายสุดทาย ทั้งนี้ตามหลักเกณฑและอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง
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ลักษณะ ๔
พนักงานเจาหนาที่และการตรวจตราและควบคุม
มาตรา ๘๐ ในการปฏิบัติการตามหนาที่ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจดังตอไปนี้
(๑) เข า ไปในสถานประกอบการหรื อ สํ า นั ก งานของนายจ า ง สถานที่ ทํ า งานของลู ก จ า ง ในระหว า งเวลาพระอาทิ ต ย ขึ้ น ถึ ง
พระอาทิตยตกหรือในระหวางเวลาทําการ เพื่อตรวจสอบหรือสอบถามขอเท็จจริง ตรวจสอบทรัพยสินหรือเอกสาร หลักฐานอื่น ถายภาพ
ถายสําเนาเอกสารที่เกี่ยวกับการจาง การจายคาจาง ทะเบียนลูกจาง การจายเงินสมทบ และเอกสารอื่นที่เกี่ยวของ หรือนําเอกสารหลักฐาน
ที่เกี่ยวของไปตรวจสอบ หรือกระทําการอยางอื่นตามสมควรเพื่อใหไดขอเท็จจริงในอันที่จะปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) คนสถานที่หรือยานพาหนะใดๆ ที่มีขอสงสัยโดยมีเหตุอันควรเชื่อวามีทรัพยสินของนายจางซึ่งไมนาํ สงเงินสมทบและหรือ
เงินเพิ่ม หรือนําสงไมครบจํานวน โดยใหกระทําในระหวางเวลาทําการหรือในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก เวนแตการคนใน
ระหวางเวลาดังกลาวยังไมแลวเสร็จจะกระทําตอไปก็ได
(๓) มี ห นั งสื อ สอบถามหรือ เรี ย กบุ ค คลใดมาให ถ อ ยคํ า หรื อ ให ส ง เอกสารหลั ก ฐานที่ เกี่ ย วข อ ง หรือ สิ่ งอื่ น ที่ จํ า เป น มาเพื่ อ
ประกอบการพิจารณา ทั้งนี้ใหนําความในมาตรา ๓๐ มาใชบังคับโดยอนุโลม
(๔) ยึดหรืออายัดทรัพยสินของนายจางตามคําสั่งของเลขาธิการ ตามมาตรา ๕๐ ในกรณีที่นายจางไมนําสงเงินสมทบและหรือ
เงินเพิ่ม หรือนําสงไมครบจํานวน
ในการปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง พนักงานเจาหนาที่จะนําขาราชการหรือลูกจางในสํานักงานไปชวยปฏิบัติงานดวยก็ได
มาตรา ๘๑ ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๘๐ ใหบุคคลซึ่งเกี่ยวของอํานวยความสะดวกตามสมควร
มาตรา ๘๒ ในการปฏิบัติหนาที่ พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัว
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๘๓ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๘๔ เพื่อประโยชนในการตรวจตราและควบคุมงานอันเกี่ยวกับการประกันสังคม ใหนายจางจัดใหมีทะเบียนผูประกันตน
และใหเก็บรักษาไว ณ สถานที่ทํางานของนายจางพรอมที่จะใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจได
ทะเบียนผูประกันตนตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามแบบที่เลขาธิการกําหนด
มาตรา ๘๔ ทวิ กําหนดเวลาตามที่ บัญ ญั ติไวในมาตรา ๓๙ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๗ มาตรา ๔๗ ทวิ และมาตรา ๕๖ ถาผู มี
หนาที่ปฏิบัติตามกําหนดเวลานั้นมิไดอยูในประเทศหรือมีเหตุจําเปนจนไมสามารถจะปฏิบัติตามกําหนดเวลานั้นได และไดยื่นคํารองกอนสิ้น
กํ า หนดเวลานั้ น เพื่ อ ขอขยายหรื อ เลื่ อ นกํ า หนดเวลาโดยแสดงเหตุ แ ห ง ความจํ า เป น เมื่ อ เลขาธิ ก ารเห็ น เป น การสมควรจะขยายหรื อ
เลื่อนกําหนดเวลาออกไปไดตามความจําเปนแกกรณี แตทั้งนี้ตองไมเกินไปกวาหนึ่งเทาของระยะเวลาตามที่กําหนดไวในมาตรานั้นๆ
การขยายเวลาตามที่กําหนดไวในมาตรา ๓๙ หรือมาตรา ๔๗ ไมเปนเหตุใหลดหรืองดเงินเพิ่ม
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ลักษณะ ๕
การอุทธรณ
มาตรา ๘๕ นายจาง ผูประกันตน หรือบุคคลอื่นใด ซึ่งไมพอใจในคําสั่งของเลขาธิการหรือของพนักงานเจาหนาที่ซึ่งสั่งการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ เวนแตเปนคําสั่งตามมาตรา ๕๐ ใหมีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือตอคณะกรรมการอุทธรณไดภายในสามสิบวันนับแตวัน
ที่ไดรับแจงคําสั่งดังกลาว
หลักเกณฑและวิธีการยื่นอุทธรณ ใหเปนไปตามที่กําหนดใหกฎกระทรวง
มาตรา ๘๖ ใหมีคณะกรรมการอุทธรณคณะหนึ่งซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งประกอบดวยประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอื่นซึ่งเปน
ผูทรงคุณวุฒิทางกฎหมาย ผูทรงคุณวุฒิทางการแพทย ผูทรงคุณวุฒิทางระบบงานประกันสังคมผูทรงคุณวุฒิทางการแรงงานผูแทนฝายนาย
จางสามคนและผูแทนฝายลูกจางสามคน และใหผูแทนสํานักงานเปนกรรมการและเลขานุการ ซึ่งทั้งคณะมีจํานวนรวมกันไมเกินสิบสามคน
มาตรา ๘๗ ใหคณะกรรมการอุทธรณมีอํานาจหนาที่พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณที่ยื่นตามมาตรา ๘๕
เมื่อคณะกรรมการอุทธรณพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณแลวใหแจงคําวินิจฉัยนั้นเปนหนังสือใหผูอุทธรณทราบ
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณนั้น ถาผูอุทธรณไมพอใจใหมีสิทธินําคดีไปสูศาลแรงงานภายในสามสิบวันนับแตวันที่ได
รับแจงคําวินิจฉัย แตถาไมนําคดีไปสูศาลแรงงานภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาว ใหคําวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณเปนที่สุด
มาตรา ๘๘ การอุทธรณ ไมเปนการทุ เลาการปฏิบัติตามคําสั่งของเลขาธิการหรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งสั่งการตามพระราช
บัญญัตินี้ เวนแตกรณีที่ผูอุทธรณไดยื่นคํารองตอเลขาธิการขอใหทุเลาการปฏิบัติตามคําสั่งนั้นไวกอนถาเลขาธิการเห็นสมควรจะสั่งใหทุเลา
การปฏิบัติตามคําสั่งดังกลาวไวเพื่อรอคําวินิจฉัยอุทธรณก็ได
มาตรา ๘๙ คณะกรรมการอุทธรณมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อชวยเหลือในการดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งตามที่
มอบหมายได เมื่อคณะอนุกรรมการปฏิบัติตามที่ไดรับมอบหมายแลว ใหเสนอความเห็นหรือรายงานตอคณะกรรมการอุทธรณ
การประชุมของคณะอนุกรรมการ ใหนําความในมาตรา ๑๓ มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๙๐ ใหกรรมการอุทธรณอยูในตําแหนงคราวละสองป
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกไดแตจะแตงตั้งติดตอกันเกินสองวาระไมได
มาตรา ๙๑ ให นํ าบทบัญ ญั ติมาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๗ มาใชบังคับแกคณะกรรมการอุท ธรณ โดย
อนุโลม
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ลักษณะ ๖
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๙๒ ผูใดไมใหถอยคําหรือไมสงเอกสาร หลักฐาน หรือขอมูลที่จําเปนตามคําสั่งของคณะกรรมการ คณะกรรมการการ
แพทย คณะกรรมการอุทธรณ คณะอนุกรรมการ หรือพนักงานเจาหนาที่ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่น
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๙๓ ผูใดโดยเจตนาไมกรอกรายการในแบบสํารวจ กรอกรายการในแบบสํารวจไมครบถวน หรือไมสงแบบสํารวจคืน
ภายในเวลาที่กําหนดตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท
มาตรา ๙๔ ผูใดกรอกขอความหรือตัวเลขในแบบสํารวจโดยรูอยูวาเปนเท็จ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไม
เกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๙๕ ผูใดฝาฝนมาตรา ๓๒ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือนหรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๙๖ นายจ างผู ใ ดโดยเจตนาไม ยื่ น แบบรายการต อ สํ า นั ก งานภายในกํ าหนดเวลาตามมาตรา ๓๔ หรือ ไม แ จ งเป น
หนังสือตอสํานักงานขอเปลี่ยนแปลงหรือแกไขเพิ่มเติมรายการภายในกําหนดเวลาตามมาตรา ๔๔ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน
หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๙๗ นายจางผูใดยื่นแบบรายการตามมาตรา ๓๔ หรือแจงเปนหนังสือขอเปลี่ยนแปลงหรือแกไขเพิ่มเติมตามมาตรา
๔๔ โดยเจตนากรอกขอความเปนเท็จในแบบรายการ หรือแจงการเปลี่ยนแปลงขอเท็จจริงเปนเท็จในหนังสือแจงขอเปลี่ยนแปลงหรือแกไข
เพิ่มเติม ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๙๘ ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกตามสมควรแกพนักงานเจาหนาที่ในการปฏิบัติการตามมาตรา ๘๐ ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๙๙ นายจางผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๘๔ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๐๐ ผูใดเปดเผยขอเท็จจริงใดเกี่ยวกับกิจการของนายจางอันเปนขอเท็จจริงที่ตามปกติวิสัยของนายจางจะพึงสงวน
ไวไมเปดเผยซึ่งตนไดมาหรือลวงรูเนื่องจากการปฏิบัติการตามพระราชบัญ ญัตินี้ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกิน
สามพั นบาท หรือทั้ งจํ า ทั้ งปรับ เวนแต เป น การเป ด เผยในการปฏิ บัติ ราชการเพื่ อ ประโยชนแ ห งพระราชบั ญ ญั ตินี้ หรือ เพื่ อประโยชน แ ก
การคุมครองแรงงาน หรือการสอบสวนหรือการพิจารณาคดี
มาตรา ๑๐๑ ในกรณี ที่ นิ ติ บุค คลเป นผู กระทํ าความผิ ดและถู กลงโทษตามพระราชบัญ ญั ตินี้ ใหถื อวาผู แทนของนิติ บุค คล
กรรมการทุกคน และผูรับผิดชอบในการดําเนินการของนิติบุคคลนั้น ตองระวางโทษเชนเดียวกับนิติบุคคลนั้นดวยเวนแตจะพิสูจนไดวาตน
มิไดรูเห็นเปนใจในการกระทําความผิดนั้น หรือไดจัดการตามสมควรเพื่อปองกันมิใหเกิดความผิดนั้นแลว
มาตรา ๑๐๒ ถาเจาพนักงานดังตอไปนี้เห็นวาผูกระทําผิดไมควรไดรับโทษถึงจําคุกหรือไมควรถูกฟองรอง สําหรับความผิดที่
มีโทษปรับสถานเดียวหรือความผิดที่มีโทษปรับหรือโทษจําคุกไมเกินหกเดือน เวนแตโทษตามมาตรา ๙๕ ใหมีอํานาจเปรียบเทียบดังนี้
(๑) เลขาธิการหรือผูซึ่งไดรับมอบหมาย สําหรับความผิดที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร
(๒) ผูวาราชการจังหวัดหรือผูซึ่งผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย สําหรับความผิดที่เกิดขึ้นในจังหวัดอื่น
ในกรณีที่มีการสอบสวน ถาพนักงานสอบสวนพบวาบุคคลใดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษอยูในเกณฑที่จะทํา
การเปรียบเที ยบไดและบุคคลนั้นยินยอมใหเปรียบเที ยบ ใหพนักงานสอบสวนสงเรื่องใหเลขาธิการหรือผูวาราชการจังหวัดแลวแตกรณี
ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่บุคคลนั้นแสดงความยินยอมใหเปรียบเทียบ
เมื่อผูกระทําผิดไดชําระเงินคาปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันแลว ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา
ถาผูกระทําผิดไมยินยอมใหเปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแลวไมชําระเงินคาปรับภายในกําหนดเวลาตามวรรคสาม ใหดาํ เนินคดี
ตอไป
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บทเฉพาะกาล
มาตรา ๑๐๓ ใหใชพระราชบัญญัตินี้บังคับแกกิจการที่มีลูกจางตั้งแตยี่สิบคนขึ้นไปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
เมื่อพนกําหนดระยะเวลาสามปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหใชพระราชบัญญัตินี้บังคับแกกิจการที่มีลูกจางตั้งแต
สิบคนขึ้นไป
พระราชบัญญัตินี้จะใชบังคับแกนายจางที่มีลูกจางนอยกวาสิบคนในทองที่ใดและเมื่อใด ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๑๐๔ ใหดําเนินการจัดเก็บเงินสมทบเพื่อการใหประโยชนทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวย ในกรณีทุพพลภาพ
และในกรณีตายอันมิใชเนื่องจากการทํางาน และในกรณีคลอดบุตร นับแตวันที่บทบัญญัติหมวด ๒ ของลักษณะ ๒ ใชบังคับ
การจัดเก็บเงินสมทบเพื่อการใหประโยชนทดแทนกรณีสงเคราะหบุตร และกรณีชราภาพ จะเริ่มดําเนินการเมื่อใดใหตราเปน
พระราชกฤษฎีกา แตทั้งนี้ตองไมชากวาวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑
สําหรับการจัดเก็บเงินสมทบเพื่อการใหประโยชนทดแทนในกรณีวางงานจะเริ่มดําเนินการเมื่อใด ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ
นายกรัฐมนตรี
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อัตราคาธรรมเนียม
(๑) ใบแทนหนังสือสําคัญแสดงการขึ้นทะเบียนประกันสังคม

ฉบับละ ๕๐ บาท

(๒) ใบแทนบัตรประกันสังคม

ฉบับละ ๑๐ บาท

อัตราเงินสมทบทายพระราชบัญญัติ
อัตราเงินสมทบ
หมายเหตุ :- เหตุผ ลในการประกาศใชพ ระราชบัญ ญั ติ ฉ บับนี้ คือ เนื่ องจากไดมีประกาศใชพระราชบัญ ญั ติประกันสังคม พ.ศ. ๒๔๙๗
มาเป น เวลานานแล ว แต ใ นขณะนั้ น สภาพทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมยั ง ไม อํ า นวยให นํ า กฎหมายนั้ น มาใช บั ง คั บ ป จ จุ บั น นี้ ก ารพั ฒ นาใน
ดานเศรษฐกิจและสังคมไดกาวหนาไปมาก สมควรสรางหลักประกันใหแกลูกจางและบุคคลอื่นโดยจัดตั้งกองทุนประกันสังคมขึ้น เพื่อให
การสงเคราะหแกลูกจางและบุคคลอื่นซึ่งประสบอันตราย เจ็บปวย ทุพพลภาพหรือตาย อันมิใชเนื่องจากการทํางาน รวมทั้งกรณีคลอดบุตร
กรณีสงเคราะหบุตรกรณีชราภาพ และสําหรับกรณีวางงานซึ่งใหหลักประกันเฉพาะลูกจาง จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗
มาตรา ๓๘ ผูใดมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนจากกองทุนในฐานะผูประกันตนกอนหรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับอยู
เพียงใด ก็ใหมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนนั้นตอไปจนครบตามสิทธิ
มาตรา ๓๙ ลูกจางชั่วคราวของราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาคและราชการสวนทองถิ่นที่สิ้นสภาพการเปนผูประกันตน
ตามพระราชบัญญัตินี้ ไมวาจะไดสงเงินสมทบมาแลวเทาใด ใหลูกจางชั่วคราวนั้น มีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนตามบทบัญญัติในหมวด ๒
หมวด ๓ ห มวด ๔ และหมวด ๕ ของลั ก ษ ณ ะ ๓ แห งพ ระราชบั ญ ญั ติ ป ระกั น สั ง คม พ .ศ. ๒๕๓๓ ต อ ไปอี ก หกเดื อ นนั บ แต วั น ที่
พระราชบัญญัตินี้มีผลบังคับ
ใหนําความในมาตรา ๓๙ แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ มาใชบังคับ
กับลูกจางชั่วคราวที่สิ้นสภาพการเปนผูประกันตนตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม
มาตรา ๔๐ เพื่อประโยชนในการคํานวณระยะเวลาการสงเงินสมทบตามพระราชบัญญัตินี้ เงินสมทบของแตละเดือนไมวาจะมี
จํานวนกี่วันและไมวาจะไดหั กไวและไดนําสงเดือนละกี่ค รั้งก็ตาม ถาไดสงหรือไดถือวาส งเขากองทุนแล วกอนวันที่ พระราชบัญ ญั ตินี้ใช
บังคับ ใหถือวามีระยะเวลาในการจายเงินสมทบเทากับหนึ่งเดือน
มาตรา ๔๑ บรรดาเงินที่นายจางหรือผูประกันตนมีสิทธิเรียกคืนกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ถาไมมผ
ี ใู ดมายืน
่ คําขอตอ
สํานักงานเพื่อขอเงินดังกลาวคืนภายในหนึ่งปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหตกเปนของกองทุน
มาตรา ๔๒ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญ ญั ติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ที่ใชบังคับอยูใน
ป จ จุ บั น มี ข อ ขั ด ข อ งและมี ป ญ หาในทางปฏิ บั ติ เกิ ด ขึ้ น หลายประการ ทํ า ให ผู ป ระกั น ตนไม ได รับ สิ ท ธิ ป ระโยชน ส มตามเจตนารมณ ข อง
กฎหมาย นอกจากนั้น วิธีปฏิบัติบางเรื่องในพระราชบัญญัติดังกลาวยังมีขั้นตอนการปฏิบัติที่ยุงยากสลับซับซอน เกิดภาระแกนายจาง และ
ไมเอื้ออํานวยประโยชนและการใหบริการแกนายจางและผูประกันตน สมควรแกไขใหเหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบัน จึงจําเปนตอง
ตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒
หมายเหต ุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญ ญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญ ญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ มาตรา ๓๘ วรรคสอง
บัญญัติใหผูประกันตนที่สิ้นสภาพการเปนลูกจางมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวย กรณีคลอดบุตร กรณี
ทุพพลภาพ และกรณี ตาย ตอไปอีกหกเดือน นับแตวันที่สิ้นสภาพการเปนลูกจาง และมาตรา ๔๑ วรรคสาม ใหนําบทบัญ ญัติมาตรา ๓๘
วรรคสอง มาใชบังคับแกผูประกันตนโดยสมัครใจที่สิ้นสุดความเปนผูประกันตนโดยอนุโลม ซึ่งบทบัญญัติดังกลาวมีเจตนารมณในการชวย
เหลือผูประกันตนมิใหไดรับความเดือดรอนชั่วระยะเวลาที่สิ้นสภาพการเปนลูกจางหรือสิ้นสุดความเปนผูประกันตน แลวแตกรณี สมควร
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กํ า หนดให ข ยายระยะเวลาการมี สิ ท ธิไ ด รั บ ประโยชน ท ดแทนภายหลั งลู ก จ างซึ่ งเป น ผู ป ระกั น ตนสิ้ น สภาพการเป น ลู ก จ างโดยตราเป น
พระราชกฤษฎีกา ประกอบกับบทบัญญัติในสวนที่เกี่ยวกับสิทธิของผูประกันตนในการไดรับประโยชนทดแทนในกรณีสงเคราะหบุตร กรณี
ชราภาพ และกรณีวางงานยังไมเหมาะสม สมควรแกไขเพิ่มเติมใหชัดเจนและเกิดประโยชนสูงสุดตอผูประกันตนและการออกเงินสมทบเขา
กองทุ น ประกั นสั งคมของรัฐ บาล นายจาง และผู ประกั นตนตามมาตรา ๓๓ ยังไมส อดคล องกั บ ความสามารถในการออกเงิ นสมทบและ
สภาวการณทางเศรษฐกิจ สมควรแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติดังกลาวใหเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕
มาตรา ๗๐ ในพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ใหแกไขคําวา “ปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม” เปน “ปลัดกระทรวง
แรงงาน”
หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช พ ระราชกฤษฎี ก าฉบั บ นี้ คื อ โดยที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ ป รั บ ปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕
ไดบัญญัติใหจัดตั้งสวนราชการขึ้นใหมโดยมีภารกิจใหม ซึ่งไดมีการตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาที่ของสวนราช
การให เปนไปตามพระราชบัญ ญั ติ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแลว และเนื่ องจากพระราชบั ญ ญั ติดังกลาวไดบั ญ ญั ติให โอนอํานาจ
หนาที่ของสวนราชการ รัฐมนตรีผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ในสวนราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหม โดยใหมีการแกไข
บทบัญ ญั ติ ต างๆ ให ส อดคลองกับอํานาจหน าที่ ที่ โอนไปด วย ฉะนั้น เพื่ ออนุวัติ ให เป นไปตามหลั กการที่ ป รากฏในพระราชบั ญ ญั ติ แ ละ
พระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึงสมควรแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหสอดคลองกับการโอนสวนราชการ เพื่อใหผูเกี่ยวของมีความชัดเจน
ในการใช ก ฎหมายโดยไม ต อ งไปค น หาในกฎหมายโอนอํ า นาจหน า ที่ ว า ตามกฎหมายใดได มี ก ารโอนภารกิ จ ของส ว นราชการหรื อ
ผู รับผิ ด ชอบตามกฎหมายนั้ น ไปเป น ของหน วยงานใดหรือ ผู ใดแล ว โดยแก ไขบทบั ญ ญั ติ ของกฎหมายให มี ก ารเปลี่ ย นชื่ อ ส วนราชการ
รัฐมนตรี ผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการใหตรงกับการโอนอํานาจหนาที่ และเพิ่มผูแทนสวนราชการในคณะกรรมการ
ใหตรงตามภารกิจที่ มีการตัด โอนจากสวนราชการเดิ มมาเปนของสวนราชการใหมรวมทั้ งตัด สวนราชการเดิมที่มีการยุ บเลิกแลว ซึ่ งเป น
การแกไขใหตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกลาวจึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้
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พระราชบัญญัติ
ประกันสังคม (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๔๒
------------ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๒
เปนปที่ ๕๔ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการประกันสังคม
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ มี บ ทบั ญ ญั ติ บ างประการเกี่ ย วกั บ การจํ ากั ด สิ ท ธิ แ ละเสรีภ าพของบุ ค คล ซึ่ งมาตรา ๒๙ ประกอบกั บ
มาตรา ๓๕ และมาตรา ๔๘ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําได โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๓๘ แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ในกรณีที่ผูประกันตนที่สิ้นสภาพการเปนลูกจางตาม (๒) ไดสงเงินสมทบครบตามเงื่อนเวลาที่จะกอใหเกิดสิทธิตามบท
บัญญัติในลักษณะ ๓ แลว ใหผูนั้นมีสิทธิตามบทบัญญัติในหมวด ๒ หมวด ๓ หมวด ๔ และหมวด ๕ ตอไปอีกหกเดือนนับแตวันที่สิ้นสภาพ
การเปนลูกจางหรือตามระยะเวลาที่กําหนดเพิ่มขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาซึ่งตองไมเกินสิบสองเดือนนับแตวันที่สิ้นสภาพการเปนลูกจาง”
มาตรา ๔ ใหยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา ๔๑ แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ในกรณีที่ผูประกันตนที่สิ้นสุดความเปนผูประกันตนตาม (๓) (๔) และ (๕) ไดสงเงินสมทบครบตามเงื่อนเวลาที่จะกอ
ใหเกิดสิทธิตามบทบัญญัติในลักษณะ ๓ แลว ใหผูนั้นมีสิทธิตามบทบัญญัติในหมวด ๒ หมวด ๓ หมวด ๔ และหมวด ๕ ตอไปอีกหกเดือน
นับแตวันที่สิ้นสุดความเปนผูประกันตน”
มาตรา ๕ ให ย กเลิ ก ความในมาตรา ๔๖ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกั น สั ง คม พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่ ง แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๔๖ ให รั ฐ บาล นายจ า ง และผู ป ระกั น ตนตามมาตรา ๓๓ ออกเงิ น สมทบเข า กองทุ น เพื่ อ การจ า ยประโยชน
ทดแทนในกรณี ป ระสบอั น ตรายหรื อ เจ็ บ ป ว ย กรณี ทุ พ พลภาพ กรณี ต ายและกรณี ค ลอดบุ ต ร ฝ า ยละเท า กั น ตามอั ต ราที่ กํ า หนดใน
กฎกระทรวง แตตองไมเกินอัตราเงินสมทบทายพระราชบัญญัตินี้
ให รัฐบาล นายจาง และผูประกันตนตามมาตรา ๓๓ ออกเงิน สมทบเข ากองทุนเพื่ อการจายประโยชนท ดแทนในกรณี
สงเคราะหบุตร กรณีชราภาพ และกรณีวางงานตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง แตตองไมเกินอัตราเงินสมทบทายพระราชบัญญัตินี้
สําหรับการประกันตนตามมาตรา ๓๙ ใหรัฐบาลและผูประกันตนออกเงินสมทบเขากองทุนโดยรัฐบาลออกหนึ่งเทาและ
ผูประกันตนออกสองเทาของอัตราเงินสมทบที่แตละฝายตองออกตามที่กําหนดในวรรคหนึ่งและวรรคสอง
การกํ า หนดอั ต ราเงิ น สมทบตามวรรคหนึ่ ง และวรรคสอง ให กํ าหนดโดยคํ า นึ งถึ งประโยชน ท ดแทนและค า ใช จ า ยใน
การบริหารงานของสํานักงานตามมาตรา ๒๔
คาจางขั้นต่ําและขั้นสูงที่ใชเปนฐานในการคํานวณเงินสมทบของผูประกันตนตามมาตรา ๓๓ แตละคน ใหเปนไปตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง ในการคํานวณเงินสมทบของผูประกันตนแตละคนสําหรับเศษของเงินสมทบที่มีจํานวนตั้งแตหาสิบสตางคขึ้นไปให
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นับเปนหนึ่งบาท ถานอยกวานั้นใหปดทิ้ ง ในกรณี ที่ผูประกันตนทํ างานกับนายจางหลายรายใหคํานวณเงินสมทบจากคาจางที่ ไดรับจาก
นายจางแตละราย”
มาตรา ๖ ใหยกเลิกความในมาตรา ๗๔ แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๗๔ ผูประกันตนมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีสงเคราะหบุตรตอเมื่อภายในระยะเวลาสามสิบหกเดือน
กอนเดือนที่มีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนผูประกันตนไดจายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวาสิบสองเดือน”
มาตรา ๗ ให เ พิ่ ม ความต อ ไปนี้ เ ป น มาตรา ๗๕ ทวิ มาตรา ๗๕ ตรี และมาตรา ๗๕ จั ต วา แห ง พระราชบั ญ ญั ติ
ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓
“มาตรา ๗๕ ทวิ ในกรณี ที่ ผู ป ระกั นตนซึ่ งมีสิ ท ธิได รับประโยชน ท ดแทนในกรณี ส งเคราะห บุ ต รตามมาตรา ๗๔ หาก
ผู ป ระกั น ตนนั้ น เป น ผู ทุ พ พลภาพซึ่ ง มี สิ ท ธิ ไ ด รั บ ประโยชน ท ดแทนในกรณี ทุ พ พลภาพหรื อ ถึ ง แก ค วามตาย ให ผู ป ระกั น ตนซึ่ ง เป น
ผูทุพพลภาพนั้นหรือบุคคลตามมาตรา ๗๕ จัตวา มีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีสงเคราะหบุตรดวย
มาตรา ๗๕ ตรี ใหผูประกันตนมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีสงเคราะหบุตรสําหรับบุตรชอบดวยกฎหมายซึ่งมี
อายุ ต ามที่ กําหนดในกฎกระทรวงแต ต องไมเกินสิ บห าปบริบูรณ จํานวนคราวละไมเกิ นสองคน บุตรชอบด วยกฎหมายดั งกล าวไม รวมถึ ง
บุตรบุญธรรมหรือบุตรซึ่งไดยกใหเปนบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่น
ในกรณีที่บิดาและมารดาเปนผูประกันตน ใหบิดาหรือมารดาฝายใดฝายหนึ่งเปนผูมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณี
สงเคราะห บุ ต รเพี ย งฝ า ยเดี ย ว เวน แต เมื่อ มี ก ารจดทะเบี ย นหย า หรือ แยกกั น อยู และบุ ต รอยู ในความอุ ป การะของผู ป ระกั น ตนฝ ายใดให
ผูประกันตนฝายนั้นเปนผูมีสิทธิไดรับ
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการจายเงินสงเคราะหบุตร ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๗๕ จัตวา ในกรณีที่ผูประกันตนถึงแกความตาย ใหจายประโยชนทดแทนในกรณีสงเคราะหบุตรแกบุคคลตาม
ลําดับ ดังนี้
(๑) สามี ห รื อ ภริ ย าของผู ป ระกั น ตน หรื อ บุ ค คลซึ่ ง อยู ร ว มกั น ฉั น สามี ภ ริ ย ากั บ ผู ป ระกั น ตนโดยเป ด เผยตามระเบี ย บที่
เลขาธิการกําหนด และเปนผูใชอํานาจปกครองบุตร
(๒) ผูอุปการะบุตรของผูประกันตน ในกรณีบุคคลตาม (๑) มิไดเปนผูอุปการะบุตรหรือถูกถอนอํานาจปกครอง หรือถึงแก
ความตาย
มาตรา ๘ ให ย กเลิ ก ความในมาตรา ๗๖ และมาตรา ๗๗ แห งพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกั นสั งคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และให ใ ช
ความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๗๖ ผู ป ระกั น ตนมี สิ ท ธิ ไ ด รั บ ประโยชน ท ดแทนในกรณี ช ราภาพต อ เมื่ อ ผู ป ระกั น ตนได จ า ยเงิ น สมทบมาแล ว
ไมนอยกวาหนึ่งรอยแปดสิบเดือน ไมวาระยะเวลาหนึ่งรอยแปดสิบเดือนจะติดตอกันหรือไมก็ตาม
มาตรา ๗๗ ประโยชนทดแทนในกรณีชราภาพ ไดแก
(๑) เงินเลี้ยงชีพรายเดือน เรียกวา เงินบํานาญชราภาพ หรือ
(๒) เงินบําเหน็จที่จายใหครั้งเดียว เรียกวา เงินบําเหน็จชราภาพ
หลักเกณฑ วิธีการ ระยะเวลา และอัตราการจายประโยชนทดแทนในกรณีชราภาพตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวง”
มาตรา ๙ ให เพิ่ ม ความต อ ไปนี้ เป น มาตรา ๗๗ ทวิ มาตรา ๗๗ ตรี มาตรา ๗๗ จั ต วา และมาตรา ๗๗ เบญจ แห ง
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓
“มาตรา ๗๗ ทวิ ในกรณีที่ผูประกันตนจายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวาหนึ่งรอยแปดสิบเดือนใหมีสิทธิไดรับเงินบํานาญ
ชราภาพตั้งแตเดือนถัดจากเดือนที่อายุครบหาสิบหาปบริบูรณ เวนแตเมื่อมีอายุครบหาสิบหาปบริบูรณและความเปนผูประกันตนยังไมสิ้นสุด
ลงตามมาตรา ๓๘ หรือมาตรา ๔๑ ใหผูนั้นมีสิทธิไดรับตั้งแตเดือนถัดจากเดือนที่ความเปนผูประกันตนสิ้นสุดลง
ในกรณีที่ผูประกันตนจายเงินสมทบไมครบหนึ่งรอยแปดสิบเดือนและความเปนผูประกันตนไดสิ้นสุดลงตามมาตรา ๓๘
หรือมาตรา ๔๑ ใหผูนั้นมีสิทธิไดรับเงินบําเหน็จชราภาพ
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มาตรา ๗๗ ตรี ในกรณี ที่ บุ ค คลซึ่ ง ได รั บ เงิ น บํ า นาญชราภาพได ก ลั บ เข า เป น ผู ป ระกั น ตน ให ง ดการจ า ยเงิ น บํ า นาญ
ชราภาพของบุคคลดังกลาวจนกวาความเปนผูประกันตนไดสิ้นสุดลงตามมาตรา ๓๘ หรือมาตรา ๔๑ แลวแตกรณี
ในกรณีที่ความเปนผูประกันตนสิ้นสุดลงดวยเหตุอื่นนอกจากถึงแกความตายใหผูนั้นมีสิทธิไดรับเงินบํานาญชราภาพ
ในกรณีที่ความเปนผูประกันตนสิ้นสุดลงเนื่องจากผูประกันตนถึงแกความตายใหทายาทผูมีสิทธิของผูนั้นตามมาตรา ๗๗
จัตวา มีสิทธิไดรับเงินบําเหน็จชราภาพ
มาตรา ๗๗ จัตวา ในกรณีผูประกันตนซึ่งมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีชราภาพตามมาตรา ๗๗ ทวิ ถึงแกความ
ตายกอนที่จะไดรับประโยชนทดแทนหรือผูรับเงินบํานาญชราภาพถึงแกความตายภายในหกสิบเดือนนับแตเดือนที่มีสิทธิไดรับเงินบํานาญ
ชราภาพ ใหทายาทของผูนั้นมีสท
ิ ธิไดรับเงินบําเหน็จชราภาพ
ทายาทผูมีสิทธิตามวรรคหนึ่ง ไดแก
(๑) บุต รชอบด วยกฎหมาย ยกเวนบุ ตรบุ ญ ธรรมหรือบุ ตรซึ่งไดย กให เป นบุต รบุ ญ ธรรมของบุค คลอื่นให ไดรับสองส วน
ถาผูประกันตนที่ตายมีบุตรตั้งแตสามคนขึ้นไปใหไดรับสามสวน
(๒) สามีหรือภริยาใหไดรับหนึ่งสวน และ
(๓) บิดามารดา หรือบิดาหรือมารดาที่มีชีวิตอยูใหไดรับหนึ่งสวน
ในกรณี ที่ ไ ม มี ท ายาทในอนุ ม าตราใด หรือ ทายาทนั้ น ได ต ายไปเสี ย ก อ นให แ บ ง เงิน ตามมาตรา ๗๗ (๒) ในระหว า ง
ทายาทผูมีสิทธิในอนุมาตราที่มีทายาทผูมีสิทธิไดรับ
มาตรา ๗๗ เบญจ ในกรณีที่ผูประกันตนมีสิทธิไดรับเงินทดแทนการขาดรายไดตามมาตรา ๗๑ และเงินบํานาญชราภาพ
ในเวลาเดียวกัน ใหผูประกันตนไดรับเงินทดแทนการขาดรายไดตามมาตรา ๗๑ และเงินบําเหน็จชราภาพแทน
ในกรณีที่ผูประกันตนไดรับเงินบํานาญชราภาพไปแลว และตอมาเปนผูทุพพลภาพภายในกําหนดเวลาตามมาตรา ๓๘
วรรคสอง ให งดการจ ายเงินบํ านาญชราภาพและให จายเงินบําเหน็ จชราภาพแทน ทั้ งนี้ ใหหั กเงินบํานาญชราภาพที่ ได รับไปแลวก อน
การเปนผูทุพพลภาพออกจากเงินบําเหน็จชราภาพที่ผูนั้นมีสิทธิไดรับแลวนําเงินที่หก
ั นั้นสงเขากองทุน ”
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญั ติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ มาตรา ๓๘ วรรคสอง
บั ญ ญั ติ ใ ห ผู ป ระกั น ตนที่ สิ้ น สภาพการเป น ลู ก จ า งมี สิ ท ธิ ไ ด รับ ประโยชน ท ดแทนในกรณี ป ระสบอั น ตรายหรื อ เจ็ บ ป ว ย กรณี ค ลอดบุ ต ร
กรณีทุพพลภาพ และกรณี ตาย ตอไปอีกหกเดือน นับแตวันที่สิ้นสภาพการเปนลูกจาง และมาตรา ๔๑ วรรคสาม ใหนําบทบัญญัติมาตรา
๓๘ วรรคสอง มาใชบังคับแกผูประกันตนโดยสมัครใจที่สิ้นสุดความเปนผูประกันตนโดยอนุโลม ซึ่งบทบัญญัติดังกลาวมีเจตนารมณในการ
ชวยเหลือผูประกันตนมิใหไดรับความเดือดรอนชั่วระยะเวลาที่สิ้นสภาพการเปนลูกจางหรือสิ้นสุดความเปนผูประกันตน แลวแตกรณี สมควร
กํ า หนดให ข ยายระยะเวลาการมี สิ ท ธิ ไ ด รั บ ประโยชน ท ดแทนภายหลั งลู ก จ างซึ่ งเป น ผู ป ระกั น ตนสิ้ น สภาพการเป น ลู ก จ างโดยตราเป น
พระราชกฤษฎี ก า ประกอบกั บ บทบั ญ ญั ติ ใ นส ว นที่ เกี่ ย วกั บ สิ ท ธิ ข องผู ป ระกั น ตนในการได รับ ประโยชน ท ดแทนในกรณี ส งเคราะห บุ ต ร
กรณี ช ราภาพ และกรณี วางงานยังไมเหมาะสม สมควรแกไขเพิ่ มเติมให ชัด เจนและเกิ ดประโยชนสู งสุ ด ตอผูประกันตนและการออกเงิน
สมทบเขากองทุนประกันสังคมของรัฐบาล นายจาง และผูประกันตนตามมาตรา ๓๓ ยังไมสอดคลองกับความสามารถในการออกเงินสมทบ
และสภาวการณทางเศรษฐกิจ สมควรแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติดังกลาวใหเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
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ประกันสังคม
พ.ศ. ๒๕๓๓
---------ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๓
เปนปที่ ๔๕ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการประกันสังคม
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓”
มาตรา ๒ พระราชบัญ ญั ตินี้ให ใชบังคั บตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนต นไป เวนแตบทบัญ ญั ติ
หมวด ๒ ของลั กษณะ ๒ ให ใช บั งคับเมื่อพ นกําหนดระยะเวลาหนึ่งรอยแปดสิ บวันนั บแตวันที่ พ ระราชบั ญ ญั ตินี้ใชบั งคั บและบทบั ญ ญั ติ
มาตรา ๔๐ ใหใชบังคับภายในสี่ปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา ๓ ใหยกเลิกพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๔๙๗
บรรดากฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่นในสวนที่มีบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราช
บัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน
มาตรา ๔ พระราชบัญญัตินี้ไมใชบังคับแก
(๑) ขาราชการ ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราวรายวัน และลูกจางชั่วคราวรายชั่วโมง ของราชการสวนกลาง ราชการสวน
ภูมิภาค และราชการสวนทองถิ่น ยกเวนลูกจางชั่วคราวรายเดือน
(๒) ลูกจางของรัฐบาลตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ
(๓) ลูกจางของนายจางที่มีสํานักงานในประเทศ และไปประจําทํางานในตางประเทศ
(๔) ครูหรือครูใหญของโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน
(๕) นั ก เรี ย น นั ก เรี ย นพยาบาล นิ สิ ต หรื อ นั ก ศึ ก ษา หรื อ แพทย ฝ ก หั ด ซึ่ ง เป น ลู ก จ า งของโรงเรี ย น มหาวิ ท ยาลั ย หรื อ
โรงพยาบาล
(๖) กิจการหรือลูกจางอื่นตามที่กําหนดใน พระราชกฤษฎีกา
[มาตรา ๔ (๑) แกไขโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗]
มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้
“ลูกจาง”หมายความวา ผูซึ่งทํางานใหนายจางโดยรับคาจางไมวาจะเรียกชื่ออยางไร แตไมรวมถึงลูกจางซึ่งทํางานเกี่ยวกับ
งานบานอันมิไดมีการประกอบธุรกิจรวมอยูดวย
“นายจาง”หมายความวา ผูซึ่งรับลูกจางเขาทํางานโดยจายคาจางและใหหมายความรวมถึงผูซึ่งไดรับมอบหมายใหทํางาน
แทนนายจ า ง ในกรณี ที่ น ายจ า งเป น นิ ติ บุ ค คลให ห มายความรวมถึ ง ผู มี อํ า นาจกระทํ า การแทนนิ ติ บุ ค คลและผู ซึ่ ง ได รับ มอบหมายจาก
ผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลใหทําการแทนดวย
“คาจาง” หมายความวา เงินทุกประเภทที่นายจางจายใหแกลูกจางเปนคาตอบแทนการทํางานในวันและเวลาทํางานปกติไม
วาจะคํานวณตามระยะเวลาหรือคํานวณตามผลงานที่ลูกจางทําได และใหหมายความรวมถึงเงินที่นายจางจายใหในวันหยุดและวันลาซึ่ง
ลูกจางไมไดทํางานดวย ทั้งนี้ ไมวาจะกําหนด คํานวณหรือจายในลักษณะใดหรือโดยวิธีการใด และไมวาจะเรียกชื่ออยางไร
“วันทํางาน” หมายความวา วันที่กําหนดใหลูกจางทํางานตามปกติ
“ผูประกันตน” หมายความวา ผูซึ่งจายเงินสมทบอันกอใหเกิดสิทธิไดรับประโยชนทดแทนตามพระราชบัญญัตินี้
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“การคลอดบุตร” หมายความวา การที่ทารกออกจากครรภมารดาซึ่งมีระยะเวลาตั้งครรภไมนอยกวายี่สิบแปดสัปดาห ไมวา
ทารกจะมีชีวิตรอดอยูหรือไม
“ทุพพลภาพ”หมายความวา การสูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะหรือของรางกาย หรือสูญเสียสภาวะปกติ
ของจิตใจ จนไมสามารถทํางานได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการการแพทยกําหนด
“วางงาน”หมายความวา การที่ ผู ป ระกั น ตนต องหยุ ด งานเนื่องจากนิติ สัมพั นธ ระหวางนายจางและลู กจ างตามสัญ ญาจา ง
แรงงานสิ้นสุดลง
“กองทุน” หมายความวา กองทุนประกันสังคม
“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานประกันสังคม
“คณะกรรมการ”หมายความวา คณะกรรมการประกันสังคม
“กรรมการ”หมายความวา กรรมการประกันสังคม
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๖ ในการคํานวณคาจางเพื่อการออกเงินสมทบ ใหถือเอาคาจางที่คิดเปนรายเดือนเปนเกณฑคํานวณ
ในการคํานวณคาจางที่มิใชคาจางรายเดือนใหเปนคาจางรายเดือน ใหถือวาคาจางที่ลูกจางไดรับจริงในเดือนใดเปนคาจาง
รายเดือนของเดือนนั้น
เพื่อประโยชนในการนับระยะเวลาการสงเงินสมทบของผูประกันตน ใหถือวาเงินสมทบที่หักจากคาจางที่จายใหลูกจางใน
เดือนใดเปนการจายเงินสมทบของเดือนนั้น และไมวาเงินสมทบนั้นจะไดหักไวหรือนําสงเดือนละกี่ครั้ง ใหถือวามีระยะเวลาในการจายเงิน
สมทบเทากับหนึ่งเดือน
[มาตรา ๖ แกไขโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๗]
มาตรา ๗ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่
กับออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราในบัญชีทายพระราชบัญญัตินี้ ยกเวนคาธรรมเนียมและกําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติ
การตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได
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ลักษณะ ๑
บททั่วไป
------------หมวด ๑
คณะกรรมการประกันสังคม
-----------มาตรา ๘ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการประกันสังคม” ประกอบดวยปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิ
การสังคมเปนประธานกรรมการ ผูแทนกระทรวงการคลัง ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข และผูแทนสํานักงบประมาณเปนกรรมการ กับผูแทน
ฝายนายจางและผูแทนฝายลูกจางฝายละหาคน ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งเปนกรรมการ และเลขาธิการเปนกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการจะแตงตั้งบุคคลใดเปนผูชวยเลขานุการคณะกรรมการก็ได
รัฐมนตรีจะแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิ อีกไมเกินหาคนใหเปนที่ปรึกษาของคณะกรรมการก็ได ซึ่ งในจํานวนนี้อยางนอยตองเป น
ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ท างระบบงานประกั น สั งคม ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ท างการแรงงาน ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ท างการแพทย ผู ท รงคุ ณ วุฒิ ท างกฎหมาย และ
ผูทรงคุณวุฒิอื่น
[มาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แกไขโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗]
มาตรา ๙ คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการในการประกันสังคมตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) พิจารณาใหความเห็นตอรัฐมนตรีในการตราพระราชกฤษฎีกาการออกกฎกระทรวง และระเบียบตาง ๆ เพื่อดําเนินการ
ตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) วางระเบียบโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการรับเงิน การจายเงิน และการเก็บรักษาเงินของกองทุน
(๔) วางระเบียบโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชนของกองทุน
(๕) พิ จารณางบดุล และรายงานการรับจายเงินของกองทุ นและรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปของสํานักงานในสวนที่
เกี่ยวกับการประกันสังคมตามพระราชบัญญัตินี้
(๖) ใหคําปรึกษาและแนะนําแกคณะกรรมการอื่นหรือสํานักงาน
(๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญ ญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ หรือตามที่รัฐ
มนตรีมอบหมาย
ในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการอาจมอบหมายใหสํานักงานเปนผูปฏิบัติเพื่อเสนอตอคณะกรรมการพิจารณา
ดําเนินการตอไปก็ได
มาตรา ๑๐ กรรมการหรือที่ปรึกษาซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหอยูในตําแหนงคราวละสองป
กรรมการหรือที่ปรึกษาซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับการแตงตั้งอีกได แตจะแตงตั้งติดตอกันเกินสองวาระไมได
มาตรา ๑๑ นอกจากการพ น จากตํ า แหน ง ตามวาระตามมาตรา ๑๐ กรรมการหรื อ ที่ ป รึ ก ษาซึ่ ง รั ฐ มนตรี แ ต ง ตั้ ง พ น จาก
ตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) รัฐมนตรีใหออก
(๔) เปนบุคคลลมละลาย
(๕) วิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิด
ลหุโทษ
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ในกรณีที่กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนงกอนวาระ ใหรัฐมนตรีแตงตั้งบุคคลในประเภทเดียวกันตามมาตรา ๘
เปนกรรมการแทน และใหผูที่ไดรับแตงตั้งอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน
ในกรณีที่รัฐมนตรีแตงตั้งที่ปรึกษาเพิ่มขึ้นในระหวางที่ที่ปรึกษาซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง ใหผูที่ไดรับแตงตั้ง
ใหเปนที่ปรึกษาเพิ่มขึ้นนั้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของที่ปรึกษาที่ไดรับแตงตั้งไวแลว
มาตรา ๑๒ ในกรณีที่กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งดํารงตําแหนงครบตามวาระแลว แตยังมิไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการขึ้น
ใหม ใหกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอน จนกวากรรมการที่ไดรับแตงตั้งใหมจะเขารับหนาที่
มาตรา ๑๓ การประชุ มคณะกรรมการต องมี กรรมการมาประชุ ม ไม นอ ยกว ากึ่ งหนึ่ งของจํานวนกรรมการทั้ งหมด จึ งเป น
องคประชุม
ในการประชุมคราวใด ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือก
กรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
มติ ในที่ ประชุ มให ถือเสี ยงขางมาก กรรมการคนหนึ่งมี เสี ยงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสีย งเท ากัน ใหประธานในที่
ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
มาตรา ๑๔ ใหมีคณะกรรมการการแพทยคณะหนึ่ง ประกอบดวยประธานกรรมการและกรรมการอื่น มีจํานวนรวมกันไมเกิน
สิบหกคน ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งและผูแทนสํานักงานเปนกรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการและกรรมการอื่นตามวรรคหนึ่งใหแตงตั้งจากผู ท รงคุณ วุฒิ ในวิชาชีพเวชกรรมสาขาตาง ๆ และใหอยูใน
ตําแหนงคราวละสองป
ใหนํามาตรา ๑๐ วรรคสอง มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ มาใชบังคับโดยอนุโลม
[มาตรา ๑๔ แกไขโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗]
มาตรา ๑๕ คณะกรรมการการแพทยมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) เสนอความเห็นตอคณะกรรมการเกี่ยวกับการดําเนินงานในการใหบริการทางการแพทย
(๒) กําหนดหลักเกณฑและอัตราสําหรับประโยชนทดแทนในการรับบริการทางการแพทยของผูประกันตนตามมาตรา ๕๙
มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๖ มาตรา ๖๘ มาตรา ๗๐ และมาตรา ๗๒
(๓) เสนอความเห็นตอคณะกรรมการเกี่ยวกับการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๖๔
(๔) ใหคําปรึกษาและแนะนําในทางการแพทยแกคณะกรรมการคณะกรรมการอุทธรณ และสํานักงาน
(๕) ปฏิบัติการอื่นตามที่พระราชบัญญัตินี้บัญญัติใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการการแพทย หรือตามที่รัฐมนตรีหรือ
คณะกรรมการมอบหมาย
มาตรา ๑๖ คณะกรรมการหรือคณะกรรมการการแพทยจะแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบั ติการอยางใด
อยางหนึ่งตามที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการการแพทยมอบหมายก็ได
การประชุมของคณะอนุกรรมการ ใหนํามาตรา ๑๓ มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๗ คณะกรรมการ คณะกรรมการการแพทย และคณะอนุกรรมการมีอํานาจสั่งใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งสงเอกสาร
หรือขอมูลที่จําเปนมาพิจารณาได ในการนี้จะสั่งใหบุคคลที่เกี่ยวของมาชี้แจงดวยก็ได
มาตรา ๑๘ กรรมการ ที่ ปรึกษา กรรมการการแพทย กรรมการอุทธรณและอนุกรรมการ อาจไดรับเบี้ยประชุม คาพาหนะ
คาเบี้ยเลี้ยงคาเชาที่พัก และคาใชจายอยางอื่นในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยความเห็นชอบ
ของกระทรวงการคลัง
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หมวด ๒
สํานักงานประกันสังคม
-----------มาตรา ๑๙ ใหจัดตั้งสํานักงานประกันสังคมขึ้นในกระทรวงมหาดไทยมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ปฏิบัติงานธุรการของคณะกรรมการ คณะกรรมการอื่น และคณะอนุกรรมการ ตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) เก็บ รวบรวม และวิเคราะห ขอมูลเกี่ยวกับการประกันสังคม
(๓) จัดทําทะเบียนนายจางและผูประกันตนซึ่งตองสงเงินสมทบเขากองทุน
(๔) ปฏิบัติการตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติใหเปนอํานาจหนาที่ของสํานักงาน
(๕) กระทํากิจการอยางอื่นตามที่รัฐมนตรี คณะกรรมการ คณะกรรมการอื่นหรือคณะอนุกรรมการมอบหมาย
มาตรา ๒๐ ให เลขาธิก ารมี ห น าที่ ค วบคุ มดู แ ลโดยทั่ ว ไปซึ่ งราชการของสํ านั กงานและเป น ผูบั งคั บ บั ญ ชาข าราชการใน
สํานักงาน เพื่อการนี้ใหมีรองเลขาธิการคนหนึ่งหรือหลายคนเปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการ
ใหเลขาธิการและรองเลขาธิการเปนขาราชการพลเรือนสามัญ
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หมวด ๓
กองทุนประกันสังคม
-----------มาตรา ๒๑ ใหจัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในสํานักงานประกันสังคม เรียกวา กองทุนประกันสังคม เพื่อเปนทุนใชจายให
ผูประกันตนไดรับประโยชนทดแทนตามที่บัญญัติไวในลักษณะ ๓ และเปนคาใชจายตามมาตรา ๒๔ วรรคสอง
มาตรา ๒๒ กองทุนประกอบดวย
(๑) เงินสมทบจากรัฐบาล นายจาง และผูประกันตนตามมาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๖
(๒) เงินเพิ่มตามมาตรา ๓๙ มาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๓
(๓) ผลประโยชนของกองทุนตามมาตรา ๒๖
(๔) เงินคาธรรมเนียมตามมาตรา ๔๕
(๕) เงินที่ไดรับจากการบริจาคหรือเงินอุดหนุน
(๖) เงินที่ตกเปนของกองทุนตามมาตรา ๔๗ มาตรา ๔๗ ทวิ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๓ และมาตรา ๕๖
(๗) เงินอุดหนุนหรือเงินทดรองราชการที่รัฐบาลจายตามมาตรา ๒๔ วรรคสาม
(๘) เงินคาปรับที่ไดจากการเปรียบเทียบตามมาตรา ๑๐๒
(๙) รายไดอื่น
[มาตรา ๒๒ แกไขโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗]
มาตรา ๒๓ เงินกองทุนตามมาตรา ๒๒ ใหเปนของสํานักงานและไมตองนําสงกระทรวงการคลังเปนรายไดแผนดิน
มาตรา ๒๔ เงินกองทุนใหจายเปนประโยชนทดแทนตามพระราชบัญญัตินี้
คณะกรรมการอาจจัดสรรเงินกองทุนไมเกินรอยละสิบของเงินสมทบของแตละปเพื่อจายตามมาตรา ๑๘ และเปนคาใชจาย
ในการบริหารงานของสํานักงาน
ในกรณีที่เงินกองทุนไมพอจายตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ใหรัฐบาลจายเงินอุดหนุนหรือเงินทดรองราชการใหตามความ
จําเปน
มาตรา ๒๕ การรับเงิน การจายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุนใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนดโดยความ
เห็นชอบของกระทรวงการคลัง
มาตรา ๒๖ การจั ด หาผลประโยชน ข องกองทุ น ให เป น ไปตามระเบี ย บที่ ค ณะกรรมการกํ า หนดโดยความเห็ น ชอบของ
กระทรวงการคลัง
มาตรา ๒๗ ภายในหกเดือนนับแตวันสิ้นปปฏิทิน ใหคณะกรรมการเสนองบดุลและรายงานการรับจายเงินของกองทุนในปที่
ลวงมาแลวตอสํานักงานตรวจเงินแผนดินเพื่อตรวจสอบรับรองกอนเสนอตอรัฐมนตรี
งบดุ ล และรายงานการรั บ จ า ยเงิน ดั ง กล า วให รั ฐ มนตรีเสนอต อ นายกรัฐ มนตรี เพื่ อ นํ า เสนอรัฐ สภาเพื่ อ ทราบ และจั ด ให มี
การประกาศในราชกิจจานุเบกษา
[มาตรา ๒๗ แกไขโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗]
หมวด ๔
การสํารวจการประกันสังคม
----------มาตรา ๒๘ เพื่อประโยชนแกการประกันสังคมตามพระราชบัญญัตินี้จะตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อสํารวจปญหาและขอมูลดาน
แรงงานก็ได
ในพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งอยางนอยใหระบุ
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(๑) วัตถุประสงคในการสํารวจ
(๒) เจาหนาที่หรือพนักงานเจาหนาที่ที่จะทําการสํารวจ
(๓) กําหนดเวลาการใชบังคับพระราชกฤษฎีกาซึ่งจะตองไมเกินสองป
มาตรา ๒๙ เมื่อไดตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๒๘ แลว ใหเลขาธิการประกาศกําหนด
(๑) แบบสํารวจ
(๒) ระยะเวลาที่เจาหนาที่หรือพนักงานเจาหนาที่จะสงแบบสํารวจใหแกนายจาง
(๓) กําหนดเวลาไมนอยกวาสามสิบวันใหนายจางตองสงคืนแบบสํารวจที่ไดกรอกรายการแลวแกเจาหนาที่หรือพนักงาน
เจาหนาที่ ซึ่งตองระบุไวในแบบสํารวจดวย
การประกาศตามมาตรานี้ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๓๐ แบบสํารวจตามมาตรา ๒๙(๑) ที่จะตองสงไปยังนายจางใหสงโดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือให
เจ า หน า ที่ ห รื อ พนั ก งานเจ า หน า ที่ นํ า ไปส ง ณ ภู มิ ลํ า เนา หรื อ ถิ่ น ที่ อ ยู หรื อ สํ า นั ก งานของนายจ า งในระหว า งเวลาพระอาทิ ต ย ขึ้ น ถึ ง
พระอาทิตยตก หรือในเวลาทําการของนายจาง ถาไมพบนายจาง ณ ภูมิลําเนา หรือถิ่นที่อยู หรือสํานักงานของนายจางจะสงใหแกบค
ุ คลใด
ซึ่งบรรลุนิติภาวะแลว และอยูหรือทํางานในบาน หรือสํานักงานที่ปรากฏวาเปนของนายจางนั้นก็ได
ถาไมสามารถสงตามวิธีในวรรคหนึ่งได ใหใชวิธีปดแบบสํารวจไวในที่ซึ่งเห็นไดงายที่สํานักงานของนายจาง เมื่อไดดําเนิน
การดังกลาวและเวลาไดลวงพนไปเกินสิบหาวันแลว ใหถือวานายจางไดรับแบบสํารวจนั้นแลว
มาตรา ๓๑ เมื่อนายจางไดรับแบบสํารวจแลว ใหนายจางกรอกรายการในแบบสํารวจทุกขอตามความเปนจริง แลวสงแบบ
สํารวจที่ไดกรอกรายการนั้นคืนใหเจาหนาที่หรือพนักงานเจาหนาที่ภายในกําหนดเวลาตามมาตรา ๒๙(๓)
มาตรา ๓๒ บรรดาขอความหรือตัวเลขที่ไดกรอกไวในแบบสํารวจใหถือเปนความลับ หามมิใหผูซึ่งมีหนาที่ปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้เปดเผยขอความหรือตัวเลขนั้น
แกบุคคลซึ่งไมมีหนาที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญ ญั ตินี้ เวนแตมีความจําเปนเพื่อประโยชนแกการประกันสังคมหรือการคุมครองแรงงาน
หรือเพื่อประโยชนแกการสอบสวนหรือการพิจารณาคดี
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ลักษณะ ๒
การประกันสังคม
-----------หมวด ๑
การเปนผูประกันตน
----------มาตรา ๓๓ ใหลูกจางซึ่งมีอายุไมต่ํากวาสิบหาปบริบูรณและไมเกินหกสิบปบริบูรณเปนผูประกันตน
ลู ก จ า งซึ่ ง เป น ผู ป ระกั น ตนอยู แ ล ว ตามวรรคหนึ่ ง เมื่ อ มี อ ายุ ค รบหกสิ บ ป บ ริ บู ร ณ และยั ง เป น ลู ก จ า งของนายจ า งซึ่ ง อยู
ภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหถือวาลูกจางนั้นเปนผูประกันตนตอไป
[มาตรา ๓๓ แกไขโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗]
มาตรา ๓๔ ใหนายจางซึ่งมีลูกจางที่เปนผูประกันตนตามมาตรา ๓๓ ยื่นแบบรายการแสดงรายชื่อผูประกันตน อัตราคาจาง
และขอความอื่นตามแบบที่เลขาธิการกําหนด ตอสํานักงานภายในสามสิบวันนับแตวันที่ลูกจางนั้นเปนผูประกันตน
มาตรา ๓๕ ในกรณีที่ผูประกอบกิจการไดวาจางโดยวิธีเหมาคาแรงมอบใหแกบุคคลหนึ่งบุคคลใดรับชวงไปควบคุมดูแล
การทํางานและรับผิดชอบจายคาจางใหแกลูกจางอีกทอดหนึ่งก็ดี มอบหมายใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดเปนผูจัดหาลูกจางมาทํางานอันมิใช
การประกอบธุรกิจจัดหางานก็ดี โดยการทํางานนั้นเปนสวนหนึ่งสวนใดในกระบวนการผลิตหรือธุรกิจซึ่งกระทําในสถานประกอบกิจการหรือ
สถานที่ทํางานของผูประกอบกิจการและเครื่องมือที่สําคัญสําหรับใชทํางานนั้นผูประกอบกิจการเปนผูจัดหา กรณีเชนวานี้ผูประกอบกิจการ
ยอมอยูในฐานะนายจางซึ่งมีหนาที่ตองปฏิบต
ั ิตามพระราชบัญญัตินี้
ในกรณีที่ผูรับเหมาคาแรงตามวรรคหนึ่งเปนผูยื่นแบบรายการตอสํานักงาน ตามมาตรา ๓๔ ในฐานะนายจาง ใหผูรับเหมา
คาแรงมีหนาที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้เชนเดียวกับนายจาง ในกรณีเชนวานี้ใหผูประกอบกิจการหลุดพนจากความรับผิดในหนี้เงินสมทบ
และเงินเพิ่มเพียงเทาที่ผูรับเหมาคาแรงไดนําสงสํานักงาน
[มาตรา ๓๕ วรรคสอง เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗]
มาตรา ๓๖ เมื่อนายจางยื่นแบบรายการตามมาตรา ๓๔ แลวใหสํานักงานออกหนังสือสําคัญแสดงการขึ้นทะเบียนประกัน
สังคมใหแกนายจางและออกบัตรประกันสังคมใหแกลูกจาง ทั้งนี้ ตามแบบ หลักเกณฑ และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๓๗ ในกรณี ที่ความปรากฏแกสํานักงานหรือจากคํารองของลูกจางวานายจางไมยื่นแบบรายการตามมาตรา ๓๔
หรื อ ยื่ น แบบรายการแล ว แต ไม มี ชื่ อ ลู ก จ า งบางคนซึ่ งเป น ผู ป ระกั น ตนตามมาตรา ๓๓ ในแบบรายการนั้ น ให สํ า นั ก งานมี อํ า นาจบั น ทึ ก
รายละเอียดในแบบรายการตามมาตรา ๓๔ โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวของ แลวออกหนังสือสําคัญแสดงการขึ้นทะเบียนประกันสังคม
ใหแกนายจาง และหรือออกบัตรประกันสังคมใหแกลูกจางตามมาตรา ๓๖ แลวแตกรณี
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง เลขาธิการหรือผูซึ่งเลขาธิการมอบหมาย จะดําเนินการสอบสวนกอนก็ได
มาตรา ๓๘ ความเปนผูประกันตนตามมาตรา ๓๓ สิ้นสุดลงเมื่อผูประกันตนนั้น
(๑) ตาย
(๒) สิ้นสภาพการเปนลูกจาง
ในกรณี ที่ ผู ประกั นตนที่ สิ้ น สภาพการเป น ลู กจ างตาม (๒) ไดส งเงินสมทบครบตามเงื่อนเวลาที่ จ ะก อให เกิ ด สิ ท ธิต ามบท
บัญญัติในลักษณะ ๓ แลวใหผูนั้นมีสิทธิตามบทบัญญัติในหมวด ๒ หมวด ๓ หมวด ๔ และหมวด ๕ ตอไปอีกหกเดือนนับแตวันที่สิ้นสภาพ
การเปนลูกจาง
[มาตรา ๓๘ วรรคสอง แกไขโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗]
มาตรา ๓๙ ผูใดเคยเปนผูประกันตนตามมาตรา ๓๓ โดยจายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวาสิบสองเดือน และตอมาความเปน
ผู ป ระกั น ตนได สิ้ น สุ ด ลงตามมาตรา ๓๘ (๒) ถ า ผู นั้ น ประสงค จ ะเป นผู ป ระกั นตนต อ ไป ให แ สดงความจํ านงต อ สํ านั ก งานตามระเบี ย บที่
เลขาธิการกําหนดภายในหกเดือนนับแตวันสิ้นสุดความเปนผูประกันตน
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จํานวนเงินที่ใชเปนฐานในการคํานวณเงินสมทบที่ผูประกันตนตามวรรคหนึ่ง ตองสงเขากองทุนตามมาตรา ๔๖ วรรคสอง
ใหเปนไปตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ โดยใหคํานึงถึงความเหมาะสมกับสภาพทางเศรษฐกิจในขณะนั้นดวย
ใหผูประกันตนตามวรรคหนึ่งนําสงเงินสมทบเขากองทุนเดือนละครั้งภายในวันที่สิบหาของเดือนถัดไป
ผูประกันตนตามวรรคหนึ่งซึ่งไมสงเงินสมทบหรือสงไมครบจํานวนภายในเวลาที่กําหนดตามวรรคสาม ตองจายเงินเพิ่มใน
อั ต รารอ ยละสองต อ เดื อ นของจํ า นวนเงิ น สมทบที่ ยั ง มิ ไ ด นํ า ส ง หรือ ของจํ า นวนเงิ น สมทบที่ ยั ง ขาดอยู นั บ แต วั น ถั ด จากวั น ที่ ต อ งนํ า ส ง
เงินสมทบ สําหรับเศษของเดือนถาถึงสิบหาวันหรือกวานั้นใหนับเปนหนึ่งเดือน ถานอยกวานั้นใหปดทิ้ง
[มาตรา ๓๙ แกไขโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗]
มาตรา ๔๐ บุคคลอื่นใดซึ่งมิใชลูกจางตามมาตรา ๓๓ จะสมัครเขาเปนผูประกันตนตามพระราชบัญญัตินี้ก็ได โดยใหแสดง
ความจํานงตอสํานักงาน
หลักเกณฑ และอัตราการจายเงินสมทบ ประเภทของประโยชนทดแทน ที่จะไดรับตามมาตรา ๕๔ ตลอดจนหลักเกณฑและ
เงื่อนไขแหงสิทธิในการรับประโยชนทดแทนใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๔๑ ความเปนผูประกันตนตามมาตรา ๓๙ สิ้นสุดลงเมื่อผูประกันตนนั้น
(๑) ตาย
(๒) ไดเปนผูประกันตนตามมาตรา ๓๓ อีก
(๓) ลาออกจากความเปนผูประกันตนโดยการแสดงความจํานงตอสํานักงาน
(๔) ไมสงเงินสมทบสามเดือนติดตอกัน
(๕) ภายในระยะเวลาสิบสองเดือนสงเงินสมทบมาแลวไมครบเกาเดือน
การสิ้นสุดความเปนผูประกันตนตาม (๔) สิ้นสุดลงตั้งแตเดือนแรกที่ไมสงเงินสมทบ และการสิ้นสุดความเปนผูประกันตน
ตาม (๕) สิ้นสุดลงในเดือนที่สงเงินสมทบไมครบเกาเดือน
ให นํ าความในมาตรา ๓๘ วรรคสองมาใชบั งคั บแกผู ประกั นตนที่ สิ้ นสุ ด ความเป นผู ประกั นตนตาม (๓) (๔) และ (๕) โดย
อนุโลม
[มาตรา ๔๑ แกไขโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗]
มาตรา ๔๒ เพื่อกอสิทธิแกผูประกันตนในการขอรับประโยชนทดแทนตามบทบัญญัติลักษณะ ๓ ใหนับระยะเวลาประกันตน
ตามมาตรา ๓๓ และหรือมาตรา ๓๙ ทุกชวงเขาดวยกัน
มาตรา ๔๓ กิจการใดที่อยูภายใตบังคับพระราชบัญญัตินี้ แมวาภายหลังกิจการนั้นจะมีจํานวนลูกจางลดลงเหลือนอยกวา
จํานวนที่ กําหนดไวก็ต าม ให กิจการดั งกลาวอยูภ ายใต บังคั บพระราชบัญ ญั ตินี้ ตอไปจนกวาจะเลิกกิจการ และใหลู กจ างที่ เหลืออยูเป น
ผูประกันตนตอไป ในกรณีที่กิจการนั้นไดรับลูกจางใหมเขาทํางาน ใหลูกจางใหมนั้นเปนผูประกันตนตามพระราชบัญญัตินี้ดวย แมวาจํานวน
ลูกจางรวมทั้งสิ้นจะไมถึงจํานวนที่กําหนดไวก็ตาม
มาตรา ๔๔ ในกรณีที่ขอเท็จจริงเกี่ยวกับขอความในแบบรายการที่ไดยื่นไวตอสํานักงานเปลี่ยนแปลงไป ใหนายจางแจง
เปนหนังสือตอสํานักงานตามระเบียบที่เลขาธิการกําหนด เพื่อขอเปลี่ยนแปลงหรือแกไขเพิ่มเติมรายการภายในวันที่สิบหาของเดือนถัดจาก
เดือนที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกลาว
ใหนําความในมาตรา ๓๗ มาใชบังคับแกกรณีที่นายจางไมปฏิบัติตามมาตรานี้โดยอนุโลม
[มาตรา ๔๔ แกไขโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๓๗]
มาตรา ๔๕ ในกรณีที่หนังสือสําคัญแสดงการขึ้นทะเบียนประกันสังคมหรือบัตรประกันสังคมสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด
ในสาระสําคัญใหนายจางหรือผูประกันตนยื่นคําขอรับใบแทนหนังสือสําคัญแสดงการขึ้นทะเบียนประกันสังคมหรือใบแทนบัตรประกันสังคม
แลวแตกรณี ตอสํานักงานภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลายหรือชํารุดดังกลาว ทั้งนี้ ตามระเบียบที่เลขาธิการ
กําหนด
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หมวด ๒
เงินสมทบ
----------มาตรา ๔๖ ให รั ฐ บาล นายจ า งและผู ป ระกั น ตนตามมาตรา ๓๓ ออกเงิ น สมทบเข า กองทุ น ฝ า ยละเท า กั น ตามอั ต ราที่
กําหนดในกฎกระทรวงแตตองไมเกินอัตราเงินสมทบทายพระราชบัญญัตินี้
สําหรับการประกั นตนตามมาตรา ๓๙ ให รัฐบาลและผูประกั นตนออกเงินสมทบเขากองทุ น โดยรัฐบาลออกหนึ่งเท าและ
ผูประกันตนออกสองเทาของอัตราเงินสมทบที่แตละฝายตองออกตามที่กําหนดในวรรคหนึ่ง
การกําหนดอั ตราเงินสมทบตามวรรคหนึ่ง ใหกําหนดโดยคํานึงถึงประโยชนท ดแทนและค าใชจายในการบริห ารงานของ
สํานักงานตามมาตรา ๒๔
คาจางขั้นต่ํ าและขั้ นสู งที่ ใชเป นฐานในการคํานวณเงินสมทบของผู ประกั นตน ตามมาตรา ๓๓ แต ล ะคน ให เป นไปตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง ในการคํานวณเงินสมทบของผูประกันตนแตละคนสําหรับเศษของเงินสมทบที่มีจํานวนตั้งแตหาสิบสตางคขึ้นไปให
นับเปนหนึ่งบาท ถานอยกวานั้นใหปดทิ้ ง ในกรณี ที่ผูประกันตนทํางานกับนายจางหลายรายใหคํานวณเงินสมทบจากคาจางที่ ไดรับจาก
นายจางแตละราย
[มาตรา ๔๖ วรรคสี่ แกไขโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗]
มาตรา ๔๗ ทุกครั้งที่มีการจายคาจาง ใหนายจางหักคาจางของผูประกันตนตามจํานวนที่ตองนําสงเปนเงินสมทบในสวน
ของผูประกันตนตามมาตรา ๔๖ และเมื่อนายจางไดดําเนินการดังกลาวแลว ใหถือวาผูประกันตนไดจายเงินสมทบแลวตั้งแตวันที่นายจางหัก
คาจาง
ให น ายจ า งนํ า เงิ น สมทบในส ว นของผู ป ระกั น ตนที่ ไ ด หั ก ไว ต ามวรรคหนึ่ ง และเงิ น สมทบในส ว นของนายจ า ง ส ง ให แ ก
สํานักงานภายในวันที่สิบหาของเดือนถัดจากเดือนที่มีการหักเงินสมทบไว พรอมทั้งยื่นรายการแสดงการสงเงินสมทบตามแบบที่เลขาธิการ
กําหนด
ถานายจางไมจายคาจางตามกําหนดเวลาที่ตองจาย ใหนายจางมีหนาที่นําสงเงินสมทบตามที่บัญญัติไวในวรรคสอง โดยถือ
เสมือนวามีการจายคาจางแลว
ในกรณีที่นายจางนําเงินสมทบในสวนของผูประกันตนหรือเงินสมทบในสวนของนายจางสงใหแกสํานักงานเกินจํานวนที่ตอง
ชําระ ใหนายจางหรือผูประกันตนยื่นคํารองขอรับเงินในสวนที่เกินคืนไดตามระเบียบที่เลขาธิการกําหนด ถานายจางหรือผูประกันตนมิได
เรียกเอาเงินดังกลาวคืนภายในหนึ่งปนับแตวันที่นําสงเงินสมทบหรือไมมารับเงินคืนภายในหนึ่งปนับแตวันที่ไดรับแจงใหมารับเงิน ใหเงิน
นั้นตกเปนของกองทุน
[มาตรา ๔๗ แกไขโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗]
มาตรา ๔๗ ทวิ ในกรณี ที่ น ายจ า งไม นํ า ส ง เงิ น สมทบหรื อ นํ า ส ง ไม ค รบตามกํ า หนดเวลาในมาตรา ๔๗ วรรคสอง
ใหพนักงานเจาหนาที่มีคําเตือนเปนหนังสือ ใหนายจางนําเงินสมทบที่คางชําระและเงินเพิ่มมาชําระภายในกําหนดไมนอยกวาสามสิบวันนับ
แต วั น ที่ ไ ด รั บ หนั ง สื อ นั้ น ถ า นายจ า งได รั บ คํ า เตื อ นดั ง กล า วแล ว แต ยั ง ไม นํ า เงิ น สมทบที่ ค า งชํ า ระและเงิ น เพิ่ ม มาชํ า ระภายในกํ า หนด
ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจประเมินเงินสมทบและแจงเปนหนังสือใหนายจางนําสงได ดังนี้
(๑) ถานายจางเคยนําสงเงินสมทบมาแลว ใหถือวาจํานวนเงินสมทบที่ นายจ างมีห น าที่นําสงในเดือนต อมาแต ละเดือนมี
จํานวนเทากับจํานวนเงินสมทบในเดือนที่นายจางไดนําสงแลวเดือนสุดทายเต็มเดือน
(๒) ถานายจางซึ่งมีหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้แตไมยื่นแบบรายการตามมาตรา ๓๔ หรือยื่นแบบรายการตามมาตรา ๓๔
แลว แตไมเคยนําสงเงินสมทบ หรือยื่นแบบรายการตามมาตรา ๓๔ โดยแจงจํานวนและรายชื่อลูกจางนอยกวาจํานวนลูกจางที่มีอยูจริง ให
ประเมินเงินสมทบจากแบบรายการที่นายจางเคยยื่นไว หรือจากจํานวนลูกจางที่พนักงานเจาหนาที่ตรวจพบ แลวแตกรณี โดยถือวาลูกจาง
แต ล ะคนได รับ ค า จ างเป น รายเดื อ นในอั ต ราที่ ได เคยมี การยื่ น แบบรายการไว แต ถาไม เคยมี ก ารยื่ น แบบรายการหรื อยื่ น แบบรายการไม
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ครบถวน ใหถือวาลูกจางแตละคนไดรับคาจางรายเดือนไมนอยกวาอัตราคาจางขั้นต่ํารายวันตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานที่ใช
บังคับอยูในทองที่นั้น คูณดวยสามสิบ
ในกรณีที่มีการพิสูจนไดภายในสองปนับแตวันที่มีการแจงการประเมินเงินสมทบตามวรรคหนึ่งวาจํานวนเงินสมทบที่แทจริงที่
นายจางมีหนาที่ตองนําสง มีจํานวนมากกวาหรือนอยกวาจํานวนเงินสมทบที่พนักงานเจาหนาที่ประเมินไวตาม (๑) หรือ (๒) ใหสํานักงานมี
หนังสือแจงผลการพิสูจนใหนายจางทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบผลการพิสูจน เพื่อใหนายจางนําสงเงินสมทบเพิ่มเติมภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง หรือยื่นคําขอตอสํานักงานเพื่อขอใหคืนเงินสมทบ ถานายจางไมมารับเงินดังกลาวคืนภายในหนึ่งปนับแตวัน
ที่ทราบผลการพิสูจน ใหเงินนั้นตกเปนของกองทุน
การนําสงคําเตือน การแจงจํานวนเงินสมทบที่ประเมินได และการแจงผลการพิสูจน ใหนําความในมาตรา ๓๐ มาใชบังคับ
โดยอนุโลม
[มาตรา ๔๗ ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗]
มาตรา ๔๘ ในกรณีที่ผูประกันตนทํางานกับนายจางหลายรายใหนายจางทุกรายมีหนาที่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๗
มาตรา ๔๙ นายจางซึ่งไมนําสงเงินสมทบในสวนของตนหรือในสวนของผูประกันตน หรือสงไมครบจํานวนภายในเวลาที่
กํ า หนดตามมาตรา ๔๗ ต อ งจ า ยเงิ น เพิ่ ม ในอั ต ราร อ ยละสองต อ เดื อ นของจํ า นวนเงิ น สมทบที่ น ายจ า งยั ง มิ ไ ด นํ า ส ง หรื อ ของจํ า นวน
เงิ นสมทบที่ ยั งขาดอยู นั บ แต วันถั ด จากวันที่ ต อ งนํ า ส งเงินสมทบ สํ าหรับเศษของเดือนถ าถึ งสิ บ ห าวันหรือกว านั้ นให นับ เป นหนึ่ งเดื อ น
ถานอยกวานั้นใหปดทิ้ง
ในกรณี ที่นายจางมิไดหักคาจางของผูประกันตน เพื่อสงเปนเงินสมทบหรือหักไวแลวแตยังไมครบจํานวนตามมาตรา ๔๗
วรรคหนึ่ง ใหนายจางรับผิดใชเงินที่ตองสงเปนเงินสมทบในสวนของผูประกันตนเต็มจํานวน และตองจายเงินเพิ่มในเงินจํานวนนี้ตามวรรค
หนึ่งนับแตวันถัดจากวันที่ตองนําสงเงินสมทบและในกรณีเชนวานี้สิทธิที่ผูประกันตนพึงไดรับคงมีเสมือนหนึ่งวาผูประกันตนไดสงเงินสมทบ
แลว
มาตรา ๕๐ เลขาธิการมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือใหยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพยสินของนายจางซึ่งไมนาํ สงเงิน
สมทบและหรือเงินเพิ่ม หรือนําสงไมครบจํานวนตามมาตรา ๔๙ ทั้งนี้ เพียงเทาที่จําเปนเพื่อใหไดรับเงินที่คางชําระ
การมีคําสั่งใหยึด อายัด หรือขายทอดตลาดทรัพยสินตามวรรคหนึ่งจะกระทําไดตอเมื่อไดสงคําเตือนเปนหนังสือใหนายจาง
นําเงินสมทบและหรือเงินเพิ่มที่ คางมาชําระภายในกําหนดไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันที่ ไดรับหนังสือนั้นและนายจางไมชําระภายใน
กําหนด
หลักเกณฑและวิธีการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพยสินตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด ทั้งนี้
ใหนําหลักเกณฑและวิธีการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับโดยอนุโลม
เงินที่ไดจากการขายทอดตลาดดังกลาวใหหักไวเปนคาใชจายในการยึด อายัด และขายทอดตลาด และชําระเงินสมทบและ
เงินเพิ่มที่คางชําระถามีเงินเหลือใหคืนแกนายจางโดยเร็ว ถานายจางมิไดเรียกเอาเงินที่เหลือคืนภายในหาปใหตกเปนของกองทุน
มาตรา ๕๑ หนี้ที่เกิดจากการไมชําระเงินสมทบและหรือเงินเพิ่มใหสํานักงานมีบุริมสิทธิเหนือทรัพยสินทั้งหมดของนายจาง
ซึ่งเปนลูกหนี้ ในลําดับเดียวกับบุริมสิทธิในมูลคาภาษีอากรตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา ๕๒ ในกรณีที่นายจางเปนผูรับเหมาชวง ใหผูรับเหมาชวงถัดขึ้นไปหากมี ตลอดสายจนถึงผูรับเหมาชั้นตนรวมรับ
ผิดกับผูรับเหมาชวงซึ่งเปนนายจางในเงินสมทบซึ่งนายจางมีหนาที่ตองจายตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕๓ ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑ มาใชบังคับโดยอนุโลมแกผูรับเหมาชวงตามมาตรา
๕๒ ซึ่งไมนําสงเงินสมทบหรือสงไมครบจํานวนภายในเวลาที่กําหนด
[มาตรา ๕๓ แกไขโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗]
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ลักษณะ ๓
ประโยชนทดแทน
---------หมวด ๑
ทั่วไป
---------มาตรา ๕๔ ผูประกันตนหรือบุคคลตามมาตรา ๗๓ มีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนจากกองทุน ดังตอไปนี้
(๑) ประโยชนทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวย
(๒) ประโยชนทดแทนในกรณีคลอดบุตร
(๓) ประโยชนทดแทนในกรณีทุพพลภาพ
(๔) ประโยชนทดแทนในกรณีตาย
(๕) ประโยชนทดแทนในกรณีสงเคราะหบุตร
(๖) ประโยชนทดแทนในกรณีชราภาพ
(๗) ประโยชนทดแทนในกรณีวางงาน ยกเวนผูประกันตนตามมาตรา ๓๙
มาตรา ๕๕ ในกรณีที่นายจางไดจัดสวัสดิการเกี่ยวกับกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวย หรือกรณีทุพพลภาพ หรือกรณีตาย
อันมิใชเนื่องจากการทํางาน หรือกรณีคลอดบุตร หรือกรณีสงเคราะหบุตร หรือกรณีชราภาพ หรือกรณีวางงาน กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับใหแกลูกจางซึ่งเปนผูประกันตน ตามมาตรา ๓๓ ที่เขาทํางานกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ถาสวัสดิการนั้นมีกรณีใดที่จายใน
อัตราสูงกวาประโยชนทดแทนตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนายจางนั้นนําระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน สัญญาจางแรงงานหรือขอตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจาง ซึ่งกําหนดสวัสดิการที่วานั้นมาแสดงตอคณะกรรมการเพื่อขอลดสวนอัตราเงินสมทบในประเภทประโยชนทดแทนที่
นายจางไดจัดสวัสดิ การใหแลวจากอัตราเงินสมทบที่ ผูประกันตนและนายจางนั้นตองจายเขากองทุ นตามมาตรา ๔๖ และใหนายจางใช
อั ต ราเงิ นสมทบในสวนที่ เหลื อ ภายหลั งคิ ด ส วนลดดั งกล าวแล วมาคํ านวณเงิน สมทบในสว นของผู ประกัน ตนและเงิน สมทบในส วนของ
นายจางที่ยังมีหนาที่ตองสงเขากองทุนเพื่อการจายประโยชนทดแทนในสวนอื่นตอไป
การขอลดสวนอัตราเงินสมทบและการพิจารณาหักสวนลดอัตราเงินสมทบตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๕๖ ผูประกันตนหรือบุคคลอื่นใดเห็นวาตนมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีใดตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๕๔
และประสงคจะขอรับประโยชนทดแทนนั้น ใหยื่นคําขอรับประโยชนทดแทนตอสํานักงานตามระเบียบที่เลขาธิการกําหนด ภายในหนึ่งปนับ
แตวันที่มีสิทธิขอรับประโยชนทดแทนนั้น และใหเลขาธิการหรือผูซึ่งเลขาธิการมอบหมายพิจารณาสั่งการโดยเร็ว
ประโยชนทดแทนตามวรรคหนึ่งที่เปนตัวเงิน ถาผูประกันตนหรือบุคคลซึ่งมีสิทธิไมมารับภายในสองปนับแตวันที่ไดรับแจง
จากสํานักงาน ใหเงินนั้นตกเปนของกองทุน
[มาตรา ๕๖ แกไขโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗]
มาตรา ๕๗ การคํานวณคาจางรายวันในการจายเงินทดแทนการขาดรายไดใหแกผูประกันตนตามมาตรา ๓๓ ใหคํานวณ
โดยนําคาจางสามเดือนแรกของคาจางที่ ใชเป นฐานในการคํานวณเงินสมทบที่ นายจางนําสงสํ านักงานแลวยอนหลังเกาเดือน หารดวย
เกาสิบ แตถาผูประกันตนมีหลักฐานพิสูจนไดวาถานําคาจางของสามเดือนอื่นในระยะเวลาเกาเดือนนั้นมาคํานวณแลวจะมีจํานวนสูงกวา
ก็ ใ ห นํ า ค า จ า งสามเดื อ นนั้ น หารด ว ยเก าสิ บ หรือ ในกรณี ที่ ผู ป ระกัน ตนยั งส งเงิน สมทบไม ค รบเกา เดื อ น ให นํ า ค าจ า งสามเดื อ นสุ ด ท า ย
ที่ใชเปนฐานในการคํานวณเงินสมทบที่นายจางไดนําสงสํานักงานแลวหารดวยเกาสิบเปนเกณฑคํานวณ
สําหรับการคํานวณคาจางรายวันในการจายเงินทดแทนการขาดรายไดใหแกผูประกันตนตามมาตรา ๓๙ นั้น ใหคํานวณโดย
เฉลี่ยจากจํานวนเงินที่ใชเปนฐานในการคํานวณเงินสมทบตามมาตรา ๓๙ วรรคสอง
[มาตรา ๕๗ แกไขโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๗]
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มาตรา ๕๘ การรับประโยชนทดแทนตามพระราชบัญญัตินี้ในกรณีที่เปนบริการทางการแพทย ผูประกันตนหรือคูสมรสของ
ผูประกันตนจะตองรับบริการทางการแพทยจากสถานพยาบาลตามมาตรา ๕๙
รายละเอียดและเงื่อนไขเกี่ ย วกั บบริการทางการแพทยที่ ผูประกันตนหรือคู สมรสของผู ประกั นตนจะไดรับ ให เป นไปตาม
ระเบียบที่เลขาธิการกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
มาตรา ๕๙ ใหเลขาธิการประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดเขตทองที่และชื่อสถานพยาบาลที่ผูประกันตนหรือคูสมรส
ของผูประกันตนมีสิทธิไปรับบริการทางการแพทยได
ผูประกันตนหรือคูสมรสของผูประกันตนซึ่งมีสิทธิไดรับบริการทางการแพทย ถาทํางานหรือมีภูมิลําเนาอยูในเขตทองที่ใดให
ไปรับบริการทางการแพทยจากสถานพยาบาลตามวรรคหนึ่งที่อยูในเขตทองที่นั้น เวนแตในกรณีที่ในเขตทองที่นั้นไมมีสถานพยาบาลตาม
วรรคหนึ่ ง หรือมี แตผูประกันตนหรือคู สมรสของผูประกันตนมีเหตุผ ลสมควรที่ไมส ามารถไปรับบริการทางการแพทยจากสถานพยาบาล
ดังกลาวได ก็ใหไปรับบริการทางการแพทยจากสถานพยาบาลตามวรรคหนึ่งที่อยูในเขตทองที่อื่นได
ในกรณีที่ผูประกันตนหรือคูสมรสของผูประกันตนไปรับบริการทางการแพทยจากสถานพยาบาลอื่นนอกจากที่กําหนดไวใน
วรรคสอง ให ผูประกันตนมีสิ ท ธิได รับเงินทดแทนคาบริการทางการแพทยที่ตองจายให แกส ถานพยาบาลอื่นนั้ นตามจํานวนที่ สํ านั กงาน
กําหนด โดยคํานึงถึงสภาพของการประสบอันตรายหรือเจ็บปวย การคลอดบุตร สภาพทางเศรษฐกิจของแตละเขตทองที่ และลักษณะของ
การบริการทางการแพทยที่ไดรับ ทั้งนี้ จะตองไมเกินอัตราที่คณะกรรมการการแพทยกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
มาตรา ๖๐ ในกรณีที่ผูประกันตนหรือคูสมรสของผูประกันตนไปรับบริการทางการแพทยจากสถานพยาบาลแลวละเลยหรือ
ไมปฏิบัติตามคําแนะนําหรือคําสั่งของแพทยโดยไมมีเหตุผลอันสมควร เลขาธิการหรือผูซึ่งเลขาธิการมอบหมายจะสั่งลดประโยชนทดแทน
ก็ได ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการแพทย
มาตรา ๖๑ ผู ป ระกั น ตนหรือ บุ ค คลตามมาตรา ๓๘ วรรคสอง มาตรา ๗๓ หรื อ มาตรา ๗๓ ทวิ ไมมี สิ ท ธิ ได รับ ประโยชน
ทดแทนเมื่อปรากฏวา การประสบอันตราย หรือเจ็บปวย หรือการทุพพลภาพ หรือการตายนั้น เกิดขึ้นเพราะเหตุที่บุคคลดังกลาวจงใจกอให
เกิดขึ้นหรือยินยอมใหผูอื่นกอใหเกิดขึ้น
[มาตรา ๖๑ แกไขโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗]
มาตรา ๖๑ ทวิ ในกรณี ที่ ผู ป ระกั น ตนมี สิ ท ธิ ไ ด รั บ เงิ น ทดแทนการขาดรายได ต ามมาตรา ๖๔ และมาตรา ๗๑ หรื อ
เงินสงเคราะหการหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรตามมาตรา ๖๗ ในเวลาเดียวกันใหมีสิทธิขอรับเงินทดแทนการขาดรายไดหรือเงินสงเคราะห
การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรในประเภทใดประเภทหนึ่งไดเพียงประเภทเดียว โดยใหแสดงความจํานงตามแบบที่เลขาธิการกําหนด
[มาตรา ๖๑ ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗]
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หมวด ๒
ประโยชนทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวย
------------มาตรา ๖๒ ผู ป ระกั น ตนมี สิ ท ธิ ไ ด รั บ ประโยชน ท ดแทนในกรณี ป ระสบอั น ตรายหรื อ เจ็ บ ป ว ยอั น มิ ใ ช เนื่ อ งจากการทํ างาน
ตอเมื่อภายในระยะเวลาสิบหาเดือนกอนวันรับบริการทางการแพทย ผูประกันตนไดจายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวาสามเดือน
[มาตรา ๖๒ แกไขโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗]
มาตรา ๖๓ ประโยชนทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวยอันมิใชเนื่องจากการทํางาน ไดแก
(๑) คาตรวจวินิจฉัยโรค
(๒) คาบําบัดทางการแพทย
(๓) คากินอยูและรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล
(๔) คายาและคาเวชภัณฑ
(๕) คารถพยาบาลหรือคาพาหนะรับสงผูปวย
(๖) คาบริการอื่นที่จําเปน
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและอัตราที่คณะกรรมการการแพทยกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ผูประกันตนที่ ต องหยุ ด งานเพื่ อการรักษาพยาบาลตามคํ าสั่งของแพทยให ไดรับเงินทดแทนการขาดรายได ตามเกณฑ ที่
กําหนดไวในมาตรา ๖๔ ดวย
มาตรา ๖๔ ในกรณี ที่ ผู ป ระกั น ตนประสบอั นตรายหรือ เจ็ บ ป ว ยอั น มิ ใช เนื่ อ งจากการทํ างาน ให ผู ป ระกั น ตนมี สิ ท ธิ ได รั บ
เงินทดแทนการขาดรายไดในอัตรารอยละหาสิบของคาจางตามมาตรา ๕๗ สําหรับการที่ผูประกันตนตองหยุดงานเพื่อการรักษาพยาบาล
ตามคําสั่งของแพทยครั้งหนึ่งไมเกินเกาสิบวันและในระยะเวลาหนึ่งปปฏิทินตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน เวนแตการเจ็บปวยดวยโรคเรือ
้ รัง
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ก็ใหมีสิทธิไดรับเงินทดแทนการขาดรายไดเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันแตไมเกินสามรอยหกสิบหาวัน
ระยะเวลาไดรับเงินทดแทนการขาดรายไดใหเริ่มนับแตวันแรกที่ตองหยุดงานตามคําสั่งของแพทยจนถึงวันสุดทายที่แพทย
กําหนดใหหยุดงาน หรือจนถึงวันสุดทายที่หยุดงาน ในกรณีผูประกันตนกลับเขาทํางานกอนครบกําหนดเวลาตามคําสั่งของแพทยแตไมเกิน
ระยะเวลาที่กําหนดในวรรคหนึ่ง
ในกรณี ที่ ผูประกั นตนมีสิ ท ธิได รับค าจางจากนายจาง ในระหวางหยุด งานเพื่อการรักษาพยาบาลตามกฎหมายวาดวยการ
คุมครองแรงงาน หรือมีสิทธิตามระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน สัญญาจางแรงงาน หรือขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง แลวแตกรณี
ผูประกันตนไมมีสิทธิไดรับเงินทดแทนตามวรรคหนึ่งจนกวาสิทธิไดรับเงินคาจางนั้นไดสิ้นสุดลงจึงจะมีสิทธิไดรับเงินทดแทนดังกลาวเทา
ระยะเวลาที่คงเหลือ และถาเงินคาจางที่ไดรับจากนายจางในกรณีใดนอยกวาเงินทดแทนการขาดรายไดจากกองทุน ผูประกันตนมีสิทธิได
รับเงินทดแทนจากกองทุนในสวนที่ขาดดวย
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หมวด ๓
ประโยชนทดแทนในกรณีคลอดบุตร
----------มาตรา ๖๕ ผู ประกันตนมีสิ ท ธิได รับประโยชนท ดแทนในกรณี ค ลอดบุ ต รสํ าหรับตนเองหรือภริย า หรือสําหรับหญิ งซึ่ งอยู
กินดวยกันฉันสามีภริยากับผูประกันตนโดยเปดเผยตามระเบียบที่เลขาธิการกําหนดถาผูประกันตนไมมีภริยา ทั้งนี้ ตอเมื่อภายในระยะเวลา
สิบหาเดือนกอนวันรับบริการทางการแพทย ผูประกันตนไดจายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวาเจ็ดเดือน
ประโยชนทดแทนในกรณีคลอดบุตร ใหผูประกันตนแตละคนมีสิทธิไดรับสําหรับการคลอดบุตรไมเกินสองครั้ง
[มาตรา ๖๕ แกไขโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗]
มาตรา ๖๖ ประโยชนทดแทนในกรณีคลอดบุตร ไดแก
(๑) คาตรวจและรับฝากครรภ
(๒) คาบําบัดทางการแพทย
(๓) คายาและคาเวชภัณฑ
(๔) คาทําคลอด
(๕) คากินอยูและรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล
(๖) คาบริบาลและคารักษาพยาบาลทารกแรกเกิด
(๗) คารถพยาบาลหรือคาพาหนะรับสงผูปวย
(๘) คาบริการอื่นที่จําเปน
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและอัตราที่คณะกรรมการการแพทยกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ผูประกันตนซึ่งตองหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรใหไดรับเงินสงเคราะหการหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรตามเกณฑที่กําหนดไว
ในมาตรา ๖๗ ดวย
[มาตรา ๖๖ วรรคสาม แกไขโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗]
มาตรา ๖๗ ในกรณี ที่ผูประกันตนตองหยุดงานเพื่อการคลอดบุตร ใหผูประกันตนมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหการหยุดงาน
เพื่อการคลอดบุตรไมเกินสองครั้ง เปนการเหมาจายในอัตราครั้งละรอยละหาสิบของคาจางตามมาตรา ๕๗ เปนเวลาเกาสิบวัน
[มาตรา ๖๗ แกไขโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗]
มาตรา ๖๘ ในกรณีที่ผูประกันตนหรือคูสมรสของผูประกันตนไมสามารถรับประโยชนทดแทนตามมาตรา ๖๖ ได เนื่องจาก
ผูประกันตนหรือคูสมรสของผูประกันตนไมไดคลอดบุตรในสถานพยาบาลตามมาตรา ๕๙ ใหผูประกันตนไดรับประโยชนทดแทนการคลอด
บุตรตามหลักเกณฑและอัตราที่คณะกรรมการการแพทยกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
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หมวด ๔
ประโยชนทดแทนในกรณีทุพพลภาพ
---------มาตรา ๖๙ ผูประกันตนมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีทุพพลภาพอันมิใชเนื่องจากการทํางาน ตอเมื่อภายในระยะ
เวลาสิบหาเดือนกอนทุพพลภาพ ผูประกันตนไดจายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวาสามเดือน
[มาตรา ๖๙ แกไขโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗]
มาตรา ๗๐ ประโยชนทดแทนในกรณีทุพพลภาพ ไดแก
(๑) คาตรวจวินิจฉัยโรค
(๒) คาบําบัดทางการแพทย
(๓) คายาและคาเวชภัณฑ
(๔) คากินอยูและรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล
(๕) คารถพยาบาลหรือคาพาหนะรับสงผูทุพพลภาพ
(๖) คาฟนฟูสมรรถภาพทางรางกาย จิตใจและอาชีพ
(๗) คาบริการอื่นที่จําเปน
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและอัตราที่คณะกรรมการการแพทยกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
มาตรา ๗๑ ในกรณีที่ผูประกันตนทุพพลภาพอันมิใชเนื่องจากการทํางานใหมีสิทธิไดรับเงินทดแทนการขาดรายไดในอัตรา
รอยละหาสิบของคาจางตามมาตรา ๕๗ ตลอดชีวิต
[มาตรา ๗๑ แกไขโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗]
มาตรา ๗๒ ในกรณีที่คณะกรรมการการแพทยวินิจฉัยวาการทุพพลภาพของผูประกันตนไดรับการฟนฟูตามมาตรา ๗๐ (๖)
จนมีสภาพดีขึ้นแลว ใหเลขาธิการหรือผูซึ่งเลขาธิการมอบหมายพิจารณาสั่งลดเงินทดแทนการขาดรายได เนื่องจากการทุพพลภาพไดตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการการแพทยกําหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ในกรณีที่ไดมีการลดเงินทดแทนการขาดรายไดตามวรรคหนึ่งไปแลว ตอมาในภายหลังปรากฏวาเหตุทุพพลภาพนั้นมีสภาพ
เสื่อมลง ถาคณะกรรมการการแพทยวินิจฉัยวาการทุพพลภาพนั้นเสื่อมลงไปจากที่เคยวินิจฉัยไวตามวรรคหนึ่ง ใหเลขาธิการพิจารณาเพิ่ม
เงินทดแทนการขาดรายไดนั้นได
[มาตรา ๗๒ วรรคสอง เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗]
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หมวด ๕
ประโยชนทดแทนในกรณีตาย
-----------มาตรา ๗๓ ในกรณีที่ผูประกันตนถึงแกความตายโดยมิใชประสบอันตราย หรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางาน ถาภายในระยะ
เวลาหกเดือนกอนถึงแกความตายผูประกันตนไดจายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวาหนึ่งเดือน ใหจายประโยชนทดแทนในกรณีตาย ดังนี้
(๑) เงินคาทําศพตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง แตตองไมนอยกวาหนึ่งรอยเทาของอัตราสูงสุดของคาจางขั้นต่ํารายวัน
ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน ใหจายใหแกบุคคลตามลําดับ ดังนี้
(ก) บุคคลซึ่งผูประกันตนทําหนังสือระบุใหเปนผูจัดการศพและไดเปนผูจัดการศพผูประกันตน
(ข) สามีภริยา บิดามารดา หรือบุตรของผูประกันตนซึ่งมีหลักฐานแสดงวาเปนผูจัดการศพผูประกันตน
(ค) บุคคลอื่นซึ่งมีหลักฐานแสดงวาเปนผูจัดการศพผูประกันตน
(๒) เงินสงเคราะหกรณี ที่ ผูประกันตนถึงแกค วามตาย ใหจายแกบุคคลซึ่ งผูประกันตนทํ าหนังสือระบุใหเปนผู มีสิท ธิไดรับ
เงินสงเคราะหนั้น แตถาผูประกันตนมิไดมีหนังสือระบุไวก็ใหนํามาเฉลี่ยจายใหแกสามีภริยา บิดามารดา หรือบุตรของผูประกันตนในจํานวน
ที่เทากัน ดังนี้
(ก) ถ า ก อ นถึ ง แก ค วามตายผู ป ระกั น ตนได ส ง เงิ น สมทบมาแล ว ตั้ ง แต ส ามสิ บ หกเดื อ นขึ้ น ไป แต ไ ม ถึ ง สิ บ ป ให จ า ย
เงินสงเคราะหเปนจํานวนเทากับรอยละหาสิบของคาจางรายเดือนที่คํานวณไดตามมาตรา ๕๗ คูณดวยสาม
(ข) ถากอนถึงแก ความตายผู ประกั นตนไดส งเงินสมทบมาแลวตั้ งแตสิบปขึ้นไป ใหจ ายเงินสงเคราะห เป นจํานวนเท ากั บ
รอยละหาสิบของคาจางรายเดือนที่คํานวณไดตามมาตรา ๕๗ คูณดวยสิบ
[มาตรา ๗๓ แกไขโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗]
มาตรา ๗๓ ทวิ ในกรณีที่ผูประกันตนที่ทุพพลภาพตามมาตรา ๗๑ ถึงแกความตาย ใหนําความในมาตรา ๗๓ มาใชบังคับ
โดยอนุโลม โดยใหนําเงินทดแทนการขาดรายไดที่ผูประกันตนไดรับในเดือนสุดทายกอนถึงแกความตายมาเปนเกณฑในการคํานวณ
ในกรณีที่ผูประกันตนที่ทุพพลภาพนั้นอยูในขายที่จะไดรับเงินคาทําศพและเงินสงเคราะห กรณีที่ผูประกันตนถึงแกความตาย
ในฐานะที่ เป นผู ประกัน ตน และในฐานะที่ เป นผู ประกั นตนที่ ทุพ พลภาพตามวรรคหนึ่ง ในเวลาเดี ยวกัน ใหมีสิท ธิไดรับเงินคาทํ าศพและ
เงินสงเคราะหกรณีที่ผูประกันตนถึงแกความตายตามมาตรา ๗๓ เพียงทางเดียว
[มาตรา ๗๓ ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗]
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หมวด ๖
ประโยชนทดแทนในกรณีสงเคราะหบุตร
----------มาตรา ๗๔ ผูประกันตนมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณี สงเคราะหบุตรตอเมื่อผูประกันตนไดจายเงินสมทบมาแลว
ไมนอยกวาหนึ่งปและไดรับสงเคราะหในจํานวนบุตรไมเกินสองคน
มาตรา ๗๕ ประโยชนทดแทนในกรณีสงเคราะหบุตร ไดแก
(๑) คาสงเคราะหความเปนอยูของบุตร
(๒) คาเลาเรียนบุตร
(๓) คารักษาพยาบาลบุตร
(๔) คาสงเคราะหอื่นที่จําเปน
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง
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หมวด ๗
ประโยชนทดแทนในกรณีชราภาพ
-----------มาตรา ๗๖ ผู ป ระกั น ตนมี สิ ท ธิ ไ ด รั บ ประโยชน ท ดแทนในกรณี ช ราภาพต อ เมื่ อ ผู ป ระกั น ตนได จ า ยเงิ น สมทบมาแล ว
ไมนอยกวาสิบหาปไมวาระยะเวลาสิบหาปนั้นจะติดตอกันหรือไมก็ตาม และผูประกันตนนั้นตองมีอายุครบหาสิบหาปบริบูรณขึ้นไป
มาตรา ๗๗ ประโยชนทดแทนในกรณีชราภาพใหจายโดยคํานวณตามสวนจํานวนและระยะเวลาการสงเงินสมทบ ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวง
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หมวด ๘
ประโยชนทดแทนในกรณีวางงาน
-----------มาตรา ๗๘ ลูกจางซึ่งเปนผูประกันตนมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีวางงานตอเมื่อผูประกันตนไดจายเงินสมทบมา
แลวไมนอยกวาหกเดือนและตองอยูภายในระยะเวลาสิบหาเดือนกอนการวางงานและจะตองเปนผูที่อยูในเงื่อนไขดังตอไปนี้
(๑) เปนผูมีความสามารถในการทํางาน พรอมที่จะทํางานที่เหมาะสมตามที่จัดหาใหหรือตองไมปฏิเสธการฝกงานและไดขึ้น
ทะเบียนไวที่สํานักจัดหางานของรัฐ โดยตองไปรายงานตัวไมนอยกวาเดือนละหนึ่งครั้ง
(๒) การที่ผูประกันตนวางงานตองมิใชถูกเลิกจางเนื่องจากทุจริตตอหนาที่หรือกระทําความผิดอาญาโดยเจตนาแกนายจาง
หรื อ จงใจทํ า ให น ายจ า งได รั บ ความเสี ย หายหรื อ ฝ า ฝ น ข อ บั ง คั บ หรื อ ระเบี ย บเกี่ ย วกั บ การทํ า งานหรื อ คํ า สั่ ง อั น ชอบด ว ยกฎหมายใน
กรณี ร า ยแรง หรื อ ละทิ้ ง หน า ที่ เป น เวลาเจ็ ด วั น ทํ า งานติ ด ต อ กั น โดยไม มี เหตุ อั น สมควรหรือ ประมาทเลิ น เล อ เป น เหตุ ใ ห น ายจ า งได รั บ
ความเสียหายอยางรายแรงหรือไดรับโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ
(๓) ตองมิใชผูมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีชราภาพตามหมวด ๗ ในลักษณะนี้
มาตรา ๗๙ ใหผูประกันตนมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนการวางงานตั้งแตวันที่แปดนับแตวันวางงานจากการทํางานกับ
นายจางรายสุดทาย ทั้งนี้ตามหลักเกณฑและอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง
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ลักษณะ ๔
พนักงานเจาหนาที่และการตรวจตราและควบคุม
----------มาตรา ๘๐ ในการปฏิบัติการตามหนาที่ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจดังตอไปนี้
(๑) เขาไปในสถานประกอบการหรือสํานักงานของนายจาง สถานที่ทํางานของลูกจาง ในระหวางเวลาพระอาทิ ตยขึ้นถึ ง
พระอาทิตยตกหรือในระหวางเวลาทําการ เพื่อตรวจสอบหรือสอบถามขอเท็จจริง ตรวจสอบทรัพยสินหรือเอกสาร หลักฐานอื่น ถายภาพ
ถายสําเนาเอกสารที่เกี่ยวกับการจางการจายคาจาง ทะเบียนลูกจาง การจายเงินสมทบ และเอกสารอื่นที่เกี่ยวของหรือนําเอกสารหลักฐานที่
เกี่ยวของไปตรวจสอบ หรือกระทําการอยางอื่นตามสมควรเพื่อใหไดขอเท็จจริงในอันที่จะปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) คนสถานที่หรือยานพาหนะใด ๆ ที่มีขอสงสัยโดยมีเหตุอันควรเชื่อวามีทรัพยสินของนายจางซึ่งไมนําสงเงินสมทบและ
หรือเงินเพิ่ม หรือนํ าสงไมค รบจํานวน โดยใหกระทํ าในระหวางเวลาทํ าการหรือในระหวางเวลาพระอาทิ ตยขึ้นถึงพระอาทิ ตยตก เวนแต
การคนในระหวางเวลาดังกลาวยังไมแลวเสร็จจะกระทําตอไปก็ได
(๓) มีห นังสื อสอบถามหรือเรียกบุค คลใดมาใหถอยคํา หรือใหสงเอกสารหลักฐานที่เกี่ ยวของ หรือสิ่งอื่นที่ จําเปนมาเพื่ อ
ประกอบการพิจารณาทั้งนี้ ใหนําความในมาตรา ๓๐ มาใชบังคับโดยอนุโลม
(๔) ยึดหรืออายัดทรัพยสินของนายจางตามคําสั่งของเลขาธิการตามมาตรา ๕๐ ในกรณีที่นายจางไมนําสงเงินสมทบและ
หรือเงินเพิ่ม หรือนําสงไมครบจํานวน
ในการปฏิบต
ั ิตามวรรคหนึ่ง พนักงานเจาหนาที่จะนําขาราชการหรือลูกจางในสํานักงานไปชวยปฏิบัติงานดวยก็ได
มาตรา ๘๑ ในการปฏิ บั ติห น าที่ ข องพนั กงานเจ าหน า ที่ ต ามมาตรา ๘๐ ให บุ ค คลซึ่ งเกี่ ย วข องอํ านวยความสะดวกตาม
สมควร
มาตรา ๘๒ ในการปฏิบัติหนาที่ พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัว
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๘๓ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๘๔ เพื่ อ ประโยชน ใ นการตรวจตราและควบคุ ม งานอั น เกี่ ย วกั บ การประกั น สั ง คม ให น ายจ า งจั ด ให มี ท ะเบี ย น
ผูประกันตนและใหเก็บรักษาไว ณ สถานที่ทํางานของนายจางพรอมที่จะใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจได
ทะเบียนผูประกันตนตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามแบบที่เลขาธิการกําหนด
มาตรา ๘๔ ทวิ กํ า หนดเวลาตามที่ บั ญ ญั ติ ไ ว ใ นมาตรา ๓๙ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๗ มาตรา ๔๗ ทวิ และมาตรา ๕๖
ถาผูมีหนาที่ปฏิบัติตามกําหนดเวลานั้นมิไดอยูในประเทศหรือมีเหตุจําเปนจนไมสามารถจะปฏิบัติตามกําหนดเวลานั้นไดและไดยื่นคํารอง
กอนสิ้นกําหนดเวลานั้นเพื่อขอขยายหรือเลื่อนกําหนดเวลาโดยแสดงเหตุแหงความจําเปน เมื่อเลขาธิการเห็นเปนการสมควรจะขยายหรือ
เลื่อนกําหนดเวลาออกไปไดตามความจําเปนแกกรณี แตทั้งนี้ตองไมเกินไปกวาหนึ่งเทาของระยะเวลาตามที่กําหนดไวในมาตรานั้น ๆ
การขยายเวลาตามที่กําหนดไวในมาตรา ๓๙ หรือมาตรา ๔๗ ไมเปนเหตุใหลดหรืองดเงินเพิ่ม
[มาตรา ๘๔ ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗]

50

ลักษณะ ๕
การอุทธรณ
-----------มาตรา ๘๕ นายจาง ผูประกัน ตน หรือบุ ค คลอื่ นใด ซึ่ งไมพ อใจในคําสั่ งของเลขาธิการหรือของพนักงานเจาหน าที่ ซึ่งสั่ ง
การตามพระราชบัญญัตินี้ เวนแตเปนคําสั่งตามมาตรา ๕๐ ใหมีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือตอคณะกรรมการอุทธรณไดภายในสามสิบวันนับแต
วันที่ไดรับแจงคําสั่งดังกลาว
หลักเกณฑและวิธีการยื่นอุทธรณ ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
[มาตรา ๘๕ วรรคหนึ่ง แกไขโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗]
มาตรา ๘๖ ใหมีคณะกรรมการอุทธรณคณะหนึ่งซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งประกอบดวยประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอื่นซึ่ง
เปนผูทรงคุณวุฒิทางกฎหมาย ผูทรงคุณวุฒิทางการแพทย ผูทรงคุณวุฒิทางระบบงานประกันสังคมผูทรงคุณวุฒิทางการแรงงาน ผูแทนฝาย
นายจางสามคนและผูแทนฝายลูกจางสามคน และใหผูแทนสํานักงานเปนกรรมการและเลขานุการ ซึ่งทั้งคณะมีจํานวนรวมกันไมเกินสิบสามคน
มาตรา ๘๗ ใหคณะกรรมการอุทธรณมีอํานาจหนาที่พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณที่ยื่นตามมาตรา ๘๕
เมื่อคณะกรรมการอุทธรณพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณแลวใหแจงคําวินิจฉัยนั้นเปนหนังสือใหผูอุทธรณทราบ
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณนั้น ถาผูอุทธรณไมพอใจใหมีสิทธินําคดีไปสูศาลแรงงานภายในสามสิบวันนับแตวันที่
ไดรับแจงคําวินิจฉัย แตถาไมนําคดีไปสูศาลแรงงานภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาว ใหคําวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณเปนที่สุด
มาตรา ๘๘ การอุ ท ธรณ ไ ม เป น การทุ เลาการปฏิ บั ติ ต ามคํ า สั่ ง ของเลขาธิ ก ารหรื อ พนั ก งานเจ า หน า ที่ ซึ่ ง สั่ ง การตาม
พระราชบัญญัตินี้ เวนแตกรณีที่ผูอุทธรณไดยื่นคํารองตอเลขาธิการขอใหทุเลาการปฏิบัติตามคําสั่งนั้นไวกอน ถาเลขาธิการเห็นสมควรจะ
สั่งใหทุเลาการปฏิบัติตามคําสั่งดังกลาวไวเพื่อรอคําวินิจฉัยอุทธรณก็ได
มาตรา ๘๙ คณะกรรมการอุ ท ธรณ มี อํานาจแต งตั้ งคณะอนุ กรรมการเพื่ อช วยเหลื อในการดํ าเนิ นการอย างใดอย างหนึ่ ง
ตามที่มอบหมายได เมื่อคณะอนุกรรมการปฏิบัติตามที่ไดรับมอบหมายแลว ใหเสนอความเห็นหรือรายงานตอคณะกรรมการอุทธรณ
การประชุมของคณะอนุกรรมการ ใหนําความในมาตรา ๑๓ มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๙๐ ใหกรรมการอุทธรณอยูในตําแหนงคราวละสองป
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกไดแตจะแตงตั้งติดตอกันเกินสองวาระไมได
มาตรา ๙๑ ให นํ าบทบั ญ ญั ติ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๗ มาใช บังคั บแก คณะกรรมการอุ ทธรณ โดย
อนุโลม
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ลักษณะ ๖
บทกําหนดโทษ
----------มาตรา ๙๒ ผูใดไมใหถอยคําหรือไมสงเอกสาร หลักฐาน หรือขอมูลที่จําเปนตามคําสั่งของคณะกรรมการ คณะกรรมการ
การแพทย คณะกรรมการอุ ท ธรณ คณะอนุ ก รรมการ หรื อ พนั ก งานเจ า หน า ที่ ต อ งระวางโทษจํ า คุ ก ไม เกิ น หนึ่ ง เดื อ น หรื อ ปรั บ ไม เกิ น
หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๙๓ ผูใดโดยเจตนาไมกรอกรายการในแบบสํารวจ กรอกรายการในแบบสํารวจไมครบถวน หรือไมสงแบบสํารวจคืน
ภายในเวลาที่กําหนดตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท
มาตรา ๙๔ ผู ใดกรอกข อความหรือตัวเลขในแบบสํารวจโดยรูอยูวาเป นเท็จ ตองระวางโทษจําคุ กไมเกินหกเดือน หรือ
ปรับไมเกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๙๕ ผูใดฝาฝนมาตรา ๓๒ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือนหรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๙๖ นายจางผู ใดโดยเจตนาไม ยื่นแบบรายการต อสํานักงานภายในกําหนดเวลาตามมาตรา ๓๔ หรือไม แจงเป น
หนังสือตอสํานักงานขอเปลี่ยนแปลงหรือแกไขเพิ่มเติมรายการภายในกําหนดเวลาตามมาตรา ๔๔ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน
หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนความผิดตอเนื่อง ผูกระทําตองระวางโทษปรับอีกวันละไมเกินหาพันบาทตลอดระยะ
เวลาที่ยังฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
[มาตรา ๙๖ วรรคหนึ่ง แกไขโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗]
มาตรา ๙๗ นายจางผูใดยื่นแบบรายการตามมาตรา ๓๔ หรือแจงเปนหนังสือขอเปลี่ยนแปลงหรือแกไขเพิ่มเติมตามมาตรา
๔๔ โดยเจตนากรอกขอความเปนเท็จในแบบรายการ หรือแจงการเปลี่ยนแปลงขอเท็จจริงเปนเท็จในหนังสือแจงขอเปลี่ยนแปลงหรือแกไข
เพิ่มเติม ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
[มาตรา ๙๗ แกไขโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗]
มาตรา ๙๘ ผู ใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกตามสมควรแกพ นักงานเจาหนาที่ ในการปฏิบัติการตามมาตรา ๘๐
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๙๙ นายจางผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๘๔ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๐๐ ผู ใ ดเป ด เผยข อ เท็ จ จริ งใดเกี่ ย วกั บ กิ จ การของนายจ า งอั น เป น ข อ เท็ จ จริง ที่ ต ามปกติ วิสั ย ของนายจ างจะ
พึงสงวนไวไมเปดเผยซึ่งตนไดมาหรือลวงรูเนื่องจากการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับ
ไมเกินสามพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ เวนแตเปนการเปดเผยในการปฏิบัติราชการเพื่อประโยชนแหงพระราชบัญญัตินี้ หรือเพื่อประโยชนแก
การคุมครองแรงงาน หรือการสอบสวนหรือการพิจารณาคดี
มาตรา ๑๐๑ ในกรณีที่นิติบุคคลเปนผูกระทําความผิดและถูกลงโทษตามพระราชบัญญัตินี้ ใหถือวาผูแทนของนิติบุคคล
กรรมการทุกคน และผูรับผิดชอบในการดําเนินการของนิติบุคคลนั้น ตองระวางโทษเชนเดียวกับนิติบุคคลนั้นดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาตน
มิไดรูเห็นเปนใจในการกระทําความผิดนั้น หรือไดจัดการตามสมควรเพื่อปองกันมิใหเกิดความผิดนั้นแลว
มาตรา ๑๐๒ ถ า เจ า พนั ก งานดั ง ต อ ไปนี้ เห็ น ว า ผู ก ระทํ า ผิ ด ไม ค วรได รับ โทษถึ ง จํ า คุ ก หรือ ไม ค วรถู ก ฟ อ งร อ ง สํ า หรั บ
ความผิ ด ที่ มี โ ทษปรั บ สถานเดี ย วหรื อ ความผิ ด ที่ มี โ ทษปรั บ หรื อ โทษจํ า คุ ก ไม เกิ น หกเดื อ น เว น แต โ ทษตามมาตรา ๙๕ ให มี อํ า นาจ
เปรียบเทียบดังนี้
(๑) เลขาธิการหรือผูซึ่งไดรับมอบหมาย สําหรับความผิดที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร
(๒) ผูวาราชการจังหวัดหรือผูซึ่งผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย สําหรับความผิดที่เกิดขึ้นในจังหวัดอื่น
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ในกรณีที่มีการสอบสวน ถาพนักงานสอบสวนพบวาบุคคลใดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษอยูในเกณฑที่จะ
ทําการเปรียบเทียบไดและบุคคลนั้นยินยอมใหเปรียบเทียบ ใหพนักงานสอบสวนสงเรื่องใหเลขาธิการหรือผูวาราชการจังหวัดแลวแตกรณี
ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่บุคคลนั้นแสดงความยินยอมใหเปรียบเทียบ
เมื่อผูกระทําผิดไดชําระเงินคาปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันแลว ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา
ถาผูกระทําผิดไมยินยอมใหเปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแลวไมชําระเงินคาปรับภายในกําหนดเวลาตามวรรคสาม ใหดําเนิน
คดีตอไป
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บทเฉพาะกาล
-----------มาตรา ๑๐๓ ใหใชพระราชบัญญัตินี้บังคับแกกิจการที่มีลูกจางตั้งแตยี่สิบคนขึ้นไปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
เมื่อพนกําหนดระยะเวลาสามปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหใชพระราชบัญญัตินี้บังคับแกกิจการที่มีลูกจางตั้งแต
สิบคนขึ้นไป
พระราชบัญญัตินี้จะใชบังคับแกนายจางที่มีลูกจางนอยกวาสิบคนในทองที่ใดและเมื่อใด ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา
[มาตรา ๑๐๓ วรรคสาม เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗]
มาตรา ๑๐๔ ให ดํ าเนินการจั ดเก็ บเงิน สมทบเพื่ อการใหประโยชน ท ดแทนในกรณี ประสบอั นตรายหรือเจ็ บปวย ในกรณี
ทุพพลภาพ และในกรณีตายอันมิใชเนื่องจากการทํางาน และในกรณีคลอดบุตร นับแตวันที่บทบัญญัติหมวด ๒ ของลักษณะ ๒ ใชบังคับ
การจัดเก็บเงินสมทบเพื่อการใหประโยชนทดแทนกรณีสงเคราะหบุตรและกรณีชราภาพ จะเริ่มดําเนินการเมื่อใดใหตราเปน
พระราชกฤษฎีกา แตทั้งนี้ตองไมชากวาวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑
สํ า ห รั บ การจั ด เก็ บ เงิ น ส มท บ เพื่ อการให ป ระโยช น ท ดแท นในกรณี ว า งงานจะเริ่ ม ดํ า เนิ น การเมื่ อ ใด ให ตราเป น
พระราชกฤษฎีกา
[มาตรา ๑๐๔ วรรคสอง แกไขโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ
นายกรัฐมนตรี
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อัตราคาธรรมเนียม
-----------(๑) ใบแทนหนังสือสําคัญแสดงการขึ้นทะเบียนประกันสังคม
(๒) ใบแทนบัตรประกันสังคม

ฉบับละ ๕๐ บาท
ฉบับละ ๑๐ บาท

อัตราเงินสมทบทายพระราชบัญญัติอัตราเงินสมทบ
หมายเหต ุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช พ ระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ คื อ เนื่ อ งจากได มี ป ระกาศใช พ ระราชบั ญ ญั ติ ป ระกั น สั งคม พ.ศ.๒๔๙๗
มาเปนเวลานานแลวแตในขณะนั้นสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมยังไมอํานวยใหนํากฎหมายนั้นมาใชบังคับ ปจจุบันนี้การพัฒ นาในดาน
เศรษฐกิ จ และสั งคมได ก า วหน า ไปมาก สมควรสรางหลั ก ประกั น ให แ ก ลู ก จ างและบุ ค คลอื่ น โดยจั ด ตั้ งกองทุ น ประกั น สั งคมขึ้ น เพื่ อ ให
การสงเคราะหแกลูกจางและบุคคลอื่นซึ่งประสบอันตราย เจ็บปวย ทุพพลภาพ หรือตาย อันมิใชเนื่องจากการทํางาน รวมทั้งกรณีคลอดบุตร
กรณีสงเคราะหบุตร กรณีชราภาพ และสําหรับกรณีวางงานซึ่งใหหลักประกันเฉพาะลูกจาง จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗
มาตรา ๓๘ ผูใดมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนจากกองทุนในฐานะผูประกันตนกอนหรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
อยูเพียงใด ก็ใหมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนนั้นตอไปจนครบตามสิทธิ
มาตรา ๓๙ ลู ก จ า งชั่ ว คราวของราชการส ว นกลาง ราชการส ว นภู มิ ภ าคและราชการส ว นท อ งถิ่ น ที่ สิ้ น สภาพการเป น
ผูประกันตนตามพระราชบัญญัตินี้ ไมวาจะไดสงเงินสมทบมาแลวเทาใด ใหลูกจางชั่วคราวนั้น มีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนตามบทบัญญัติ
ในหมวด ๒ หมวด ๓ หมวด ๔ และหมวด ๕ ของลักษณะ ๓ แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ตอไปอีกหกเดือนนับแตวันที่
พระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ
ใหนําความในมาตรา ๓๙ แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ มาใชบังคับ
กับลูกจางชั่วคราวที่สิ้นสภาพการเปนผูประกันตนตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม
มาตรา ๔๐ เพื่อประโยชนในการคํานวณระยะเวลาการสงเงินสมทบตามพระราชบัญญัตินี้ เงินสมทบของแตละเดือนไมวา
จะมีจํานวนกี่วันและไมวาจะไดหักไวและไดนําสงเดือนละกี่ครั้งก็ตาม ถาไดสงหรือไดถือวาสงเขากองทุนแลวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับ ใหถือวามีระยะเวลาในการจายเงินสมทบเทากับหนึ่งเดือน
มาตรา ๔๑ บรรดาเงินที่นายจางหรือผูประกันตนมีสิทธิเรียกคืนกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ถาไมมีผูใดมายื่นคําขอ
ตอสํานักงานเพื่อขอเงินดังกลาวคืนภายในหนึ่งปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหตกเปนของกองทุน
มาตรา ๔๒ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมายเหต ุ :- เหตุผ ลในการประกาศใชพระราชบัญ ญั ติ ฉบับนี้ คือ เนื่ องจากพระราชบัญ ญั ติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ที่ ใชบังคับอยูใน
ป จ จุ บั น มี ข อ ขั ด ข อ งและมี ป ญ หาในทางปฏิ บั ติ เกิ ด ขึ้ น หลายประการ ทํ า ให ผู ป ระกั น ตนไม ได รับ สิ ท ธิ ป ระโยชน ส มตามเจตนารมณ ข อง
กฎหมาย นอกจากนั้น วิธีปฏิบัติบางเรื่องในพระราชบัญญัติดังกลาวยังมีขั้นตอนการปฏิบัติที่ยุงยากสลับซับซอน เกิดภาระแกนายจาง และ
ไมเอื้ออํานวยประโยชนและการใหบริการแกนายจางและผูประกันตน สมควรแกไขใหเหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบัน จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้
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พระราชบัญญัติ
ประกันสังคม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๓๗
-------ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร
ใหไว ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗
เปนปที่ ๔๙ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการประกันสังคม
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิกความใน (๑) ของมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และใหใชความตอไป
นี้แทน
“(๑) ขาราชการ ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราวรายวัน และลูกจางชั่วคราวรายชั่วโมง ของราชการสวนกลาง ราชการ
สวนภูมิภาค และราชการสวนทองถิ่น ยกเวนลูกจางชั่วคราวรายเดือน”
มาตรา ๔ ใหยกเลิกความในมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๖ ในการคํานวณคาจางเพื่อการออกเงินสมทบ ใหถือเอาคาจางที่คิดเปนรายเดือนเปนเกณฑคํานวณ
ในการคํานวณคาจางที่มิใชคาจางรายเดือนใหเปนคาจางรายเดือนใหเปนคาจางรายเดือนใหถือวาคาจางที่ลูกจางไดรับ
จริงในเดือนใดเปนคาจางรายเดือนของเดือนนั้น
เพื่อประโยชนในการนับระยะเวลาการสงเงินสมทบของผูประกันตนใหถือวาเงินสมทบที่หักจากคาจางที่จายใหลูกจาง
ในเดื อ นใดเป น การจ า ยเงิ น สมทบของเดื อ นนั้ น และไม ว า เงิ น สมทบนั้ น จะได หั ก ไว ห รื อ นํ า ส ง เดื อ นละกี่ ค รั้ ง ให ถื อ ว า มี ร ะยะเวลาใน
การจายเงินสมทบเทากับหนึ่งเดือน”
มาตรา ๕ ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และใหใชความ
ตอไปนี้แทน
“มาตรา ๘ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกกวา “คณะกรรมการประกันสังคม” ประกอบดวยปลัดกระทรวงแรงงาน
และสวัสดิการสังคมเปนประธานกรรมการ ผูแทนกระทรวงการคลัง ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข และผูแทนสํานักงบประมาณเปนกรรมการ
กับผูแทนฝายนายจางและผูแทนฝายลูกจางฝายละหาคน ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งเปนกรรมการ และเลขาธิการเปนกรรมการและเลขานุการ”
มาตรา ๖ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๑๔ ใหมีคณะกรรมการการแพทยคณะหนึ่ง ประกอบดวยประธานกรรมการและกรรมการอื่น มีจํานวนรวมกัน
ไมเกินหกสิบหกคน ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งและผูแทนสํานักงานเปนกรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการและกรรมการอื่นตามวรรคหนึ่งใหแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิในวิชาชีพเวชกรรมสาขาตาง ๆ และใหอยูใ น
ตําแหนงคราวละสองป
ใหนํามาตรา ๑๐ วรรคสอง มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ มาใชบังคับโดยอนุโลม”
มาตรา ๗ ใหยกเลิกความในมาตรา ๒๒ แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๒๒ กองทุนประกอบดวย
(๑) เงินสมทบจากรัฐบาล นายจาง และผูประกันตนตามมาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๖
(๒) เงินเพิ่มตามมาตรา ๓๙ มาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๓
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(๓) ผลประโยชนของกองทุนตามมาตรา ๒๖
(๔) เงินคาธรรมเนียมตามมาตรา ๔๕
(๕) เงินที่ไดรับจากการบริจาคหรือเงินอุดหนุน
(๖) เงินที่ตกเปนของกองทุนตามมาตรา ๔๗ มาตรา ๔๗ ทวิ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๓ และมาตรา ๕๖
(๗) เงินอุดหนุนหรือเงินทดรองราชการที่รัฐบาลจายตามมาตรา ๒๔ วรรคสาม
(๘) เงินคาปรับที่ไดจากการเปรียบเทียบตามมาตรา ๑๐๒
(๙) รายไดอื่น ”
มาตรา ๘ ใหยกเลิกความในมาตรา ๒๗ แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๒๗ ภายในหกเดือนนับแตวันสิ้นปปฏิทิน ใหคณะกรรมการเสนองบดุลและรายงานการรับจายเงินของกองทุน
ในปที่ลวงมาแลวตอสํานักงานตรวจเงินแผนดินเพื่อตรวจสอบรับรองกอนเสนอตอรัฐมนตรี
งบดุลและรายงานการรับจายเงินดังกลาวใหรัฐมนตรีเสนอตอนายกรัฐมนตรี เพื่อนําเสนอรัฐสภาเพื่อทราบ และจัดใหมี
การประกาศในราชกิจจานุเบกษา”
มาตรา ๙ ใหยกเลิกความในมาตรา ๓๓ แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๓๓ ใหลูกจางซึ่งมีอายุไมต่ํากวาสิบหาปบริบูรณและไมเกินหกสิบปบริบูรณเปนผูประกันตน
ลูกจางซึ่งเปนผูประกันตนอยูแลวตามวรรคหนึ่ง เมื่อมีอายุครบหกสิบปบริบูรณ และยังเปนลูกจางของนายจางอยูภายใต
บังคับแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหถือวาลูกจางนั้นเปนผูประกันตนตอไป”
มาตรา ๑๐ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคสองของมาตรา ๓๕ แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓
“ในกรณีที่ผูรับเหมาคาแรงตามวรรคหนึ่งเปนผูยื่นแบบรายการตอสํานักงาน ตามมาตรา ๓๔ ในฐานะนายจาง ใหผูรับ
เหมาคาแรงมีหนาที่ปฏิบัติตามพระราชบัญ ญั ตินี้เชนเดียวกับนายจาง ในกรณี เชนวานี้ใหผูประกอบกิจการหลุดพนจากความรับผิดในหนี้
เงินสมทบและเงินเพิ่มเพียงเทาที่ผูรับเหมาคาแรงไดนําสงสํานักงาน”
มาตรา ๑๑ ใหยกเลิ กความในวรรคสองของมาตรา ๓๘ แหงพระราชบั ญ ญั ติประกั นสั งคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และให ใช
ความตอไปนี้แทน
“ในกรณีที่ผูประกันตนที่สิ้นสภาพการเปนลูกจางตาม (๒) ไดสงเงินสมทบครบตามเงื่อนเวลาที่จะกอใหเกิดสิทธิตาม
บัญญัติในลักษณะ ๓ แลวใหผูนั้นมีสิทธิตามบทบัญญัติในหมวด ๒ หมวด ๓ หมวด ๔ และหมวด ๕ ตอไปอีกหกเดือนนับแตวันที่สิ้นสภาพ
การเปนลูกจาง”
มาตรา ๑๒ ใหยกเลิกความในมาตรา ๓๙ แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๓๙ ผูใดเคยเปนผูประกันตนตามมาตรา ๓๓ โดยจายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวาสิบสองเดือน และตอมา
ความเปนผูประกันตนไดสิ้นสุดลงตามมาตรา ๓๘ (๒) ถาผูนั้นประสงคจะเปนผูประกันตนตอไปใหแสดงความจํานงตอสํานักงานตามระเบียบ
ที่เลขาธิการกําหนดภายในหกเดือนนับแตวันสิ้นสุดความเปนผูประกันตน
จํานวนเงินที่ใชเปนฐานในการคํานวณเงินสมทบที่ผูประกันตนตามวรรคหนึ่ง ตองนําสงเขากองทุนตามมาตรา ๔๖ วรรค
สอง ใหเปนไปตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ โดยใหคํานึงถึงความเหมาะสมกับสภาพทางเศรษฐกิจในขณะนั้นดวย
ใหผูประกันตนตามวรรคหนึ่งนําสงเงินสมทบเขากองทุนเดือนละครั้งภายในวันที่สิบหาของเดือนถัดไป
ผูประกันตนตามวรรคหนึ่งซึ่งไมสงเงินสมทบหรือสงไมครบจํานวนภายในเวลาที่กําหนดตามวรรคสามตองจายเงินเพิ่ม
ในอั ตรารอยละสองตอเดือนของจํ านวนเงินสมทบที่ ยังมิไดนํ าสงหรือของจํานวนเงิน สมทบที่ ยังขาดอยูนับแตวันถัด จากวันที่ ต องนํ าส ง
เงินสมทบ สําหรับเศษของเดือนถาถึงสิบหาวันหรือกวานั้นใหนับเปนหนึ่งเดือน ถานอยกกวานั้นใหปดทิ้ง ”
มาตรา ๑๓ ใหยกเลิกความในมาตรา ๔๑ แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๔๑ ความเปนผูประกันตนตามมาตรา ๓๙ สิ้นสุดลงเมื่อผูประกันตนนั้น
(๑) ตาย
(๒) ไดเปนผูประกันตนตามมาตรา ๓๓ อีก
(๓) ลาออกจากความเปนผูประกันตนโดยการแสดงความจํานงตอสํานักงาน
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(๔) ไมสงเงินสมทบสามเดือนติดตอกัน
(๕) ภายในระยะเวลาสิบสองเดือนสงเงินสมทบมาแลวไมครบเกาเดือน
การสิ้ น สุ ด ความเป น ผู ป ระกั น ตนตาม (๔) สิ้ น สุ ด ลงตั้ ง แต เ ดื อ นแรกที่ ไ ม ส ง เงิ น สมทบ และการสิ้ น สุ ด ความเป น
ผูประกันตนตาม (๕) สิ้นสุดลงในเดือนที่สงเงินสมทบไมครบเกาเดือน
ใหนําความในมาตรา ๓๘ วรรคสองมาใชบังคับแกผูประกันตนที่สิ้นสุดความเปนผูประกันตนตาม (๓)
(๔) และ (๕) โดยอนุโลม”
มาตรา ๑๔ ใหยกเลิกความในมาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๔๔ ในกรณีที่ขอเท็จจริงเกี่ยวกับขอความในแบบรายการที่ไดยื่นไวตอสํานักงานเปลี่ยนแปลงไป ใหนายจาง
แจงเปนหนังสือตอสํานักงานตามระเบียบที่เลขาธิการกําหนด เพื่อขอเปลี่ยนแปลงหรือแกไขเพิ่มเติมรายการภายในวันที่สิบหาของเดือนถัด
จากเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกลาว
ใหนําความในมาตรา ๓๗ มาใชบังคับแกกรณีที่นายจางไมปฏิบัติตามมาตรานี้โดยอนุโลม”
มาตรา ๑๕ ให ย กเลิ ก ความในวรรคสี่ ข องมาตรา ๔๖ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกั น สั ง คม พ.ศ. ๒๕๓๓ และให ใ ช
ความตอไปนี้แทน
“คาจางขั้นต่ําและขั้นสูงที่ใชเปนฐานในการคํานวณเงินสมทบของผูประกันตน ตามมาตรา ๓๓ แตละคน ใหเปนไปตาม
ที่กําหนดในกฎกระทรวงในการคํานวณเงินสมทบของผูประกันตนแตละคนสําหรับเศษของเงินสมทบที่มีจํานวนตั้งแตหาสิบสตางคขึ้นไปให
นับเปนหนึ่ งบาท ถาน อยกวานั้ นให ปดทิ้งในกรณี ที่ ผูประกันตนทํ างานกับนายจางหลายรายใหคํานวณเงินสมทบจากค าจางที่ ไดรับจาก
นายจางแตละราย”
มาตรา ๑๖ ใหยกเลิกความในมาตรา ๔๗ แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๔๗ ทุกครั้งที่มีการจายคาจาง ใหนายจางหักคาจางของผูประกันตนตามจํานวนที่ตองนําสงเปนเงินสมทบใน
ส ว นของผู ป ระกั น ตนตามมาตรา ๔๖ และเมื่ อ นายจ า งได ดํ า เนิ น การดั ง กล า วแล ว ให ถื อ ว า ผู ป ระกั น ตนได จ า ยเงิน สมทบแล ว ตั้ งแต วัน ที่
นายจางหักคาจาง
ใหนายจางนําเงินสมทบในสวนของผูประกันตนที่ไดหักไวตามวรรคหนึ่งและเงินสมทบในสวนของนายจาง สงใหแก
สํานักงานภายในวันที่สิบหาของเดือนถัดจากเดือนที่มีการหักเงินสมทบไวพรอมทั้งยื่นรายการแสดงการสงเงินสมทบตามแบบที่เลขาธิการ
กําหนด
ถานายจางไมจายคาจางตามกําหนดเวลาที่ตองจาย ใหนายจางมีหนาที่นําสงเงินสมทบตามที่บัญญัติไวในวรรคสอง
โดยถือเสมือนวามีการจายคาจางแลว
ในกรณีที่นายจางนําเงินสมทบในสวนของผูประกันตนหรือเงินสมทบในสวนของนายจางสงใหแกสํานักงานเกินจํานวน
ที่ตองชําระ ใหนายจางหรือผูประกันตนยื่นคํารองขอรับเงินในสวนที่เกินคืนไดตามระเบียบที่เลขาธิการกําหนด ถานายจางหรือผูประกันตนมิ
ไดเรียกเอาเงินดังกลาวคืนภายในหนึ่งปนับแตวันที่นําสงเงินสมทบหรือไมมารับเงินคืนภายในหนึ่งปนับแตวันที่ไดรับแจงใหมารับเงิน ใหเงิน
นั้นตกเปนของกองทุน ”
มาตรา ๑๗ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๔๗ ทวิ แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓
“มาตรา ๔๗ ทวิ ในกรณี ที่ น ายจ า งไม นํ า ส งเงิ น สมทบหรือ นํ า ส ง ไม ค รบตามกํ า หนดเวลาในมาตรา ๔๗ วรรคสอง
ใหพนักงานเจาหนาที่มีคําเตือนเปนหนังสือ ใหนายจางนําเงินสมทบที่คางชําระและเงินเพิ่มมาชําระภายในกําหนดไมนอยกวาสามสิบวันนับ
แต วั น ที่ ไ ด รั บ หนั ง สื อ นั้ น ถ า นายจ า งได รั บ คํ า เตื อ นดั ง กล า วแล ว แต ยั ง ไม นํ า เงิ น สมทบที่ ค า งชํ า ระและเงิ น เพิ่ ม มาชํ า ระภายในกํ า หนด
ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจประเมินเงินสมทบและแจงเปนหนังสือใหนายจางนําสงได ดังนี้
(๑) ถานายจางเคยนําสงเงินสมทบมาแลว ใหถือวาจํานวนเงินสมทบที่นายจางมีหนาที่นําสงในเดือนตอมาแตละเดือนมี
จํานวนเทากับจํานวนเงินสมทบในเดือนที่นายจางไดนําสงแลวเดือนสุดทายเต็มเดือน
(๒) ถานายจางซึ่งมีหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้แตไมยื่นแบบรายการตาม มาตรา ๓๔ หรือยื่นแบบรายการตามมาตรา
๓๔ แลว แตไมเคยนําสงเงินสมทบ หรือยื่นแบบรายการตามมาตรา ๓๔ โดยแจงจํานวนและรายชื่อลูกจางนอยกวาจํานวนลูกจางที่มีอยูจริง
ให ประเมิ นเงินสมทบจากแบบรายการที่ น ายจางเคยยื่ นไว หรือจากจํานวนลุ กจา งที่ พ นั กงานเจ าหน าที่ ต รวจพบแล วแต กรณี โดยถือว า
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ลูกจางแตละคนไดรับคาจางเปนรายเดือนในอัตราที่ไดเคยมีการยื่นแบบรายการไว แตถาไมเคยมีการยื่นแบบรายการหรือยื่นแบบรายการไม
ครบถวน ใหถือวาลูกจางแตละคนไดรับคาจางรายเดือนไมนอยกวาอัตราคาจางขั้นต่ํารายวันตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานที่ใช
บังคับอยูในทองที่นั้น คูณดวยสามสิบ
ในกรณีที่มีการพิสูจนไดภายในสองปนับแตวันที่มีการแจงการประเมินเงินสมทบตามวรรคหนึ่งวาจํานวนเงินสมทบที่แท
จริ ง ที่ น ายจ า งมี ห น า ที่ ต อ งนํ า ส ง มี จํ า นวนมากกว า หรื อ น อ ยกว า จํ า นวนเงิ น สมทบที่ พ นั ก งานเจ า หน า ที่ ป ระเมิ น ไว ต าม (๑) หรื อ (๒)
ใหสํานักงานมีหนังสือแจงผลการพิสูจนใหนายจางทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบผลการพิสูจน เพื่อใหนายจางนําสงเงินสมทบ
เพิ่มเติมภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง หรือยื่นคําขอตอสํานักงานเพื่อขอใหคืนเงินสมทบ ถานายจางไมมารับเงินดังกลาวคืนภายใน
หนึ่งปนับแตวันที่ทราบผลการพิสูจน ใหเงินนั้นตกเปนของกองทุน
การนําสงคําเตือน การแจงจํานวนเงินสมทบที่ ประเมินได และการแจงผลการพิสูจน ใหนําความในมาตรา ๓๐ มาใช
บังคับโดยอนุโลม”
มาตรา ๑๘ ใหยกเลิกความในมาตรา ๕๓ แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๕๓ ให นํ าบทบั ญ ญั ติ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑มาใช บั งคั บ โดยอนุ โลมแกผู รับ เหมาช ว งตาม
มาตรา ๕๒ ซึ่งไมนําสงเงินสมทบหรือสงไมครบจํานวนภายในเวลาที่กําหนด”
มาตรา ๑๙ ใหยกเลิกความในมาตรา ๕๖ แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๕๖ ผูประกันตนหรือบุคคลอื่นใดเห็นวาตนมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีใดตามที่บัญญัติไวในมาตรา
๕๔ และประสงคจะขอรับประโยชนทดแทนนั้น ใหยื่นคําขอรับประโยชนทดแทนตอสํานักงานตามระเบียบที่เลขาธิการกําหนด ภายในหนึ่งป
นับแตวันที่มีสิทธิขอรับประโยชนทดแทนนั้น และใหเลขาธิการหรือผูซึ่งเลขาธิการมอบหมายพิจารณาสั่งการโดยเร็ว
ประโยชนทดแทนตามวรรคหนึ่งที่เปนตัวเงิน ถาผูประกันตนหรือบุคคลซึ่งมีสิทธิไมมารับภายในสองปนับแตวันที่ไดรับ
แจงจากสํานักงาน ใหเงินนั้นตกเปนของกองทุน ”
มาตรา ๒๐ ใหยกเลิกความในมาตรา ๕๗ แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๕๗ การคํานวณค า จางรายวัน ในการจ า ยเงินทดแทนการขาดรายได ให แ ก ผู ป ระกั นตนตามมาตรา ๓๓ ให
คํานวณโดยนําคาจางสามเดือนแรกของคาจางที่ใชเปนฐานในการคํานวณเงินสมทบที่นายจางนําสงสํานักงานแลวยอนหลังเกาเดือน หาร
ดวยเกาสิบ แตถาผูประกันตนมีหลักฐานพิสูจนไดวาถานําคาจางของสามเดือนอื่นในระยะเวลาเกาเดือนนั้นมาคํานวณแลวจะมีจํานวนสูงกวา
ก็ใหนําคาจางสามเดือนนั้น หารดวยเกาสิบหรือในกรณีที่ผูประกันตนยังสงเงินสมทบไมครบเกาเดือน ใหนําคาจางสามเดือนสุดทาย ที่ใช
เปนฐานในการคํานวณเงินสมทบที่นายจางไดนําสงสํานักงานแลวหารดวยเกาสิบเปนเกณฑคํานวณ
สําหรับการคํานวณคาจางรายวันในการจายเงินทดแทนการขาดรายไดใหแกผูประกันตนตามมาตรา ๓๙ นั้น ใหคํานวณ
โดยเฉลี่ยจากจํานวนเงินที่ใชเปนฐานในการคํานวณเงินสมทบตามมาตรา ๓๙ วรรคสอง”
มาตรา ๒๑ ใหยกเลิกความในมาตรา ๖๑ แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๖๑ ผู ป ระกั น ตนหรื อ บุ ค คลตามมาตรา ๓๘ วรรคสอง มาตรา ๗๓ หรื อ มาตรา ๗๓ ทวิ ไม มี สิ ท ธิ ไ ด รั บ
ประโยชนทดแทนเมื่อปรากฏวาการประสบอันตราย หรือเจ็บปวย หรือการทุพพลภาพ หรือการตายนั้น เกิดขึ้นเพราะเหตุที่บุคคลดังกลาวจง
ใจกอใหเกิดขึ้นหรือยินยอมใหผูอื่นกอใหเกิดขึ้น ”
มาตรา ๒๒ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน ๖๑ ทวิ แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓
“มาตรา ๖๑ ทวิ ในกรณี ที่ ผูป ระกั น ตนมีสิ ท ธิ ได รับเงิน ทดแทนการขาดรายได ต ามมาตรา ๖๔ และมาตรา ๗๑ หรือ
เงินสงเคราะหการหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรตามมาตรา ๖๗ ในเวลาเดียวกันใหมีสิทธิขอรับเงินทดแทนการขาดรายไดหรือเงินสงเคราะห
การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรในประเภทใดประเภทหนึ่งเพียงประเภทเดียว โดยใหแสดงความจํานงตามแบบที่เลขาธิการกําหนด”
มาตรา ๒๓ ใหยกเลิกความในมาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๖๒ ผูประกันตนมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวยอันมิใชเนื่องจากการทํางาน
ตอเมื่อภายในระยะเวลาสิบหาเดือนกอนวันรับบริการทางการแพทย ผูประกันตนไดจายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวาสามเดือน”
มาตรา ๒๔ ใหยกเลิกความในมาตรา ๖๕ แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และใหใชความตอไปนี้แทน
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“มาตรา ๖๕ ผูประกันตนมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีคลอดบุตรสําหรับตนเองหรือภริยา หรือสําหรับหญิงซึ่ง
อยูกินดวยกันฉันสามีภริยากับผูประกันตนโดยเปดเผยตามระเบียบที่เลขาธิการกําหนดถาผูประกันตนไมมีภริยา ทั้งนี้ตอเมื่อภายในระยะ
เวลาสิบหาเดือนกอนวันรับบริการทางการแพทยผูประกันตนไดจายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวาเจ็ดเดือน
ประโยชนทดแทนในกรณีคลอดบุตร ใหผูประกันตนแตละคนมีสิทธิไดรับสําหรับการคลอดบุตรไมเกินสองครั้ง ”
มาตรา ๒๕ ให ยกเลิ กความในวรรคสามของมาตรา ๖๖ แห งพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกั นสั งคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และให ใช
ความตอไปนี้แทน
“ผูประกันตนซึ่ งตองหยุดงานเพื่ อการคลอดบุตรให ไดรับเงินสงเคราะห การหยุดงานเพื่ อการคลอดบุ ตรตามเกณฑ ที่
กําหนดไวในมาตรา ๖๗ ดวย”
มาตรา ๒๖ ใหยกเลิกความในมาตรา ๖๗ แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๖๗ ในกรณีที่ผูประกันตนตองหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรใหผูประกันตนมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหการหยุด
งานเพื่อการคลอดบุตรไมเกินสองครั้ง เปนการเหมาจายในอัตราครั้งละรอยละหาสิบของคาจางตามมาตรา ๕๗ เปนเวลาเกาสิบวัน ”
มาตรา ๒๗ ให ยกเลิ กความในมาตรา ๖๙ แหงพระราชบั ญ ญั ติป ระกั นสั ง คม พ.ศ. ๒๕๓๓ และให ใช ค วามต อไปนี้
แทน
“มาตรา ๖๙ ผูประกันตนมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีทุพพลภาพอันมิใชเนื่องจากการทํางาน ตอเมื่อภายใน
ระยะเวลาสิบหาเดือนกอนทุพพลภาพ ผูประกันตนไดจายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวาสามเดือน”
มาตรา ๒๘ ใหยกเลิกความในมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๗๑ ในกรณีที่ผูประกันตนทุพพลภาพอันมิใชเนื่องจากการทํางานใหมีสิทธิไดรับเงินทดแทนการขาดรายไดใน
อัตรารอยละหาสิบของคาจางตามมาตรา ๕๗ ตลอดชีวิต ”
มาตรา ๒๙ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคสองของมาตรา ๗๒ แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓
“ในกรณีที่ไดมีการลดเงินทดแทนการขาดรายไดตามวรรคหนึ่งไปแลวตอมาในภายหลังปรากฏวาเหตุทุพพลภาพนั้นมี
สภาพเสื่อมลง ถาคณะกรรมการการแพทยวินิจฉัยวาการทุพพลภาพนั้นเสื่อมลงไปจากที่เคยวินิจฉัยไวตามวรรคหนึ่ง ใหเลขาธิการพิจารณา
เพิ่มเงินทดแทนการขาดรายไดนั้นได ”
มาตรา ๓๐ ใหยกเลิกความในมาตรา ๗๓ แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๗๓ ในกรณีที่ผูประกันตนถึงแกความตายโดยมิใชประสบอันตราย หรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางาน ถาภายใน
ระยะเวลาหกเดือนกอนถึงแกความตายผูประกันตนไดจายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวาหนึ่งเดือนใหจายประโยชนทดแทนในกรณีตาย ดังนี้
(๑) เงินคาทําศพตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง แตตองไมนอยกวาหนึ่งรอยเทาของอัตราสูงสุดของคาจางขั้นต่ํา
รายวันตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน ใหจายใหแกบุคคลตามลําดับ ดังนี้
(ก) บุคคลซึ่งผูประกันตนทําหนังสือระบุใหเปนผูจัดการศพและไดเปนผูจัดการศพผูประกันตน
(ข) สามีภรรยา บิดามารดา หรือบุตรของผูประกันตนซึ่งมีหลักฐานแสดงวาเปนผูจัดการศพผูประกันตน
(ค) บุคคลอื่นซึ่งมีหลักฐานแสดงวาเปนผูจัดการศพผูประกันตน
(๒) เงินสงเคราะหกรณีที่ผูประกันตนถึงแกความตาย ใหจายแกบุคคลซึ่งผูประกันตนทําหนังสือระบุใหเปนผูมีสิทธิได
รับเงินสงเคราะหนั้น แตถาผูประกันตนมิไดมีหนังสือระบุไวก็ใหนํามาเฉลี่ยจายใหแกสามีภรรยา บิดา มารดา หรือบุตรของผูประกันตนใน
จํานวนที่เทากัน ดังนี้
(ก) ถ าก อนถึ งแก ค วามตายผูประกั นตนไดสงเงิน สมทบมาแล วตั้ งแต ส ามสิ บหกเดื อนขึ้น ไป แต ไม เกิน สิ บป ให จา ย
เงินสงเคราะหเปนจํานวนเทากับรอยละหาสิบของคาจางรายเดือนที่คํานวณไดตามมาตรา ๕๗ คูณดวยสาม
(ข) ถากอนถึงแกความตายผูประกันตนไดสงเงินสมทบมาแลวตั้งแตสิบปขึ้นไป ใหจายเงินสงเคราะหเปนจํานวนเทากับ
รอยละหาสิบของคาจางรายเดือนที่คํานวณไดตามมาตรา ๕๗ คูณดวยสิบ ”
มาตรา ๓๑ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๗๓ ทวิ แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓
“มาตรา ๗๓ ทวิ ในกรณีที่ผูประกันตนที่ทุพพลภาพตามมาตรา ๗๑ ถึงแกความตาย ใหนําความในมาตรา ๗๓ มาใช
บังคบโดยอนุโลม โดยใหนําเงินทดแทนการขาดรายไดที่ผูประกันตนไดรับในเดือนสุดทายกอนถึงแกความตายมาเปนเกณฑในการคํานวณ
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ในกรณี ที่ ผู ป ระกั น ตนที่ ทุ พ พลภาพนั้ น อยู ใ นข า ยที่ จ ะได รับ เงิ น ค า ทํ า ศพและเงิ น สงเคราะห กรณี ที่ ผู ป ระกั น ตนถึ ง
แกความตายในฐานะที่เปนผูประกันตนและในฐานะที่เปนผูประกันตนที่ทุพพลภาพตามวรรคหนึ่ง ในเวลาเดียวกัน ใหมีสิทธิไดรับเงินคาทํา
ศพและเงินสงเคราะหกรณีที่ผูประกันตนถึงแกความตายตามมาตรา ๗๓ เพียงทางเดียว”
มาตรา ๓๒ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๘๔ ทวิ แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓
“มาตรา ๘๔ ทวิ กําหนดเวลาตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๓๙ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๗ มาตรา ๔๗ ทวิ และมาตรา ๕๖
ถาผูมีหนาที่ปฏิบัติตามกําหนดเวลานั้นมิไดอยูในประเทศหรือมีเหตุจําเปนจนไมสามารถจะปฏิบัติตามกําหนดเวลานั้นไดและไดยื่นคํารอง
กอนสิ้นกําหนดเวลานั้นเพื่อขอขยายหรือเลื่อนกําหนดเวลาโดยแสดงเหตุแหงความจําเปน เมื่อเลขาธิการเห็นเปนการสมควรจะขยายหรือ
เลื่อนกําหนดเวลาออกไปไดตามความจําเปนแกกรณี แตทั้งนี้ตองไมเกินไปกวาหนึ่งเทาของระยะเวลาตามที่กําหนดไวในมาตรานั้น ๆ
การขยายเวลาตามที่กําหนดไวในมาตรา ๓๙ หรือมาตรา ๔๗ ไมเปนเหตุใหลดหรืองดเงินเพิ่ม ”
มาตรา ๓๓ ให ยกเลิ กความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๘๕ แห งพระราชบั ญ ญั ติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และให ใช
ความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๘๕ นายจาง ผูประกันตน หรือบุคคลอื่นใด ซึ่งไมพอใจในคําสั่งของเลขาธิการหรือของพนักงานเจาหนาที่ซึ่ง
สั่งการตามพระราชบัญญัตินี้เวนแตเปนคําสั่งตามมาตรา ๕๐ ใหมีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือตอคณะกรรมการอุทธรณไดภายในสามสิบวันนับ
แตวันที่ไดรับแจงคําสั่งดังกลาว”
มาตรา ๓๔ ให ยกเลิ กความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๙๖ แห งพระราชบั ญ ญั ติ ประกั นสั งคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และให ใช
ความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๙๖ นายจางผูใดโดยเจตนาไมยื่นแบบรายการตอสํานักงานภายในกําหนดเวลาตามมาตรา ๓๔ หรือไมแจงเปน
หนังสือตอสํานักงานขอเปลี่ยนแปลงหรือแกไขเพิ่มเติมรายการภายในกําหนดเวลาตามมาตรา ๔๔ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือ
ปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ”
มาตรา ๓๕ ใหยกเลิกความในมาตรา ๙๗ แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๙๗ นายจางผูใดยื่นแบบรายการตามมาตรา ๓๔ หรือแจงเปนหนังสือขอเปลี่ยนแปลงหรือแกไขเพิ่มเติมตาม
มาตรา ๔๔ โดยเจตนากรอกขอความเปนเท็จในแบบรายการ หรือแจงการเปลี่ยนแปลงขอเท็จจริงเปนเท็จในหนังสือแจงขอเปลี่ยนแปลง
หรือแกไขเพิ่มเติม ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ”
มาตรา ๓๖ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคสามของมาตรา ๑๐๓ แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓
“พระราชบัญญัตินี้จะใชบังคับแกนายจางที่มีลูกจางนอยกวาสิบคนในทองที่ใดและเมื่อใด ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา”
มาตรา ๓๗ ใหยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๑๐๔ แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และใหใช
ความตอไปนี้แทน
“การจัดเก็บเงินสมทบเพื่อการใหประโยชนทดแทนกรณีสงเคราะหบุตร และกรณีชราภาพ จะเริ่มดําเนินการเมื่อใดให
ตราเปนพระราชกฤษฎีกาแตทั้งนี้ตองไมชากวาวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑”
มาตรา ๓๘ ผูใดมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนจากกองทุนในฐานะผูประกันตนกอนหรือในวันที่พระราชบัญ ญัตินี้ใช
บังคับอยูเพียงใด ก็ใหมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนนั้นตอไปจนครบตามสิทธิ
มาตรา ๓๙ ลูกจางชั่วคราวของราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภ าคและราชการส วนท องถิ่นที่สิ้นสภาพการเป น
ผูประกันตนตามพระราชบัญญัตินี้ ไมวาจะไดสงเงินสมทบมาแลวเทาใด ใหลูกจางชั่วคราวนั้น มีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนตามบทบัญญัติ
ในหมวด ๒ หมวด ๓ หมวด ๔ และหมวด ๕ ของลักษณะ ๓ แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ตอไปอีกหกเดือนนับแตวันที่
พระราชบัญญัตินี้มีผลบังคับ
ใหนําความในมาตรา ๓๙ แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ มาใช
บังคับกับลูกจางชั่วคราวที่สิ้นสภาพการเปนผูประกันตนตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม
มาตรา ๔๐ เพื่อประโยชนในการคํานวณระยะเวลาการสงเงินสมทบตามพระราชบัญญัตินี้เงินสมทบของแตละเดือนไม
วาจะมีจํานวนกี่วันและไมวาจะไดหักไวและไดนําสงเดือนละกี่ครั้งก็ตาม ถาไดสงหรือไดถือวาสงเขากองทุนแลวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับ ใหถือวามีระยะเวลาในการจายเงินสมทบเทากับหนึ่งเดือน
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มาตรา ๔๑ บรรดาเงินที่นายจางหรือผูประกันตนมีสิทธิเรียกคืนกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ถาไมมีผูใดมายื่น
คําขอตอสํานักงานเพื่อขอเงินดังกลาวคืนภายในหนึ่งปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหตกเปนของกองทุน
มาตรา ๔๒ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญ ญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญ ญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ที่ใชบังคับอยูใน
ป จ จุ บั น มี ข อ ขั ด ข อ งและมี ป ญ หาในทางปฏิ บั ติ เกิ ด ขึ้ น หลายประการ ทํ า ให ผู ป ระกั น ตนไม ได รับ สิ ท ธิ ป ระโยชน ส มตามเจตนารมณ ข อง
กฎหมาย นอกจากนั้น วิธีปฏิบัติบางเรื่องในพระราชบัญญัติดังกลาวยังมีขั้นตอนการปฏิบัติที่ยุงยากสลับซับซอน เกิดภาระแกนายจาง และ
ไมเอื้ออํานวยประโยชนและการใหบริการแกนายจางและผูประกันตน สมควรแกไขใหเหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบัน จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้
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พระราชบัญญัติ
ประกันสังคม
พ.ศ. ๒๕๓๓
---------ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๓
เปนปที่ ๔๕ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการประกันสังคม
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๓”
มาตรา ๒ พระราชบัญญั ตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป เวนแตบทบัญ ญั ติ
หมวด ๒ ของลั กษณะ ๒ ให ใช บั งคับเมื่อพ นกํ าหนดระยะเวลาหนึ่งรอยแปดสิ บวันนั บแตวันที่ พ ระราชบั ญ ญั ตินี้ใชบังคับและบทบั ญ ญั ติ
มาตรา ๔๐ ใหใชบังคับภายในสี่ปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา ๓ ใหยกเลิกพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๔๙๗
บรรดากฎหมาย กฎ และข อ บั ง คั บ อื่ น ในส ว นที่ มี บั ญ ญั ติ ไ ว แ ล ว ในพระราชบั ญ ญั ติ นี้ หรื อ ซึ่ ง ขั ด หรื อ แย ง กั บ บทแห ง
พระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน
มาตรา ๔ พระราชบัญญัตินี้ไมใชบังคับแก
(๑) ข า ราชการและลู ก จ า งประจํ าของราชการส ว นกลาง ราชการส ว นภู มิ ภ าค และราชการส ว นท อ งถิ่ น ยกเว น ลู ก จา ง
ชั่วคราว
(๒) ลูกจางของรัฐบาลตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ
(๓) ลูกจางของนายจางที่มีสํานักงานในประเทศ และไปประจําทํางานในตางประเทศ
(๔) ครูหรือครูใหญของโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน
(๕) นั ก เรี ย น นั ก เรี ย นพยาบาล นิ สิ ต หรื อ นั ก ศึ ก ษา หรื อ แพทย ฝ ก หั ด ซึ่ ง เป น ลู ก จ า งของโรงเรี ย น มหาวิ ท ยาลั ย
หรือโรงพยาบาล
(๖) กิจการหรือลูกจางอื่นตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้
“ลูกจาง” หมายความวา ผูซึ่งทํ างานใหนายจางโดยรับคาจางไมวาจะเรียกชื่ออยางไร แตไมรวมถึงลูกจางซึ่งทํางาน
เกี่ยวกับงานบานอันมิไดมีการประกอบธุรกิจรวมอยูดวย
“นายจาง” หมายความวา ผูซึ่งรับลูกจางเขาทํางานโดยจายคาจางและใหหมายความรวมถึงผูซึ่ งไดรับมอบหมายให
ทํางานแทนนายจาง ในกรณีที่นายจางเปนนิติบุคคลใหหมายความรวมถึงผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลและผูซึ่งไดรับมอบหมายจาก
ผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลใหทําการแทนดวย
“คาจาง” หมายความวา เงินทุกประเภทที่นายจางจายใหแกลูกจางเปนคาตอบแทนการทํางานในวันและเวลาทํางาน
ปกติไมวาจะคํานวณตามระยะเวลาหรือคํานวณตามผลงานที่ลูกจางทําได และใหหมายความรวมถึงเงินที่นายจางจายใหในวันหยุดและวัน
ลาซึ่งลูกจางไมไดทํางานดวย ทั้งนี้ ไมวาจะกําหนด คํานวณหรือจายในลักษณะใดหรือโดยวิธีการใด และไมวาจะเรียกชื่ออยางไร
“วันทํางาน” หมายความวา วันที่กําหนดใหลูกจางทํางานตามปกติ
“ผูประกันตน” หมายความวา ผูซึ่งจายเงินสมทบอันกอใหเกิดสิทธิไดรับประโยชนทดแทนตามพระราชบัญญัตินี้
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“การคลอดบุตร” หมายความวา การที่ทารกออกจากครรภมารดาซึ่งมีระยะเวลาตั้งครรภไมนอยกวายี่สิบแปดสัปดาห
ไมวาทารกจะมีชีวิตรอดอยูหรือไม
“ทุพพลภาพ” หมายความวา การสูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะหรือของรางกาย หรือสูญเสียสภาวะปกติ
ของจิตใจ จนไมสามารถทํางานได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการการแพทยกําหนด
“วางงาน” หมายความวา การที่ผูประกันตนตองหยุดงานเนื่องจากนิติสัมพันธระหวางนายจางและลูกจางตามสัญญาจาง
แรงงานสิ้นสุดลง
“กองทุน ” หมายความวา กองทุนประกันสังคม
“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานประกันสังคม
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการประกันสังคม
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการประกันสังคม
“พนักงานเจาหนาที่ ” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม
“รัฐมนตรี ” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๖ ในการคํานวณคาจางเพื่อการออกเงินสมทบ ใหถือเอาคาจางที่คิดเปนรายวันเปนเกณฑคํานวณ
ในการคํานวณคาจางรายสัปดาห รายเดือน หรือรายปเปนคาจางรายวัน ใหถือวาสัปดาหหนึ่งมีเจ็ดวัน เดือนหนึง่ มีสามสิบวัน
และปหนึ่งมีสามรอยหกสิบหาวัน
ในกรณีที่ลูกจางไดรับคาจางเปนรายชั่วโมงหรือตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย ใหคิดเปนคาจางรายวันโดยเฉลี่ยจาก
คาจางในวันทํางานที่ลูกจางไดรับในงวดการจายคาจางที่คิดเงินสมทบตามมาตรา ๔๗
มาตรา ๗ ให รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงมหาดไทยรั ก ษาการตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ และให มี อํ า นาจแต งตั้ งพนั ก งาน
เจาหนาที่กับออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราในบัญชีทายพระราชบัญญัตินี้ ยกเวนคาธรรมเนียมและกําหนดกิจการอืน
่ เพือ
่
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได
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ลักษณะ ๑
บททั่วไป
-------หมวด ๑
คณะกรรมการประกันสังคม
------มาตรา ๘ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการประกันสังคม” ประกอบดวยเลขาธิการสํานักงานประกัน
สังคมเปนประธานกรรมการ ผูแทนกระทรวงการคลัง ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข และผูแทนสํานักงบประมาณ เปนกรรมการ กับผูแทนฝาย
นายจางและผูแทนฝายลูกจางฝายละหาคน ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง เปนกรรมการ และผูแทนสํานักงานเปนกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการจะแตงตั้งบุคคลใดเปนผูชวยเลขานุการคณะกรรมการก็ได
รัฐมนตรีจะแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิอีกไมเกินหาคนใหเปนที่ปรึกษาของคณะกรรมการก็ได ซึ่งในจํานวนนี้อยางนอยตองเปนผูทรง
คุณวุฒิทางระบบงานประกันสังคม ผูทรงคุณวุฒิทางการแรงงาน ผูทรงคุณวุฒิทางการแพทยผูทรงคุณวุฒิทางกฎหมาย และผูทรงคุณวุฒิอื่น
มาตรา ๙ คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการในการประกันสังคมตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) พิจารณาใหความเห็นตอรัฐมนตรีในการตราพระราชกฤษฎีกาการออกกฎกระทรวง และระเบียบตาง ๆ เพื่อดําเนินการ
ตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) วางระเบียบโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการรับเงิน การจายเงิน และการเก็บรักษาเงินของกอง
ทุน
(๔) วางระเบียบโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชนของกองทุน
(๕) พิจารณางบดุลและรายงานการรับจายเงินของกองทุนและรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปของสํานักงานในสวนที่
เกี่ยวกับการประกันสังคมตามพระราชบัญญัตินี้
(๖) ใหคําปรึกษาและแนะนําแกคณะกรรมการอื่นหรือสํานักงาน
(๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ หรือตามที่
รัฐมนตรีมอบหมาย
ในการปฏิ บั ติ ห น าที่ ต ามวรรคหนึ่ ง คณะกรรมการอาจมอบหมายให สํ า นั ก งานเป น ผู ป ฏิ บั ติเพื่ อเสนอต อคณะกรรมการ
พิจารณาดําเนินการตอไปก็ได
มาตรา ๑๐ กรรมการหรือที่ปรึกษาซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหอยูในตําแหนงคราวละสองป
กรรมการหรือที่ปรึกษาซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับการแตงตั้งอีกไดแตจะแตงตั้งติดตอกันเกินสองวาระไมได
มาตรา ๑๑ นอกจากการพ นจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๑๐ กรรมการหรือที่ ปรึกษาซึ่ งรัฐมนตรีแตงตั้ งพ นจาก
ตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) รัฐมนตรีใหออก
(๔) เปนบุคคลลมละลาย
(๕) วิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
(๖) ได รับโทษจําคุก โดยคํา พิ พ ากษาถึ งที่ สุด ใหจํ าคุ ก เวนแต เป นโทษสํ าหรับความผิ ด ที่ ได กระทํ าโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ
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ในกรณีที่กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนงกอนวาระ ใหรัฐมนตรีแตงตั้งบุคคลในประเภทเดียวกันตามมาตรา
๘ เปนกรรมการแทนและใหผูที่ไดรับแตงตั้งอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน
ในกรณี ที่รัฐมนตรีแตงตั้งที่ปรึกษาเพิ่ มขึ้นในระหวางที่ที่ปรึกษาซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง ใหผู ที่ไดรับ
แตงตั้งใหเปนที่ปรึกษาเพิ่มขึ้นนั้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของที่ปรึกษาที่ไดรับแตงตั้งไวแลว
มาตรา ๑๒ ในกรณีที่กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งดํารงตําแหนงครบตามวาระแลว แตยังมิไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการ
ขึ้นใหม ใหกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอน จนกวากรรมการที่ไดรับแตงตั้งใหมจะเขารับหนาที่
มาตรา ๑๓ การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงเปน
องคประชุม
ในการประชุมคราวใด ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือก
กรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
มติในที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่
ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
มาตรา ๑๔ ใหมีคณะกรรมการแพทยคณะหนึ่ง ประกอบดวยประธานกรรมการและกรรมการอื่น มีจํานวนรวมกันไมเกิน
สิบหาคนซึ่งรัฐมนตรีเปนผูแตงตั้ง
คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งใหแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิในวิชาชีพเวชกรรม สาขาตาง ๆ และใหอยูในตําแหนงคราวละ
สองป
ใหนํามาตรา ๑๐ วรรคสอง มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๕ คณะกรรมการการแพทยมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) เสนอความเห็นตอคณะกรรมการเกี่ยวกับการดําเนินงานในการใหบริการทางการแพทย
(๒) กําหนดหลักเกณฑและอัตราสําหรับประโยชนทดแทนในการรับบริการทางการแพทยของผูประกันตนตามมาตรา ๕๙
มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๖ มาตรา ๖๘ มาตรา ๗๐ และมาตรา ๗๒
(๓) เสนอความเห็นตอคณะกรรมการเกี่ยวกับการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๖๔
(๔) ใหคําปรึกษาและแนะนําในทางการแพทยแกคณะกรรมการคณะกรรมการอุทธรณ และสํานักงาน
(๕) ปฏิบัติการอื่นตามที่พระราชบัญญั ตินี้บัญญัติใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการการแพทย หรือตามที่รัฐมนตรี
หรือคณะกรรมการมอบหมาย
มาตรา ๑๖ คณะกรรมการหรือคณะกรรมการการแพทยจะแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางใด
อยางหนึ่งตามที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการการแพทยมอบหมายก็ได
การประชุมของคณะอนุกรรมการ ใหนํามาตรา ๑๓ มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๗ คณะกรรมการ คณะกรรมการการแพทย และคณะอนุกรรมการมีอํานาจสั่งใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งสงเอกสาร
หรือขอมูลที่จําเปนมาพิจารณาได ในการนี้จะสั่งใหบุคคลที่เกี่ยวของมาชี้แจงดวยก็ได
มาตรา ๑๘ กรรมการ ที่ปรึกษา กรรมการการแพทย กรรมการอุทธรณและอนุกรรมการ อาจไดรับเบี้ยประชุม คาพาหนะ
คาเบี้ยเลี้ยงคาเชาที่พัก และคาใชจายอยางอื่นในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยความเห็นชอบ
ของกระทรวงการคลัง
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หมวด ๒
สํานักงานประกันสังคม
--------มาตรา ๑๙ ใหจัดตั้งสํานักงานประกันสังคมขึ้นในกระทรวงมหาดไทยมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ปฏิบัติงานธุรการของคณะกรรมการ คณะกรรมการอื่น และคณะอนุกรรมการ ตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) เก็บ รวมรวม และวิเคราะห ขอมูลเกี่ยวกับการประกันสังคม
(๓) จัดทําทะเบียนนายจางและผูประกันตนซึ่งตองสงเงินสมทบเขากองทุน
(๔) ปฏิบัติการตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติใหเปนอํานาจหนาที่ของสํานักงาน
(๕) กระทํากิจการอยางอื่นตามที่รัฐมนตรี คณะกรรมการ คณะกรรมการอื่นหรือคณะอนุกรรมการมอบหมาย
มาตรา ๒๐ ใหเลขาธิการมีหนาที่ควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งราชการของสํานักงานและเปนผูบังคับบัญชาขาราชการใน
สํานักงาน เพื่อการนี้ใหมีรองเลขาธิการคนหนึ่งหรือหลายคนเปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการ
ใหเลขาธิการและรองเลขาธิการเปนขาราชการพลเรือนสามัญ
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หมวด ๓
กองทุนประกันสังคม
--------มาตรา ๒๑ ใหจัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในสํานักงานประกันสังคม เรียกวา กองทุนประกันสังคม เพื่อเปนทุนใชจาย
ใหผูประกันตนไดรับประโยชนทดแทนตามที่บัญญัติไว ในลักษณะ ๓ และเปนคาใชจายตามมาตรา ๒๔ วรรคสอง
มาตรา ๒๒ กองทุนประกอบดวย
(๑) เงินสมทบจากรัฐบาล นายจาง และผูประกันตนตามมาตรา ๔๖
(๒) เงินเพิ่มตามมาตรา ๔๙
(๓) ผลประโยชนของกองทุนตามมาตรา ๒๖
(๔) เงินคาธรรมเนียมตามมาตรา ๔๕
(๕) เงินที่ไดรับจากการบริจาคหรือเงินอุดหนุน
(๖) เงินที่ตกเปนของกองทุนตามมาตรา ๕๐
(๗) เงินอุดหนุนหรือเงินทดรองราชการที่รัฐบาลจายตามมาตรา ๒๔ วรรคสาม
(๘) เงินคาปรับตามที่ไดจากการเปรียบเทียบตามมาตรา ๑๐๒
(๙) รายไดอื่น
มาตรา ๒๓ เงินกองทุนตามมาตรา ๒๒ ใหเปนของสํานักงานและไมตองนําสงกระทรวงการคลังเปนรายไดแผนดิน
มาตรา ๒๔ เงินกองทุนใหจายเปนประโยชนทดแทนตามพระราชบัญญัตินี้
คณะกรรมการอาจจัดสรรเงินกองทุนไมเกินรอยละสิบของเงินสมทบของแตละปเพื่อจายตามมาตรา ๑๘ และเปนคาใช
จายในการบริหารงานของสํานักงาน
ในกรณีที่เงินกองทุนไมพอจายตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ใหรัฐบาลจายเงินอุดหนุนหรือเงินทดรองราชการใหตามความ
จําเปน
มาตรา ๒๕ การรับเงิน การจายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุ นใหเปนไปตามระเบี ยบที่ คณะกรรมการกําหนดโดย
ความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
มาตรา ๒๖ การจัดหาผลประโยชนของกองทุนใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนดโดยความเห็นชอบของ
กระทรวงการคลัง
มาตรา ๒๗ ภายในหกเดือนนับแตวันสิ้นปปฏิทินใหคณะกรรมการเสนองบดุลและรายงานการรับจายเงินของกองทุนใน
ปที่ลวงมาแลวซึ่งสํานักงานตรวจเงินแผนดินตรวจสอบรับรองตอรัฐมนตรี
งบดุลและรายงานการรับจายเงินดังกลาวใหรัฐมนตรีเสนอตอนายกรัฐมนตรีเพื่อนําเสนอรัฐสภาเพื่อทราบ และจัดใหมีการ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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หมวด ๔
การสํารวจการประกันสังคม
---------มาตรา ๒๘ เพื่อประโยชนแกการประกันสังคมตามพระราชบัญญัตินี้จะตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อสํารวจปญหาและขอมูล
ดานแรงงานก็ได
ในพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งอยางนอยใหระบุ
(๑) วัตถุประสงคในการสํารวจ
(๒) เจาหนาที่หรือพนักงานเจาหนาที่ที่จะทําการสํารวจ
(๓) กําหนดเวลาการใชบังคับพระราชกฤษฎีกาซึ่งจะตองไมเกินสองป
มาตรา ๒๙ เมื่อไดตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๒๘ แลว ใหเลขาธิการประกาศกําหนด
(๑) แบบสํารวจ
(๒) ระยะเวลาที่เจาหนาที่หรือพนักงานเจาหนาที่จะสงแบบสํารวจใหแกนายจาง
(๓) กําหนดเวลาไมนอยกวาสามสิบวันใหนายจางตองสงคืนแบบสํารวจที่ไดกรอกรายการแลวแกเจาหนาที่หรือพนักงาน
เจาหนาที่ ซึ่งตองระบุไวในแบบสํารวจดวย
การประกาศตามมาตรานี้ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๓๐ แบบสํารวจตามมาตรา ๒๙ (๑) ที่จะตองสงไปยังนายจางใหสงโดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือ
ให เจ า หน า ที่ ห รือ พนั ก งานเจ า หน า ที่ นํ าไปส ง ณ ภู มิ ลํ า เนา หรือ ถิ่ น ที่ อ ยู หรือ สํ า นั ก งานของนายจ า งในระหว า งเวลาพระอาทิ ต ย ขึ้ น ถึ ง
พระอาทิตยตก หรือในเวลาทําการของนายจาง ถาไมพบนายจาง ณ ภูมิลําเนา หรือถิ่นที่อยู หรือสํานักงานของนายจางจะสงใหแกบค
ุ คลใด
ซึ่งบรรลุนิติภาวะแลว และอยูหรือทํางานในบาน หรือสํานักงานที่ปรากฏวาเปนของนายจางนั้นก็ได
ถาไม ส ามารถส งตามวิธีในวรรคหนึ่ งได ให ใชวิธีปดแบบสํารวจไวในที่ ซึ่ งเห็ นไดงายที่สํ านั กงานของนายจาง เมื่ อได
ดําเนินการดังกลาวและเวลาไดลวงพนไปเกินสิบหาวันแลว ใหถือวานายจางไดรับแบบสํารวจนั้นแลว
มาตรา ๓๑ เมื่อนายจางไดรับแบบสํารวจแลว ใหนายจางกรอกรายการในแบบสํารวจทุกขอตามความเปนจริง แลวสง
แบบสํารวจที่ไดกรอกรายการนั้นคืนใหเจาหนาที่หรือพนักงานเจาหนาที่ภายในกําหนดเวลาตามมาตรา ๒๙ (๓)
มาตรา ๓๒ บรรดาขอความหรือตัวเลขที่กรอกไวในแบบสํารวจใหถือเปนความลับ หามมิใหผูซึ่งมีหนาที่ปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้เปดเผยขอความหรือตัวเลขนั้นแกบุคคลซึ่งไมมีหนาที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ เวนแตมีความจําเปนเพื่อประโยชน
แกการประกันสังคมหรือการคุมครองแรงงานหรือเพื่อประโยชนแกการสอบสวนหรือพิจารณาคดี
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ลักษณะ ๒
การประกันสังคม
-------หมวด ๑
การเปนผูประกันตน
------มาตรา ๓๓ ใหลูกจางที่อยูในขายบังคับแหงพระราชบัญญัตินี้เปนผูประกันตน
มาตรา ๓๔ ให นายจางซึ่ งมีลู กจางที่เปนผู ประกันตนตามมาตรา ๓๓ ยื่นแบบรายการแสดงรายชื่อผู ประกันตน อัต รา
คาจาง และขอความอื่นตามแบบที่เลขาธิการกําหนด ตอสํานักงานภายในสามสิบวันนับแตวันที่ลูกจางนั้นเปนผูประกันตน
มาตรา ๓๕ ในกรณีที่ผูประกอบกิจการไดวาจางโดยวิธีเหมาคาแรงมอบใหแกบุคคลหนึ่งบุคคลใดรับชวงไปควบคุมดูแล
การทํางานและรับผิดชอบจายคาจางใหแกลูกจางอีกทอดหนึ่งก็ดี มอบหมายใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดเปนผูจัดหาลูกจางมาทํางานอันมิใชการ
ประกอบธุรกิจจัดหางานก็ ดี โดยการทํ างานนั้นเปนสวนหนึ่ งสวนใดในกระบวนการผลิ ตหรือธุรกิจซึ่ งกระทํ าในสถานประกอบกิจการหรือ
สถานที่ทํางานของผูประกอบกิจการและเครื่องมือที่สําคัญสําหรับใชทํางานนั้นผูประกอบกิจการเปนผูจัดหา กรณีเชนวานี้ผูประกอบกิจการ
ยอมอยูในฐานะนายจางซึ่งมีหนาที่ตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๓๖ เมื่ อ นายจ างยื่ นแบบรายการตามมาตรา ๓๔ แลว ให สํ านั กงานออกหนั งสื อสํ าคั ญ แสดงการขึ้ น ทะเบี ย น
ประกันสังคมใหแกนายจางและออกบัตรประกันสังคมใหแกลูกจาง ทั้งนี้ ตามแบบ หลักเกณฑ และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๓๗ ในกรณีที่ความปรากฏแกสํานักงานหรือจากคํารองของลูกจางวานายจางไมยื่นแบบรายการตามมาตรา ๓๔
หรือยื่นแบบรายการแลวแตไมมีชื่อลูกจางบางคนซึ่ งเปนผู ประกันตนตามมาตรา ๓๓ ในแบบรายการนั้นใหสํานักงานมีอํานาจบั นทึ กราย
ละเอียดในแบบรายการตามมาตรา ๓๔ โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวของ แลวออกหนังสือสําคัญแสดงการขึ้นทะเบียนประกันสังคมให
แกนายจาง และหรือออกบัตรประกันสังคมใหแกลูกจางตามมาตรา ๓๖ แลวแตกรณี
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง เลขาธิการหรือผูซึ่งเลขาธิการมอบหมาย จะดําเนินการสอบสวนกอนก็ได
มาตรา ๓๘ ความเปนผูประกันตนตามมาตรา ๓๓ สิ้นสุดลงเมื่อผูประกันตนนั้น
(๑) ตาย
(๒) สิ้นสภาพการเปนลูกจาง
ในกรณีตาม (๒) ถาผูนั้นไดสงเงินสมทบครบตามเงื่อนเวลาที่จะกอใหเกิดสิทธิไดรับประโยชนทดแทนตามบทบัญญั ติ
ลักษณะ ๓ แลว ใหผูนั้นมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนตามมาตรา ๖๓ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง ตอไปอีกหกเดือนนับจากวันที่
สิ้นสภาพการเปนลูกจาง
มาตรา ๓๙ ผูใดเคยเปนผูประกันตนตามมาตรา ๓๓ มาแลว และตอมาความเปนผูประกันตนไดสน
ิ้ สุดลงตามมาตรา ๓๘
(๒) ถาผูนั้นประสงคจะเปนผูประกันตนตอไป ใหแสดงความจํานงตอสํานักงานพรอมทั้งนําบัตรประกันสังคมที่สํานักงานออกใหตามมาตรา
๓๖ มาใหสํานักงานบันทึกการเปนผูประกันตนตามมาตรานี้ดวย
ภายใตบังคับมาตรา ๖ คาจางที่ใชเปนฐานคํานวณเงินสมทบที่ผูประกันตนตามวรรคหนึ่งตองสงเขากองทุนตามมาตรา
๔๖ วรรคสอง นั้นใหถือเอาคาจางที่คํานวณเงินสมทบเต็มจํานวนคราวสุดทายกอนที่ความเปนผูประกันตนจะสิ้นสุดลงตามมาตรา ๓๘ (๒)
เปนเกณฑคํานวณ
ใหผูประกันตนตามวรรคหนึ่งนําสงเงินสมทบเขากองทุนเดือนละครั้งภายในวันที่สิบหาของเดือนถัดไป
มาตรา ๔๐ บุคคลอื่นใดซึ่งมิใชลูกจางตามมาตรา ๓๓ จะสมัครเขาเปนผูประกันตนตามพระราชบัญ ญัตินี้ก็ได โดยให
แสดงความจํานงตอสํานักงาน
หลักเกณฑ และอัตราการจายเงินสมทบ ประเภทของประโยชนทดแทนที่จะไดรับตามมาตรา ๕๔ ตลอดจนหลักเกณฑ
และเงื่อนไขแหงสิทธิในการรับประโยชนทดแทนใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๔๑ ความเปนผูประกันตนตามมาตรา ๓๙ สิ้นสุดลงเมื่อผูประกันตนนั้น
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(๑) ตาย
(๒) ไดเปนผูประกันตนตามมาตรา ๓๓ อีก
(๓) ลาออกจากความเปนผูประกันตนโดยการแสดงความจํานงตอสํานักงาน
มาตรา ๔๒ เพื่อกอสิทธิแกผูประกันตนในการขอรับประโยชนทดแทนตามบทบัญญัติลักษณะ ๓ ใหนับระยะเวลาประกัน
ตนตามมาตรา ๓๓ และหรือมาตรา ๓๙ ทุกชวงเขาดวยกัน
มาตรา ๔๓ กิจการใดที่อยูภายใตบังคับพระราชบัญญัตินี้ แมวาภายหลังกิจการนั้นจะมีจํานวนลูกจางลดลงเหลือนอย
กวาจํานวนที่กําหนดไวก็ตาม ใหกิจการดังกลาวอยูภายใตบังคับพระราชบัญญัตินี้ ตอไปจนกวาจะเลิกกิจการและใหลูกจางที่เหลืออยูเปน
ผูประกันตนตอไป ในกรณีที่กิจการนั้นไดรับลูกจางใหมเขาทํางาน ใหลูกจางใหมนั้นเปนผูประกันตนตามพระราชบัญญัตินี้ดวยแมวาจํานวน
ลูกจางรวมทั้งสิ้นจะไมถึงจํานวนที่กําหนดไวก็ตาม
มาตรา ๔๔ ในกรณีที่ขอเท็จจริงเกี่ยวกับขอความในแบบรายการที่ไดยื่นไวตอสํานักงานเปลี่ยนแปลงไป ใหนายจาง
แจงเปนหนังสือตอสํานักงานขอเปลี่ยนแปลงหรือแกไขเพิ่มเติมรายการภายในสิบหาวันนับแตวันที่ทราบการเปลี่ยนแปลงดังกลาว
ใหนําความในมาตรา ๓๗ มาใชบังคับแกกรณีที่นายจางไมปฏิบัติตามมาตรานี้โดยอนุโลม
มาตรา ๔๕ ในกรณีที่หนังสือสําคัญแสดงการขึ้นทะเบียนประกันสังคมหรือบัตรประกันสังคมสูญหาย ถูกทําลาย หรือ
ชํารุดในสาระสําคัญใหนายจางหรือผูประกันตนยื่นคําขอรับใบแทนหนังสือสําคัญแสดงการขึ้นทะเบียนประกันสังคมหรือใบแทนบัตรประกัน
สังคมแล วแต กรณี ต อสํานั กงานภายในสิ บห าวันนั บแต วันที่ ได ท ราบถึ งการสู ญ หาย ถู กทํ าลายหรือชํารุด ดั งกล าว ทั้ งนี้ ตามระเบีย บที่
เลขาธิการกําหนด
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หมวด ๒
เงินสมทบ
------มาตรา ๔๖ ให รัฐบาล นายจางและผูประกันตนตามมาตรา ๓๓ ออกเงินสมทบเข ากองทุ นฝายละเท ากันตามอัตราที่
กําหนดในกฎกระทรวงแตตองไมเกินอัตราเงินสมทบทายพระราชบัญญัตินี้
สําหรับการประกันตนตามมาตรา ๓๙ ใหรัฐบาลและผูประกันตนออกเงินสมทบเขากองทุน โดยรัฐบาลออกหนึ่งเทาและ
ผูประกันตนออกสองเทาของอัตราเงินสมทบที่แตละฝายตองออกตามที่กําหนดในวรรคหนึ่ง
การกําหนดอัตราเงินสมทบตามวรรคหนึ่ง ใหกําหนดโดยคํานึงถึงประโยชนทดแทนและคาใชจายในการบริหารงานของ
สํานักงานตามมาตรา ๒๔
คาจางที่ใชเปนฐานในการคํานวณเงินสมทบของผูประกันตนแตละคนถาเกินกวาวันละหารอยบาทใหคิดเพียงวันละหา
รอยบาท ในกรณีที่ผูประกันตนทํางานกับนายจางหลายราย ใหคํานวณเงินสมทบจากคาจางที่ไดรับจากนายจางแตละราย
มาตรา ๔๗ ทุ กครั้งที่ มีการจายคาจางใหนายจางหักคาจางของผูประกันตนตามจํานวนที่ จะตองสงเปนเงินสมทบใน
สวนของผูประกันตนตามมาตรา ๔๖ และเมื่อนายจางไดดําเนินการดังกลาวแลวใหถือวาผูประกันตนไดจายเงินสมทบแลวตั้งแตวันที่นาย
จางหักคาจาง
ให น ายจ างนํ าเงินสมทบในส วนของผู ประกันตนที่ ไดหั กไวต ามวรรคหนึ่ งและเงินสมทบในส วนของนายจาง ส งให แ ก
สํานักงานภายในวันที่สิบหาของเดือนถัดจากเดือนที่มีการหักเงินสมทบไว พรอมทั้งยื่นรายการแสดงการสงเงินสมทบตามแบบที่เลขาธิการ
กําหนด ในกรณีจําเปนไมอาจสงเงินสมทบและยื่นรายการไดทันกําหนดนายจางอาจยื่นคํารองตอเลขาธิการขอใหขยายเวลาการยื่นรายการ
และการนําสงเงินสมทบออกไปอีก ถาเลขาธิการเห็นสมควรจะสั่งใหขยายเวลาก็ได การขยายเวลาดังกลาวไมเปนเหตุใหลดหรืองดเงินเพิ่ม
ตามมาตรา ๔๙
ถานายจางไมจายคาจางตามกําหนดเวลาที่ตองจายใหนายจางมีหนาที่นําสงเงินสมทบใหแกสํานักงานตามที่บัญญัติไว
ในวรรคสอง โดยถือเสมือนวามีการจายคาจางแลว
มาตรา ๔๘ ในกรณี ที่ผูประกันตนทํางานกับนายจางหลายรายใหนายจางทุกรายมีหนาที่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๖ และ
มาตรา ๔๗
มาตรา ๔๙ นายจางซึ่งไมนําสงเงินสมทบในสวนของตนหรือในสวนของผูประกันตน หรือสงไมครบจํานวนภายในเวลา
ที่กําหนดตามมาตรา ๔๗ ตองจายเงินเพิ่มในอัตรารอยละสองตอเดือนของจํานวนเงินสมทบที่นายจางยังมิไดนําสง หรือของจํานวนเงิน
สมทบที่ยังขาดอยู นับแตวันถัดจากวันที่ตองนําสงเงินสมทบ สําหรับเศษของเดือนถาถึงสิบหาวันหรือกวานั้นใหนับเปนหนึ่งเดือน ถานอย
กวานั้นใหปดทิ้ง
ในกรณีที่นายจางมิไดหักคาจางของผูประกันตน เพื่อสงเปนเงินสมทบหรือหักไวแลวแตยังไมครบจํานวนตามมาตรา ๔๗
วรรคหนึ่ง ใหนายจางรับผิดใชเงินที่ตองสงเปนเงินสมทบในสวนของผูประกันตนเต็มจํานวน และตองจายเงินเพิ่มในเงินจํานวนนี้ตามวรรค
หนึ่งนับแตวันถัดจากวันที่ตอ
 งนําสงเงินสมทบ และในกรณีเชนวานี้สิทธิที่ผูประกันตนพึงไดรับคงมีเสมือนหนึ่งวาผูประกันตนไดสงเงินสมทบ
แลว
มาตรา ๕๐ เลขาธิการมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือใหยึด อายัดและขายทอดตลาดทรัพยสินของนายจางซึ่งไมนําสง
เงินสมทบและหรือเงินเพิ่มหรือนําสงไมครบจํานวนตามมาตรา ๔๙ ทั้งนี้ เพียงเทาที่จําเปนเพื่อใหไดรับเงินที่คางชําระ
การมี คํ าสั่ งให ยึด อายั ด หรือขายทอดตลาดทรัพ ยสิ นตามวรรคหนึ่ งจะกระทํ าได ตอเมื่ อไดส งคํ าเตื อนเป น หนั งสื อให
นายจางนําเงินสมทบและหรือเงินเพิ่มที่คางมาชําระภายในกําหนดไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือนั้นและนายจางไมชําระ
ภายในกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพยสินตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด ทั้งนี้
ใหนําหลักเกณฑและวิธีการตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับโดยอนุโลม
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เงินที่ไดจากการขายทอดตลาดดังกลาวใหหักไวเปนคาใชจายในการยึด อายัด และขายทอดตลาด และชําระเงินสมทบ
และเงินเพิ่มที่คางชําระถามีเงินเหลือใหคืนแกนายจางโดยเร็ว ถานายจางมิไดเรียกเอาเงินที่เหลือคืนภายในหาปใหตกเปนของกองทุน
มาตรา ๕๑ หนี้ ที่เกิดจากการไมชําระเงินสมทบและหรือเงินเพิ่ มใหสํานักงานมีบุริมสิท ธิเหนื อทรัพยสิ นทั้ งหมดของ
นายจางซึ่งเปนลูกหนี้ ในลําดับเดียวกับบุริมสิทธิในมูลคาภาษีอากรตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา ๕๒ ในกรณีที่นายจางเปนผูรับเหมาชวง ใหผูรับเหมาชวงถัดขึ้นไปหากมี ตลอดสายจนถึงผูรับเหมาชั้นตนรวม
รับผิดกับผูรับเหมาชวงซึ่งเปนนายจางในเงินสมทบซึ่งนายจางมีหนาที่ตองจายตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕๓ ให นํ าบทบั ญ ญั ติม าตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑ มาใชบังคับแกผูประกั นตนตามมาตรา ๓๙ และ
ผูรับเหมาตามมาตรา ๕๒ ซึ่งไมนําสงเงินสมทบหรือสงไมครบจํานวนภายในเวลาที่กําหนด โดยอนุโลม
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ลักษณะ ๓
ประโยชนทดแทน
-------หมวด ๑
บททั่วไป
-------มาตรา ๕๔ ผูประกันตนหรือบุคคลตามมาตรา ๗๓ มีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนจากกองทุน ดังตอไปนี้
(๑) ประโยชนทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวย
(๒) ประโยชนทดแทนในกรณีคลอดบุตร
(๓) ประโยชนทดแทนในกรณีทุพพลภาพ
(๔) ประโยชนทดแทนในกรณีตาย
(๕) ประโยชนทดแทนในกรณีสงเคราะหบุตร
(๖) ประโยชนทดแทนในกรณีชราภาพ
(๗) ประโยชนทดแทนในกรณีวางงาน ยกเวนผูประกันตนตามมาตรา ๓๙
มาตรา ๕๕ ในกรณีที่นายจางไดจัดสวัสดิการเกี่ยวกับกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวย หรือกรณีทุพพลภาพ หรือกรณี
ตายอันมิใชเนื่องจากการทํางาน หรือกรณีคลอดบุตร หรือกรณีสงเคราะหบุตร หรือกรณีชราภาพหรือกรณีวางงาน กอนวันที่พระราชบัญญัติ
นี้ใชบังคับใหแกลูกจางซึ่งเปนผูประกันตนตามมาตรา ๓๓ ที่เขาทํางานกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับถาสวัสดิการนั้นมีกรณีใดที่จา ยใน
อัตราสูงกวาประโยชนทดแทนตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนายจางนั้นนําระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน สัญญาจางแรงงานหรือขอตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจาง ซึ่งกําหนดสวัสดิการที่วานั้นมาแสดงตอคณะกรรมการเพื่อขอลดสวนอัตราเงินสมทบในประเภทประโยชนทดแทนที่
นายจางไดจัดสวัสดิการใหแลวจากอัตราเงินสมทบที่ ผูประกันตนและนายจางนั้นตองจายเขากองทุ นตามมาตรา ๔๖ และใหนายจางใช
อัตราเงินสมทบในสวนที่เหลือภายหลังคิดสวนลดดังกลาวแลวมาคํานวณเงินสมทบในสวนของผูประกันตนและเงินสมทบในสวนของนาย
จางที่ยังมีหนาที่ตองสงเขากองทุนเพื่อการจายประโยชนทดแทนในสวนอื่นตอไป
การขอลดส ว นอั ต ราเงิน สมทบและการพิ จ ารณาหั ก ส ว นลดอั ต ราเงิ น สมทบตามวรรคหนึ่ ง ให เป น ไปตามหลั ก เกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๕๖ ผูประกันตนหรือบุคคลอื่นใดเห็นวาตนมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีใดตามที่บัญญั ติไวในมาตรา
๕๔ และประสงคจะขอรับประโยชนทดแทนนั้นใหยื่นคําขอรับประโยชนทดแทนตามแบบที่เลขาธิการกําหนดตอสํานักงานและใหเลขาธิการ
หรือผูซึ่งเลขาธิการมอบหมายพิจารณาสั่งการโดยเร็ว
มาตรา ๕๗ การคํ า นวณค า จ า งรายวั น ในการจ า ยเงิ น ทดแทนการขาดรายได ใ ห แ ก ผู ป ระกั น ตนตามมาตรา ๓๓ ให
คํานวณโดยเฉลี่ยจากคาจางที่ใชเปนฐานในการคํานวณเงินสมทบเปนเวลาเกาสิบวันกอนวันรับบริการทางการแพทย ไมวาระยะเวลาเกาสิบ
วันนั้นจะติดตอกันหรือไมก็ตาม
สําหรับการคํานวณคาจางรายวันในการจายเงินทดแทนการขาดรายไดใหแกผูประกันตนตามมาตรา ๓๙ นั้น ใหคํานวณ
โดยเฉลี่ยจากคาจางที่ใชเปนฐานในการคํานวณเงินสมทบตามมาตรา ๓๙ วรรคสอง
มาตรา ๕๘ การรับประโยชนทดแทนตามพระราชบัญญัตินี้ในกรณีที่เปนบริการทางการแพทย ผูประกันตนหรือคูสมรส
ของผูประกันตนจะตองรับบริการทางการแพทยจากสถานพยาบาลตามมาตรา ๕๙
รายละเอียดและเงื่อนไขเกี่ยวกับบริการทางการแพทยที่ผูประกันตนหรือคูสมรสของผูประกันตนจะไดรับ ใหเปนไปตาม
ระเบียบที่เลขาธิการกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
มาตรา ๕๙ ให เลขาธิการประกาศในราชกิ จ จานุ เบกษากํ า หนดเขตท อ งที่ แ ละชื่ อสถานพยาบาลที่ ผู ป ระกั น ตนหรื อ
คูสมรสของผูประกันตน มีสิทธิไปรับบริการทางการแพทยได
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ผูประกันตนหรือคูสมรสของผูประกันตนซึ่งมีสิทธิไดรับบริการทางการแพทย ถาทํางานหรือมีภูมิลําเนาอยูในเขตทองทีใ่ ด
ใหไปรับบริการทางการแพทยจากสถานพยาบาลตามวรรคหนึ่งที่อยูในเขตทองที่นั้น เวนแตในกรณีที่ในเขตทองที่นั้นไมมีสถานพยาบาล
ตามวรรคหนึ่ง หรือมีแตผูประกันตนหรือคูสมรสของผูประกันตนมีเหตุผลสมควรที่ไมสามารถไปรับบริการทางการแพทยจากสถานพยาบาล
ดังกลาวได ก็ใหไปรับบริการทางการแพทยจากสถานพยาบาลตามวรรคหนึ่งที่อยูในเขตทองที่อื่นได
ในกรณีที่ผูประกันตนหรือคูสมรสของผูประกันตน ไปรับบริการทางการแพทยจากสถานพยาบาลอื่นนอกจากที่กําหนดไว
ในวรรคสอง ใหผูประกันตนมีสิทธิไดรับเงินทดแทนคาบริการทางการแพทยที่ตองจายใหแกสถานพยาบาลอื่นนั้นตามจํานวนที่สํานักงาน
กําหนด โดยคํานึงถึงสภาพของการประสบอันตรายหรือเจ็บปวย การคลอดบุตร สภาพทางเศรษฐกิจของแตละเขตทองที่ และลักษณะของ
การบริการทางการแพทยที่ไดรับ ทั้งนี้ จะตองไมเกินอัตราที่คณะกรรมการการแพทยกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
มาตรา ๖๐ ในกรณีที่ผูประกันตนหรือคูสมรสของผูประกันตนไปรับบริการทางการแพทยจากสถานพยาบาลแลวละเลย
หรือไมปฏิบัติตามคําแนะนําหรือคําสั่งของแพทยโดยไมมีเหตุผลอันสมควร เลขาธิการหรือผูซึ่งเลขาธิการมอบหมายจะสั่งลดประโยชน
ทดแทนก็ได ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการแพทย
มาตรา ๖๑ ผูประกันตนหรือบุคคลตามมาตรา ๗๓ ไมมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนเมื่อปรากฏวาการประสบอันตราย
หรือเจ็บปวย หรือการทุพพลภาพ หรือการตายนั้นเกิดขึ้นเพราะเหตุที่ผูประกันตนหรือบุคคลตามมาตรา ๗๓ จงใจกอใหเกิดขึ้น หรือยินยอม
ใหผูอื่นกอใหเกิดขึ้น
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หมวด ๒
ประโยชนทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวย
--------มาตรา ๖๒ ผูประกันตนมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวยอันมิใชเนื่องจากการทํางาน
ตอเมื่อผูประกันตนไดจายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวาเกาสิบวันและตองอยูภายในระยะเวลาสิบหาเดือนกอนวันรับบริการทางการแพทย
มาตรา ๖๓ ประโยชนทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวยอันมิใชเนื่องจากการทํางาน ไดแก
(๑) คาตรวจวินิจฉัยโรค
(๒) คาบําบัดทางการแพทย
(๓) คากินอยูและรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล
(๔) คายาและคาเวชภัณฑ
(๕) คารถพยาบาลหรือคาพาหนะรับสงผูปวย
(๖) คาบริการอื่นที่จําเปน
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและอัตราที่คณะกรรมการการแพทยกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ผูประกันตนที่ตองหยุดงานเพื่อการรักษาพยาบาลตามคําสั่งของแพทยใหไดรับเงินทดแทนการขาดรายไดตามเกณฑที่
กําหนดไวในมาตรา ๖๔ ดวย
มาตรา ๖๔ ในกรณีที่ผูประกันตนประสบอันตรายหรือเจ็บปวยอันมิใชเนื่องจากการทํางาน ใหผูประกันตนมีสิทธิไดรับ
เงินทดแทนการขาดรายไดในอัตรารอยละหาสิบของคาจางตามมาตรา ๕๗ สําหรับการที่ผูประกันตนตองหยุดงานเพื่อการรักษาพยาบาล
ตามคําสั่งของแพทยครั้งหนึ่งไมเกินเกาสิบวันและในระยะเวลาหนึ่งปปฏิทินตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน เวนแตการเจ็บปวยดวยโรคเรือ
้ รัง
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ก็ใหมีสิทธิไดรับเงินทดแทนการขาดรายไดเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันแตไมเกินสามรอยหกสิบหาวัน
ระยะเวลาไดรับเงินทดแทนการขาดรายไดให เริ่มนับแตวันแรกที่ตองหยุด งานตามคําสั่ งของแพทยจนถึงวันสุดท ายที่
แพทยกําหนดใหหยุดงาน หรือจนถึงวันสุดทายที่หยุดงาน ในกรณีผูประกันตนกลับเขาทํางานกอนครบกําหนดเวลาตามคําสั่งของแพทยแต
ไมเกินระยะเวลาที่กําหนดในวรรคหนึ่ง
ในกรณีที่ผูประกันตนมีสิทธิไดรับคาจางจากนายจาง ในระหวางหยุดงานเพื่อการรักษาพยาบาลตามกฎหมายวาดวยการ
คุมครองแรงงานหรือมีสิทธิตามระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน สัญญาจางแรงงานหรือขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง แลวแตกรณี
ผูประกันตนไมมีสิทธิไดรับเงินทดแทนตามวรรคหนึ่งจนกวาสิทธิไดรับเงินคาจางนั้นไดสิ้นสุดลงจึงจะมีสิทธิไดรับเงินทดแทนดังกลาวเทา
ระยะเวลาที่คงเหลือ และถาเงินคาจางที่ไดรับจากนายจางในกรณีใดนอยกวาเงินทดแทนการขาดรายไดจากกองทุนผูประกันตนมีสท
ิ ธิไดรบ
ั
เงินทดแทนจากกองทุนใน สวนที่ขาดดวย
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หมวด ๓
ประโยชนทดแทนในกรณีคลอดบุตร
-------มาตรา ๖๕ ผูประกันตนมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีคลอดบุตรสําหรับตนเองหรือคูสมรสตอเมื่อผูประกันตนได
จายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวาสองรอยสิบวัน และตองอยูภายในระยะเวลาสิบหาเดือนกอนวันรับบริการทางการแพทย
ประโยชนทดแทนในกรณีคลอดบุตรใหผูประกันตน มีสิทธิไดรับสําหรับการคลอดบุตรไมเกินสองครั้ง
มาตรา ๖๖ ประโยชนทดแทนในกรณีคลอดบุตร ไดแก
(๑) คาตรวจและรับฝากครรภ
(๒) คาบําบัดทางการแพทย
(๓) คายาและคาเวชภัณฑ
(๔) คาทําคลอด
(๕) คากินอยูและรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล
(๖) คาบริบาลและคารักษาพยาบาลทารกแรกเกิด
(๗) คารถพยาบาลหรือคาพาหนะรับสงผูปวย
(๘) คาบริการอื่นที่จําเปน
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและอัตราที่คณะกรรมการการแพทยกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ผู ป ระกั น ตนที่ ต อ งหยุ ด งานเพื่ อ การคลอดบุ ต รตามคํ า สั่ง ของแพทยให ได รับ เงิ นทดแทนการขาดรายได ต ามเกณฑ ที่
กําหนดไวในมาตรา ๖๗ ดวย
มาตรา ๖๗ ในกรณีที่ผูประกันตนหยุดงานเพื่อการคลอดบุตร ใหผูประกันตนมีสิทธิไดรับเงินทดแทนการขาดรายไดใน
อัตรารอยละหาสิบของคาจางตามมาตรา ๕๗ สําหรับการที่ผูประกันตนตองหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรครั้งหนึ่งไมเกินหกสิบวัน
ระยะเวลาไดรับเงินทดแทนการขาดรายไดให เริ่มนับแตวันแรกที่ตองหยุด งานตามคําสั่ งของแพทยจนถึงวันสุดท ายที่
แพทยกําหนดใหหยุดงาน หรือจนถึงวันสุดทายที่หยุดงาน ในกรณีผูประกันตนกลับเขาทํางานกอนครบกําหนดเวลาตามคําสั่งของแพทย
แตไมเกินระยะเวลาที่กําหนดในวรรคหนึ่ง
ในกรณี ที่ ผู ป ระกั น ตนมี สิ ท ธิ ได รับ ค า จา งจากนายจ างในระหว างหยุ ด งานเพื่ อ การคลอดบุ ต รตามกฎหมายวาด ว ยการ
คุมครองแรงงาน หรือมีสิทธิตามระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน สัญญาจางแรงงาน หรือขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง แลวแตกรณี
ผูประกันตนไมมีสิทธิไดรับเงินทดแทนตามวรรคหนึ่งจนกวาสิทธิไดรับคาจางนั้นไดสิ้นสุดลงจึงจะมีสิทธิไดรับเงินทดแทนดังกลาวเทาระยะ
เวลาที่คงเหลือ และถาเงินคาจางที่ไดรับจากนายจางนอยกวาเงินทดแทนการขาดรายไดจากกองทุน ผูประกันตนมีสิทธิไดรับเงินทดแทน
จากกองทุนในสวนที่ขาดดวย
มาตรา ๖๘ ในกรณีที่ผูประกันตนหรือคูสมรสของผูประกันตนไมสามารถรับประโยชนทดแทนตามมาตรา ๖๖ ได เนื่อง
จากผูประกันตนหรือคูสมรสของผูประกันตนไมไดคลอดบุตรในสถานพยาบาลตามมาตรา ๕๙ ใหผูประกันตนไดรับประโยชนทดแทนการ
คลอดบุตรตามหลักเกณฑและอัตราที่คณะกรรมการการแพทยกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
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หมวด ๔
ประโยชนทดแทนในกรณีทุพพลภาพ
-------มาตรา ๖๙ ผูประกันตนมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีทุพพลภาพตอเมื่อผูประกันตนไดจายเงินสมทบมาแลว
ไมนอยกวาเกาสิบวันและตองอยูภายในระยะเวลาสิบหาเดือนกอนทุพพลภาพ
มาตรา ๗๐ ประโยชนทดแทนในกรณีทุพพลภาพ ไดแก
(๑) คาตรวจวินิจฉัยโรค
(๒) คาบําบัดทางการแพทย
(๓) คายาและคาเวชภัณฑ
(๔) คากินอยูและรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล
(๕) คารถพยาบาลหรือคาพาหนะรับสงผูทุพพลภาพ
(๖) คาฟนฟูสมรรถภาพทางรางกาย จิตใจและอาชีพ
(๗) คาบริการอื่นที่จําเปน
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและอัตราที่คณะกรรมการการแพทยกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
มาตรา ๗๑ ในกรณีที่ผูประกันตนไดรับเงินทดแทนการขาดรายไดตามหมวด ๒ในลักษณะนี้มาแลวเปนเวลาไมเกินหนึ่ง
ปใหไดรับเงินทดแทนการขาดรายได เนื่องจากการทุพพลภาพไดตอไปอีกในอัตรารอยละหาสิบของคาจางตามมาตรา ๕๗ ตอไปอีกสิบหา
ป
สิทธิในการไดรับประโยชนทดแทนเนื่องจากการทุพพลภาพใหเปนอันระงับในงวดถัดไปเพราะเหตุที่ผูประกันตนถึงแก
ความตาย
มาตรา ๗๒ ในกรณีที่คณะกรรมการการแพทยวินิจฉัยวาการทุพพลภาพของผูประกันตนไดรับการฟนฟูตามมาตรา ๗๐
(๖) จนมีสภาพดีขึ้นแลว ใหเลขาธิการหรือผูซึ่งเลขาธิการมอบหมายพิจารณาสั่งลดเงินทดแทนการขาดรายได เนื่องจากการทุพพลภาพได
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการการแพทยกําหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
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หมวด ๕
ประโยชนทดแทนในกรณีตาย
-------มาตรา ๗๓ ในกรณี ที่ ผู ป ระกั น ตนถึ ง แก ค วามตายโดยมิ ใ ช ป ระสบอั น ตรายหรื อ เจ็ บ ป ว ยเนื่ อ งจากการทํ า งาน
ถาผูประกันตนไดจายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวาสามสิบวันและตองอยูภายในระยะเวลาหกเดือนกอนถึงแกความตาย ใหบุคคลดังตอไปนี้
มีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีตายเปนเงินคาทําศพจํานวนหนึ่งรอยเทาของอัตราสูงสุดของคาจางขั้นต่ํารายวันตามกฎหมายวาดวย
การคุมครองแรงงาน ตามลําดับคือ
(๑) บุคคลซึ่งผูประกันตนทําหนังสือระบุใหเปนผูจัดการศพและไดเปนผูจัดการศพผูประกันตน
(๒) คูสมรส บิดา มารดา หรือบุตรของผูประกันตน ที่มีหลักฐานแสดงวาเปนผูจัดการศพผูประกันตน
(๓) บุคคลอื่นที่มีหลักฐานแสดงวาเปนผูจัดการศพผูประกันตน
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หมวด ๖
ประโยชนทดแทนในกรณีสงเคราะหบุตร
--------มาตรา ๗๔ ผูประกันตนมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณี สงเคราะหบุตรตอเมื่อผูประกันตนไดจายเงินสมทบมา
แลวไมนอยกวาหนึ่งป และไดรับสงเคราะหในจํานวนบุตรไมเกินสองคน
มาตรา ๗๕ ประโยชนทดแทนในกรณีสงเคราะหบุตร ไดแก
(๑) คาสงเคราะหความเปนอยูของบุตร
(๒) คาเลาเรียนบุตร
(๓) คารักษาพยาบาลบุตร
(๔) คาสงเคราะหอื่นที่จําเปน
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง
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หมวด ๗
ประโยชนทดแทนในกรณีชราภาพ
---------มาตรา ๗๖ ผู ป ระกัน ตนมี สิ ท ธิได รับ ประโยชน ท ดแทนในกรณี ช ราภาพต อเมื่ อผู ป ระกั นตนได จายเงินสมทบมาแล ว
ไมนอยกวาสิบหาปไมวาระยะเวลาสิบหาปนั้นจะติดตอกันหรือไมก็ตาม และผูประกันตนนั้นตองมีอายุครบหาสิบหาปบริบูรณขึ้นไป
มาตรา ๗๗ ประโยชนทดแทนในกรณีชราภาพใหจายโดยคํานวณตามสวนแหงจํานวนและระยะเวลาการสงเงินสมทบ
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวง
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หมวด ๘
ประโยชนทดแทนในกรณีวางงาน
--------มาตรา ๗๘ ลู ก จ า งซึ่ ง เป น ผู ป ระกั น ตนมี สิ ท ธิ ไ ด รั บ ประโยชน ท ดแทนในกรณี ว า งงานต อ เมื่ อ ผู ป ระกั น ตนได จ า ย
เงินสมทบมาแลวไมนอยกวาหกเดือนและตองอยูภายในระยะเวลาสิบหาเดือนกอนการวางงานและจะตองเปนผูที่อยูในเงื่อนไขดังตอไปนี้
(๑) เปนผูมีความสามารถในการทํางาน พรอมที่จะทํางานที่เหมาะสมตามที่จัดหาใหหรือตองไมปฏิเสธการฝกงานและได
ขึ้นทะเบียนไวที่สํานักจัดหางานของรัฐ โดยตองไปรายงานตัวไมนอยกวาเดือนละหนึ่งครั้ง
(๒) การที่ ผู ป ระกั น ตนวางงานต อ งมิ ใ ช ถู ก เลิ ก จางเนื่ อ งจากทุ จ ริต ต อ หน า ที่ ห รือ กระทํ า ความผิ ด อาญาโดยเจตนาแก
นายจางหรือจงใจทําใหนายจางไดรับความเสียหายหรือฝาฝนขอบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการทํางาน หรือคําสั่งอันชอบดวยกฎหมายใน
กรณี รา ยแรง หรื อ ละทิ้ ง หน า ที่ เป น เวลาเจ็ ด วั น ทํ า งานติ ด ต อ กั น โดยไม มี เหตุ อั น สมควรหรือ ประมาทเลิ น เล อ เป น เหตุ ใ ห น ายจ า งได รั บ
ความเสียหายอยางรายแรงหรือไดรับโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท
ความผิดลหุโทษ
(๓) ตองมิใชผูมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีชราภาพตามหมวด ๗ในลักษณะนี้
มาตรา ๗๙ ใหผูประกันตนมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนการวางงานตั้งแตวันที่แปดนับแตวันวางงานจากการทํางาน
กับนายจางรายสุดทาย ทั้งนี้ตามหลักเกณฑและอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง
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ลักษณะ ๔
พนักงานเจาหนาที่และการตรวจตราและควบคุม
---------มาตรา ๘๐ ในการปฏิบัติการตามหนาที่ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจดังตอไปนี้
(๑) เขาไปในสถานประกอบการหรือสํานักงานของนายจาง สถานที่ทํางานของลูกจาง ในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นถึง
พระอาทิตยตกหรือในระหวางเวลาทําการ เพื่อตรวจสอบหรือสอบถามขอเท็จจริง ตรวจสอบทรัพยสินหรือเอกสาร หลักฐานอื่น ถายภาพ
ถายสําเนาเอกสารที่เกี่ยวกับการจาง การจายคาจาง ทะเบียนลูกจาง การจายเงินสมทบ และเอกสารอื่นที่เกี่ยวของ หรือนําเอกสารหลักฐาน
ที่เกี่ยวของไปตรวจสอบ หรือกระทําการอยางอื่นตามสมควรเพื่อใหไดขอเท็จจริงในอันที่จะปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) คนสถานที่หรือยานพาหนะใด ๆ ที่มีขอสงสัยโดยมีเหตุอันควรเชื่อวามีทรัพยสินของนายจางซึ่งไมนําสงเงินสมทบ
และหรือเงินเพิ่ม หรือนําสงไมครบจํานวน โดยใหกระทําในระหวางเวลาทําการหรือในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก เวนแต
การคนในระหวางเวลาดังกลาวยังไมแลวเสร็จจะกระทําตอไปก็ได
(๓) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคํา หรือใหสงเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของ หรือสิ่งอื่นที่จําเปนมาเพื่อ
ประกอบการพิจารณา ทั้งนี้ใหนําความในมาตรา ๓๐ มาใชบังคับโดยอนุโลม
(๔) ยึดหรืออายัดทรัพยสินของนายจางตามคําสั่งของเลขาธิการ ตามมาตรา ๕๐ ในกรณีที่นายจางไมนําสงเงินสมทบ
และหรือเงินเพิ่ม หรือนําสงไมครบจํานวน
ในการปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง พนักงานเจาหนาที่จะนําขาราชการหรือลูกจางในสํานักงานไปชวยปฏิบัติงานดวยก็ได
มาตรา ๘๑ ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๘๐ ใหบุคคลซึ่งเกี่ยวของอํานวยความสะดวกตาม
สมควร
มาตรา ๘๒ ในการปฏิบัติหนาที่ พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัว
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๘๓ ในการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ต ามพระราชบั ญ ญั ตินี้ ให พ นั กงานเจ า หน า ที่ เปน เจาพนั กงานตามประมวลกฎหมาย
อาญา
มาตรา ๘๔ เพื่ อ ประโยชน ในการตรวจตราและควบคุ มงานอั นเกี่ย วกั บการประกั นสั งคม ให นายจางจั ด ให มี ท ะเบี ย น
ผูประกันตนและใหเก็บรักษาไว ณ สถานที่ทํางานของนายจางพรอมที่จะใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจได
ทะเบียนผูประกันตนตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามแบบที่เลขาธิการกําหนด
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ลักษณะ ๕
การอุทธรณ
-------มาตรา ๘๕ ภายใตบังคับมาตรา ๕๐ ในกรณีที่นายจาง ผูประกันตนหรือบุคคลอื่นใด ซึ่งไดรับคําสั่งของเลขาธิการหรือ
ของพนักงานเจาหนาที่ซึ่งสั่งการตามพระราชบัญญัตินี้แลว ไมพอใจในคําสั่งนั้น ใหผูนั้นมีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือตอคณะกรรมการอุทธรณ
ไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งดังกลาว
หลักเกณฑและวิธีการยื่นอุทธรณ ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๘๖ ใหมีคณะกรรมการอุทธรณคณะหนึ่งซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งประกอบดวยประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการ
อื่นซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิ ทางกฎหมาย ผูทรงคุณวุฒิทางการแพทย ผูทรงคุณวุฒิทางระบบงานประกันสังคมผูทรงคุณวุฒิทางการแรงงาน
ผูแทนฝายนายจางสามคนและผูแทนฝายลูกจางสามคน และใหผูแทนสํานักงานเปนกรรมการและเลขานุการ ซึ่งทั้งคณะมีจํานวนรวมกันไม
เกินสิบสามคน
มาตรา ๘๗ ใหคณะกรรมการอุทธรณมีอํานาจหนาที่พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณที่ยื่นตามมาตรา ๘๕
เมื่อคณะกรรมการอุทธรณพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณแลวใหแจงคําวินิจฉัยนั้นเปนหนังสือใหผูอุทธรณทราบ
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณนั้น ถาผูอุทธรณไมพอใจใหมีสิทธินําคดีไปสูศาลแรงงานภายในสามสิบวันนับแตวัน
ที่ไดรับแจงคําวินิจฉัย แตถาไมนําคดีไปสูศาลแรงงานภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาว ใหคําวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณเปนที่สุด
มาตรา ๘๘ การอุทธรณไมเปนการทุเลาการปฏิบัติตามคําสั่งของเลขาธิการหรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งสั่งการตามพระ
ราชบัญญัตินี้ เวนแตกรณีที่ผูอุทธรณไดยื่นคํารองตอเลขาธิการขอใหทุเลาการปฏิบัติตามคําสั่งนั้นไวกอนถาเลขาธิการเห็นสมควรจะสั่งให
ทุเลาการปฏิบัติตามคําสั่งดังกลาวไวเพื่อรอคําวินิจฉัยอุทธรณก็ได
มาตรา ๘๙ คณะกรรมการอุทธรณมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อชวยเหลือในการดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง
ตามที่มอบหมายได เมื่อคณะอนุกรรมการปฏิบัติตามที่ไดรับมอบหมายแลว ใหเสนอความเห็นหรือรายงานตอคณะกรรมการอุทธรณ
การประชุมของคณะอนุกรรมการ ใหนําความในมาตรา ๑๓ มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๙๐ ใหกรรมการอุทธรณอยูในตําแหนงคราวละสองป
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกไดแตจะแตงตั้งติดตอกันเกินสองวาระไมได
มาตรา ๙๑ ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๗ มาใชบังคับแกคณะกรรมการอุทธรณ
โดยอนุโลม
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ลักษณะ ๖
บทกําหนดโทษ
---------มาตรา ๙๒ ผู ใ ดไม ใ ห ถ อ ยคํ า หรื อ ไม ส ง เอกสาร หลั ก ฐาน หรื อ ข อ มู ล ที่ จํ า เป น ตามคํ า สั่ ง ของคณ ะกรรมการ
คณะกรรมการการแพทย คณะกรรมการอุทธรณ คณะอนุกรรมการ หรือพนักงานเจาหนาที่ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับ
ไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๙๓ ผู ใดโดยเจตนาไม ก รอกรายการในแบบสํ ารวจ กรอกรายการในแบบสํ ารวจไม ค รบถ วน หรือ ไม ส งแบบ
สํารวจคืนภายในเวลาที่กําหนดตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท
มาตรา ๙๔ ผูใดกรอกขอความหรือตัวเลขในแบบสํารวจโดยรูอยูวาเปนเท็จ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือ
ปรับไมเกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๙๕ ผูใดฝาฝนมาตรา ๓๒ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือนหรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๙๖ นายจางผูใดโดยเจตนาไมยื่นแบบรายการตอสํานักงานภายในกําหนดเวลาตามมาตรา ๓๔ หรือไมแจงเปน
หนังสือตอสํานักงานขอเปลี่ยนแปลงหรือแกไขเพิ่มเติมรายการภายในกําหนดเวลาตามมาตรา ๔๔ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปหรือ
ปรับไมเกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนความผิดตอเนื่อง ผูกระทําตองระวางโทษปรับอีกวันละไมเกินหาพันบาทตลอด
ระยะเวลาที่ยังฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
มาตรา ๙๗ นายจ า งผู ใ ดยื่ น แบบรายการตามมาตรา ๓๔ หรื อ แจ ง เป น หนั ง สื อ ขอเปลี่ ย นแปลงหรื อ แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม
รายการตามมาตรา ๔๔ โดยเจตนากรอกขอความเปนเท็จในแบบรายการหรือแจงการเปลี่ยนแปลงขอเท็จจริงเปนเท็จ ในหนังสือแจงขอ
เปลี่ยนแปลงหรือแกไขเพิ่มเติมนั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๙๘ ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกตามสมควรแกพนักงานเจาหนาที่ในการปฏิบัติการตามมาตรา ๘๐
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๙๙ นายจางผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๘๔ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๐๐ ผูใดเปดเผยขอเท็จจริงใดเกี่ยวกับกิจการของนายจางอันเปนขอเท็จจริงที่ตามปกติวิสัยของนายจางจะพึง
สงวนไวไม เป ด เผยซึ่ งตนได ม าหรือล วงรูเนื่องจากการปฏิบัติการตามพระราชบัญ ญั ตินี้ ตองระวางโทษจํ าคุ กไม เกิ นหนึ่ งเดือน หรือปรับ
ไมเกินสามพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ เวนแตเปนการเปดเผยในการปฏิบัติราชการเพื่อประโยชนแหงพระราชบัญญัตินี้ หรือเพื่อประโยชนแก
การคุมครองแรงงาน หรือการสอบสวนหรือการพิจารณาคดี
มาตรา ๑๐๑ ในกรณี ที่ นิ ติ บุ ค คลเป น ผู ก ระทํ า ความผิ ด และถู ก ลงโทษตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ให ถื อ ว า ผู แ ทนของ
นิติบุคคล กรรมการทุกคน และผูรับผิดชอบในการดําเนินการของนิติบุคคลนั้น ตองระวางโทษเชนเดียวกับนิติบุคคลนั้นดวยเวนแตจะพิสูจน
ไดวาตนมิไดรูเห็นเปนใจในการกระทําความผิดนั้น หรือไดจัดการตามสมควรเพื่อปองกันมิใหเกิดความผิดนั้นแลว
มาตรา ๑๐๒ ถาเจาพนั กงานดั งต อไปนี้เห็ นวาผู กระทําผิด ไม ค วรไดรับ โทษถึ งจําคุ กหรือไม ค วรถู กฟ องรอง สํ าหรับ
ความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียวหรือความผิดที่มีโทษปรับหรือโทษจําคุกไมเกินหกเดือน เวนแตโทษตามมาตรา ๙๕ ใหมีอํานาจเปรียบ
เทียบดังนี้
(๑) เลขาธิการหรือผูซึ่งไดรับมอบหมาย สําหรับความผิดที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร
(๒) ผูวาราชการจังหวัดหรือผูซึ่งผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย สําหรับความผิดที่เกิดขึ้นในจังหวัดอื่น
ในกรณีที่มีการสอบสวน ถาพนักงานสอบสวนพบวาบุคคลใดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษอยูในเกณฑที่
จะทําการเปรียบเทียบไดและบุคคลนั้นยินยอมใหเปรียบเทียบ ใหพนักงานสอบสวนสงเรื่องใหเลขาธิการหรือผูวาราชการจังหวัดแลวแต
กรณี ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่บุคคลนั้นแสดงความยินยอมใหเปรียบเทียบ
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เมื่ อ ผู ก ระทํ า ผิ ด ได ชํ า ระเงิ น ค า ปรับ ตามจํ า นวนที่ เปรี ย บเที ย บภายในสามสิ บ วั น แล ว ให ถื อ ว า คดี เลิ ก กั น ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ถาผูกระทําผิดไมยินยอมใหเปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแลวไมชําระเงินคาปรับภายในกําหนดเวลาตามวรรคสาม ให
ดําเนินคดีตอไป
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บทเฉพาะกาล
-----------มาตรา ๑๐๓ ใหใชพระราชบัญญัตินี้บังคับแกกิจการที่มีลูกจางตั้งแตยี่สิบคนขึ้นไปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
เมื่อพนกําหนดระยะเวลาสามปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหใชพระราชบัญ ญัตินี้บังคับแกกิจการที่มีลูกจาง
ตั้งแตสิบคนขึ้นไป
มาตรา ๑๐๔ ใหดําเนินการจัดเก็บเงินสมทบเพื่อการใหประโยชนทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวย ในกรณี
ทุพพลภาพ และในกรณีตายอันมิใชเนื่องจากการทํางาน และในกรณีคลอดบุตร นับแตวันที่บทบัญญัติหมวด ๒ ของลักษณะ ๒ ใชบังคับ
ใหดําเนินการจัดเก็บเงินสมทบเพื่อการใหประโยชนทดแทนในกรณีสงเคราะหบุตร และในกรณีชราภาพภายในหกปนับ
แตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
สํ า หรั บ การจั ด เก็ บ เงิ น สมทบเพื่ อ การให ป ระโยชน ท ดแทนในกรณี ว า งงานจะเริ่ ม ดํ า เนิ น การเมื่ อ ใด ให ต ราเป น
พระราชกฤษฎีกา
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ
นายกรัฐมนตรี
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อัตราคาธรรมเนียม
-------(๑) ใบแทนหนังสือสําคัญแสดงการขึ้นทะเบียนประกันสังคม

ฉบับละ ๕๐ บาท

(๒) ใบแทนบัตรประกันสังคม

ฉบับละ ๑๐ บาท

อัตราเงินสมทบทายพระราชบัญญัติ
อัตราเงินสมทบ
---------

หมายเหต ุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช พระราชบัญ ญั ติ ฉ บับนี้ คือ เนื่ องจากไดมี ประกาศใช พ ระราชบั ญ ญั ติประกันสั งคม พ.ศ. ๒๔๙๗
มาเป น เวลานานแล ว แต ใ นขณะนั้ น สภาพทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมยั ง ไม อํ า นวยให นํ า กฎหมายนั้ น มาใช บั ง คั บ ป จ จุ บั น นี้ ก ารพั ฒ นาใน
ดานเศรษฐกิจและสังคมไดกาวหนาไปมาก สมควรสรางหลักประกันใหแกลูกจางและบุคคลอื่น โดยจัดตั้งกองทุนประกันสังคมขึ้น เพื่อให
การสงเคราะหแกลูกจางและบุคคลอื่นซึ่งประสบอันตราย เจ็บปวย ทุพพลภาพหรือตาย อันมิใชเนื่องจากการทํางาน รวมทั้งกรณีคลอดบุตร
กรณีสงเคราะหบุตรกรณีชราภาพ และสําหรับกรณีวางงานซึ่งใหหลักประกันเฉพาะลูกจาง จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
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