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ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2533 

เป็นปีที่ 45 ในรัชกาลปัจจุบัน 

  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศ

ว่า 

  
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม 

  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของรัฐสภา 

ดังต่อไปนี้ 
  
มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533” 

  
มาตรา 21  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น

ไป เว้นแต่บทบัญญัติหมวด 2 ของ ลักษณะ 2 ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและบทบัญญัติมาตรา 40 ให้ใช้บังคับภายในสี่ปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

  
มาตรา 3  ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2497 

บรรดากฎหมาย กฎ และข้อบังคับอ่ืนในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือ
แย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน 

  
มาตรา 42  พระราชบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับแก่ 

                                                           
1 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 107/ตอนที่ 161/ตอนพิเศษ หน้า 1/1 กันยายน 2533 
2 มาตรา 4 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 



(1) ข้าราชการและลูกจ้างประจ าของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วน
ท้องถิ่น 

(2) นักเรียน นักเรียนพยาบาล นิสิตหรือนักศึกษา ซึ่งเป็นลูกจ้างของโรงเรียนสถานพยาบาล 
วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยนั้น 

(3) ลูกจ้างของรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ 

(4) กิจการหรือลูกจ้างอ่ืนตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 

  
มาตรา 5  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ลูกจ้าง”3 หมายความว่า ผู้ซึ่งท างานให้นายจ้างโดยรับค่าจ้าง 

“นายจ้าง” หมายความว่า ผู้ซึ่งรับลูกจ้างเข้าท างานโดยจ่ายค่าจ้าง และให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่ง
ได้รับมอบหมายให้ท างานแทนนายจ้าง ในกรณีที่นายจ้างเป็นนิติบุคคลให้หมายความรวมถึงผู้มีอ านาจกระท าการ
แทนนิติบุคคลและผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลให้ท าการแทนด้วย 

“ค่าจ้าง” หมายความว่า เงินทุกประเภทที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างเป็นค่าตอบแทนการท างาน
ในวันและเวลาท างานปกติไม่ว่าจะค านวณตามระยะเวลาหรือค านวณตามผลงานที่ลูกจ้างท าได้ และให้หมายความ
รวมถึงเงินที่นายจ้างจ่ายให้ในวันหยุดและวันลาซึ่งลูกจ้างไม่ได้ท างานด้วย  ทั้งนี้ ไม่ว่าจะก าหนด ค านวณหรือจ่าย
ในลักษณะใดหรือโดยวิธีการใด และไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไร 

“วันท างาน” หมายความว่า วันที่ก าหนดให้ลูกจ้างท างานตามปกติ 
“ผู้ประกันตน” หมายความว่า ผู้ซึ่งจ่ายเงินสมทบอันก่อให้เกิดสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
“การคลอดบุตร” หมายความว่า การที่ทารกออกจากครรภ์มารดาซึ่งมีระยะเวลาตั้งครรภ์ไม่น้อย

กว่ายี่สิบแปดสัปดาห์ ไม่ว่าทารกจะมีชีวิตรอดอยู่หรือไม่ 
“ทุพพลภาพ”4 หมายความว่า การสูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะหรือของ

ร่างกาย หรือสูญเสียสภาวะปกติของจิตใจ จนท าให้ความสามารถในการท างานลดลงถึงขนาดไม่อาจประกอบการ
งานตามปกติได ้ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่เลขาธิการประกาศก าหนดโดยค าแนะน าของคณะกรรมการการแพทย์ 

“ว่างงาน” หมายความว่า การที่ผู้ประกันตนต้องหยุดงานเนื่องจากนิติสัมพันธ์ระหว่างนายจ้าง
และลูกจ้างตามสัญญาจ้างแรงงานสิ้นสุดลง 

                                                           
3 มาตรา 5 นยิามค าว่า “ลูกจา้ง” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 
4 มาตรา 5 นิยามค าว่า “ทุพพลภาพ” แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 



“ภัยพิบัติ”5 หมายความว่า อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย หรือธรณีพิบัติภัย ตลอดจนภัยอ่ืน ๆ ไม่ว่า
เกิดจากธรรมชาติหรือมีผู้ท าให้เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตหรือร่างกายของประชาชน หรือความเสียหาย
แก่ทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐ 

“กองทุน” หมายความว่า กองทุนประกันสังคม 

“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานประกันสังคม 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการประกันสังคม 

“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการประกันสังคม 

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการส านักงานประกันสังคม 

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  
มาตรา 66  ในการค านวณค่าจ้างเพ่ือการออกเงินสมทบ ให้ถือเอาค่าจ้างที่คิดเป็นรายเดือนเป็น

เกณฑ์ค านวณ 

ในการค านวณค่าจ้างที่มิใช่ค่าจ้างรายเดือนให้เป็นค่าจ้างรายเดือน ให้ถือว่าค่าจ้างที่ ลูกจ้าง
ได้รับจริงในเดือนใดเป็นค่าจ้างรายเดือนของเดือนนั้น 

เพ่ือประโยชน์ในการนับระยะเวลาการส่งเงินสมทบของผู้ประกันตน ให้ถือว่าเงินสมทบที่หักจาก
ค่าจ้างที่จ่ายให้ลูกจ้างในเดือนใดเป็นการจ่ายเงินสมทบของเดือนนั้น และไม่ว่าเงินสมทบนั้นจะได้หักไว้หรือน าส่ง
เดือนละกี่ครั้ง ให้ถือว่ามีระยะเวลาในการจ่ายเงินสมทบเท่ากับหนึ่งเดือน 

  
มาตรา 7  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจ

แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่กับออกกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราในบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้ 
ยกเว้นค่าธรรมเนียมและก าหนดกิจการอื่นเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 
  

  

                                                           
5 มาตรา 5 นยิามค าว่า “ภัยพิบัต”ิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2558 
6 มาตรา 6 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 



ลักษณะ 1 

บททั่วไป 

 

หมวด 1 

คณะกรรมการประกันสังคม 

 

  
มาตรา 87  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการประกันสังคม” ประกอบด้วย 

ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข และผู้แทนส านักงบประมาณเป็น
กรรมการ กับผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนฝ่ายละเจ็ดคนซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง เป็นกรรมการ 

ให้เลขาธิการเป็นกรรมการ และเลขานุการ 

ให้ผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนตามวรรคหนึ่งมาจากการเลือกตั้ง โดยค านึงถึง
การมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงของฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตน สัดส่วนระหว่างหญิงและชาย รวมทั้งการมีส่วน
ร่วมอย่างมีประสิทธิผลของคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส  ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งให้เป็นไปตามระเบียบที่
รัฐมนตรีก าหนด 

คณะกรรมการจะแต่งตั้งข้าราชการในส านักงานเป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้ 
  
มาตรา 8/18  คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนไม่เกินเจ็ดคน เป็นที่ปรึกษาของ

คณะกรรมการ โดยการสรรหาจากผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ไม่น้อยกว่าสิบปีในด้านการเงิน การ
คลัง ด้านระบบงานประกันสังคม ด้านบริหารการลงทุน ด้านบริหารจัดการ ด้านการแพทย์ ด้านกฎหมาย และด้าน
เศรษฐศาสตร์ 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด
โดยค าแนะน าของคณะกรรมการ 

  
มาตรา 8/29  กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งตามมาตรา 8 หรือที่ปรึกษาซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้ง

ตามมาตรา 8/1 ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
(1) มีสัญชาติไทย 

                                                           
7 มาตรา 8 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 
8 มาตรา 8/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 
9 มาตรา 8/2 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 



(2) ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 

(3) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

(4) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 

(5) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้
กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(6) ไม่เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ ารวยผิดปกติ
หรือมีทรัพย์สินเพิ่มข้ึนผิดปกต ิ

(7) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือเลิกจ้างจากหน่วยงานของรัฐหรือสถานประกอบกิจการของ
เอกชนเพราะทุจริตต่อหน้าที ่

(8) ไม่เป็นคู่สัญญาหรือมีประโยชน์ได้เสียในกิจการที่เป็นคู่สัญญาหรือมีธุรกิจเกี่ยวข้องกับ
ส านักงานไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

(9) ไม่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการการเมือง ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น หรือกรรมการหรือที่ปรึกษาของพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง เว้นแต่จะได้พ้น
จากต าแหนง่ดังกล่าวไม่น้อยกว่าสามปี 

  
มาตรา 8/310  ให้กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งถือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูงตามพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่จะต้องแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
ต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ โดยให้เปิดเผยต่อสาธารณชนทราบไม่เกินสามสิบวัน
นับแต่วันที่ครบก าหนดต้องยื่นบัญชีดังกล่าว 

  
มาตรา 9  คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(1) เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการในการประกันสังคมตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
(2) พิจารณาให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีในการตราพระราชกฤษฎีกา การออกกฎกระทรวง  และ

ระเบียบต่าง ๆ เพื่อด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 
(3) วางระเบียบโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน และการ

เก็บรักษาเงินของกองทุน 

(4) วางระเบียบโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์ของ
กองทุน 

                                                           
10 มาตรา 8/3 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 



(5) พิจารณางบดุลและรายงานการรับจ่ายเงินของกองทุนและรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี
ของส านักงานในส่วนที่เกี่ยวกับการประกันสังคมตามพระราชบัญญัตินี้ 

(6) ให้ค าปรึกษาและแนะน าแก่คณะกรรมการอื่นหรือส านักงาน 

(7) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนบัญญัติให้เป็นอ านาจหน้ าที่ของ
คณะกรรมการ หรือตามท่ีรัฐมนตรีมอบหมาย 

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ส านักงานเป็นผู้ปฏิบัติเพ่ือ
เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาด าเนินการต่อไปก็ได้ 

  
มาตรา 10  กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งตามมาตรา 8 หรือที่ปรึกษาซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งตาม

มาตรา 8/1 มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสองปี11 

กรรมการหรือที่ปรึกษาซึ่งพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้ แต่จะแต่งตั้งติดต่อกันเกิน
สองวาระไม่ได ้

  
มาตรา 1112  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งตามมาตรา 8 

หรือที่ปรึกษาซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งตามมาตรา 8/1 พ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) คณะกรรมการมีมติให้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อนค
วามสามารถ ด้วยคะแนนเสียงเกินก่ึงหนึ่งของจ านวนกรรมการที่มีอยู่ตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 

(4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8/2 

ในกรณีที่กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งหรือที่ปรึกษาพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ ให้รัฐมนตรีหรือ
คณะกรรมการแต่งตั้งบุคคลในประเภทเดียวกันตามมาตรา 8 หรือมาตรา 8/1 เป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาแทน 
แล้วแต่กรณี และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนต าแหน่งที่ว่างอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการหรือที่
ปรึกษาซ่ึงได้แต่งตั้งไว้แล้ว 

ในกรณีที่คณะกรรมการแต่งตั้งที่ปรึกษาเพ่ิมข้ึนในระหว่างที่ที่ปรึกษาซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่
ในต าแหน่ง ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาเพ่ิมขึ้นนั้นอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของที่ปรึกษาซึ่งได้
แต่งตั้งไว้แล้ว 

  

                                                           
11 มาตรา 10 วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตปิระกันสังคม (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2558 
12 มาตรา 11 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 



มาตรา 12  ในกรณีที่กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งด ารงต าแหน่งครบตามวาระแล้ว แต่ยังมิได้มี
การแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นใหม่ ให้กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน จนกว่า
กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่จะเข้ารับหน้าที่ 

  
มาตรา 13  การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน

กรรมการทั้งหมด จึงเป็นองค์ประชุม 

ในการประชุมคราวใด ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้
กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

มติในที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนน
เสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

  
มาตรา 1413  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการการแพทย์” ประกอบด้วย 

ประธานกรรมการ และกรรมการอ่ืนมีจ านวนรวมกันไม่เกินสิบหกคนซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง 

ให้ผู้แทนส านักงานเป็นกรรมการ และเลขานุการ 

ประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนตามวรรคหนึ่ง ให้แต่งตั้งโดยการสรรหาจากผู้ทรงคุณวุฒิใน
วิชาชีพเวชกรรมสาขาต่าง ๆ หรือในด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข หรือด้านการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล และ
ให้มีผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนฝ่ายละหนึ่งคน และให้มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสองปี 

ให้น าบทบัญญัติมาตรา 8/1 วรรคสอง มาตรา 8/2 มาตรา 10 วรรคสอง มาตรา 11 มาตรา 12 
และมาตรา 13 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  
มาตรา 15  คณะกรรมการการแพทย์มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(1) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการด าเนินงานในการให้บริการทางการแพทย์ 
(2)14 ก าหนดหลักเกณฑ์ อัตรา และระยะเวลาในการรับประโยชน์ทดแทนตามมาตรา 59 มาตรา 

63 มาตรา 66 มาตรา 68 มาตรา 70 มาตรา 71 และมาตรา 72 

(3) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการออกกฎกระทรวงตามมาตรา 64 

(4) ให้ค าปรึกษาและแนะน าในทางการแพทย์แก่คณะกรรมการ คณะกรรมการอุทธรณ์ และ
ส านักงาน 

                                                           
13 มาตรา 14 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 
14 มาตรา 15 (2) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2558 



(5) ปฏิบัติการอ่ืนตามที่พระราชบัญญัตินี้บัญญัติให้เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
การแพทย์ หรือตามท่ีรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการมอบหมาย 

  
มาตรา 16  คณะกรรมการหรือคณะกรรมการการแพทย์จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณา

หรือปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการการแพทย์มอบหมายก็ได้ 
การประชุมของคณะอนุกรรมการ ให้น ามาตรา 13 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  
มาตรา 17  คณะกรรมการ คณะกรรมการการแพทย์ และคณะอนุกรรมการมีอ านาจสั่งให้บุคคลใด

บุคคลหนึ่งส่งเอกสารหรือข้อมูลที่จ าเป็นมาพิจารณาได้ ในการนี้จะสั่งให้บุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงด้วยก็ได้ 
  
มาตรา 18  กรรมการ ที่ปรึกษา กรรมการการแพทย์ กรรมการอุทธรณ์ และอนุกรรมการ อาจ

ได้รับเบี้ยประชุม ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่ พัก และค่าใช้จ่ายอย่างอ่ืนในการปฏิบัติหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัตินี้ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

  
หมวด 2 

ส านักงานประกันสังคม 

 

  
มาตรา 19  ให้จัดตั้งส านักงานประกันสังคมขึ้นในกระทรวงมหาดไทยมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(1) ปฏิบัติงานธุรการของคณะกรรมการ คณะกรรมการอ่ืน และคณะอนุกรรมการ ตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
(2) เก็บ รวมรวม และวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับการประกันสังคม 

(3) จัดท าทะเบียนนายจ้างและผู้ประกันตนซึ่งต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุน 

(4) ปฏิบัติการตามท่ีพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงาน 

(5 )  กระท ากิจการอย่ าง อ่ืนตามที่ รั ฐมนตรี  คณะกรรมการ  คณะกรรมการ อ่ืนหรือ
คณะอนุกรรมการมอบหมาย 

  
มาตรา 20  ให้เลขาธิการมีหน้าที่ควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งราชการของส านักงานและเป็น

ผู้บังคับบัญชาข้าราชการในส านักงาน เพ่ือการนี้ให้มีรองเลขาธิการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติ
ราชการ 

ให้เลขาธิการและรองเลขาธิการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ 



 

หมวด 3 

กองทุนประกันสังคม 

 

  
มาตรา 21  ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในส านักงานประกันสังคม เรี ยกว่า กองทุน

ประกันสังคม เพ่ือเป็นทุนใช้จ่ายให้ผู้ประกันตนได้รับประโยชน์ทดแทนตามที่บัญญัติไว้ในลักษณะ 3 และเป็น
ค่าใช้จ่ายตามมาตรา 24 วรรคสอง 

  
มาตรา 2215  กองทุน ประกอบด้วย 

(1) เงินสมทบจากรัฐบาล นายจ้าง และผู้ประกันตนตามมาตรา 40 และมาตรา 46 

(2) เงินเพ่ิมตามมาตรา 39 มาตรา 49 และมาตรา 53 

(3) ผลประโยชน์ของกองทุนตามมาตรา 26 

(4) เงินค่าธรรมเนียมตามมาตรา 45 

(5) เงินที่ได้รับจากการบริจาคหรือเงินอุดหนุน 

(6) เงินที่ตกเป็นของกองทุนตามมาตรา 47 มาตรา 47 ทวิ มาตรา 50 มาตรา 53 และมาตรา 56 

(7) เงินอุดหนุนหรือเงินทดรองราชการที่รัฐบาลจ่ายตามมาตรา 24 วรรคสาม 

(8) เงินค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบตามมาตรา 102 

(9) รายได้อ่ืน 

  
มาตรา 23  เงินกองทุนตามมาตรา 22 ให้เป็นของส านักงานและไม่ต้องน าส่งกระทรวงการคลัง

เป็นรายได้แผ่นดิน 

  
มาตรา 24  เงินกองทุนให้จ่ายเป็นประโยชน์ทดแทนตามพระราชบัญญัตินี้ 
คณะกรรมการอาจจัดสรรเงินกองทุนไม่เกินร้อยละสิบของเงินสมทบของแต่ละปีเพื่อจ่ายตาม

มาตรา 18 และเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส านักงาน 

ในกรณีที่เงินกองทุนไม่พอจ่ายตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ให้รัฐบาลจ่ายเงินอุดหนุนหรือเงินทด
รองราชการให้ตามความจ าเป็น 

  

                                                           
15 มาตรา 22 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 



มาตรา 24/116  กองทุนต้องวางและถือไว้ซึ่งระบบการบัญชีที่เหมาะสมแก่กองทุนตามมาตรฐาน
การบัญชี มีบัญชีลงรายการรับและจ่ายเงิน สินทรัพย์ และหนี้สินที่แสดงฐานะการเงินที่เป็นอยู่ตามความจริงและ
ตามท่ีควร พร้อมด้วยข้อความอันเป็นที่มาของรายการนั้น ๆ  ทั้งนี้ ให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง
เพ่ือก ากับดูแลความโปร่งใสได้มาตรฐาน และให้มีการตรวจสอบบัญชีภายในเป็นประจ า 

หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา องค์ประกอบ และอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เป็นไป
ตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนดโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ และให้น าบทบัญญัติมาตรา 10 มาตรา 11 มาตรา 
12 และมาตรา 18 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  
มาตรา 25  การรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบที่

คณะกรรมการก าหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

  
มาตรา 26  การจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนดโดย

ความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

บรรดาอสังหาริมทรัพย์ซึ่งได้มาจากการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนตามวรรคหนึ่ง ไม่ถือเป็นที่
ราชพัสดุ และให้ส านักงานเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์เพื่อประโยชน์ของกองทุน17 

  
มาตรา 2718  ให้คณะกรรมการเสนองบการเงินของกองทุนในปีที่ล่วงมาแล้วต่อส านักงานการ

ตรวจเงินแผ่นดินภายในหกเดือนนับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน เพ่ือตรวจสอบรับรองก่อนเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้รัฐมนตรีเสนองบการเงินของกองทุนตามวรรคหนึ่งต่อคณะรัฐมนตรี เพ่ือน าเสนอต่อสภา

ผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเพ่ือทราบ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  
มาตรา 27/119  ให้ส านักงานจัดท ารายงานการประเมินสถานะของกองทุน โดยแสดงรายรับ 

รายจ่าย และความสามารถในการด าเนินการในอนาคต เสนอต่อคณะกรรมการเป็นประจ าทุกปี แล้วให้ส านักงาน
เปิดเผยต่อสาธารณชน 

  
  

                                                           
16 มาตรา 24/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัตปิระกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 
17 มาตรา 26 วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2558 
18 มาตรา 27 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558  
19 มาตรา 27/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัตปิระกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 



หมวด 4 

การส ารวจการประกันสังคม 

 

  
มาตรา 28  เพ่ือประโยชน์แก่การประกันสังคมตามพระราชบัญญัตินี้จะตราพระราชกฤษฎีกาเพ่ือ

ส ารวจปัญหาและข้อมูลด้านแรงงานก็ได้ 
ในพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยให้ระบุ 
(1) วัตถุประสงค์ในการส ารวจ 

(2) เจ้าหน้าที่หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่จะท าการส ารวจ 

(3) ก าหนดเวลาการใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาซ่ึงจะต้องไม่เกินสองปี 
  
มาตรา 29  เมื่อได้ตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 28 แล้ว ให้เลขาธิการประกาศก าหนด 

(1) แบบส ารวจ 

(2) ระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่หรือพนักงานเจ้าหน้าที่จะส่งแบบส ารวจให้แก่นายจ้าง 

(3) ก าหนดเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันให้นายจ้างต้องส่งคืนแบบส ารวจที่ได้กรอกรายการแล้วแก่
เจ้าหน้าที่หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งต้องระบุไว้ในแบบส ารวจด้วย 

การประกาศตามมาตรานี้ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  
มาตรา 30  แบบส ารวจตามมาตรา 29 (1) ที่จะต้องส่งไปยังนายจ้างให้ส่งโดยทางไปรษณีย์

ลงทะเบียนตอบรับ หรือให้เจ้าหน้าที่หรือพนักงานเจ้าหน้าที่น าไปส่ง ณ ภูมิล าเนา หรือถิ่นที่อยู่ หรือส านักงาน
ของนายจ้างในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาท าการของนายจ้าง ถ้าไม่พบนายจ้าง ณ 
ภูมิล าเนา หรือถิ่นท่ีอยู่ หรือส านักงานของนายจ้างจะส่งให้แก่บุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว และอยู่หรือท างานใน
บ้าน หรือส านักงานที่ปรากฏว่าเป็นของนายจ้างนั้นก็ได้ 

ถ้าไม่สามารถส่งตามวิธีในวรรคหนึ่งได้ ให้ใช้วิธีปิดแบบส ารวจไว้ในที่ซึ่งเห็นได้ง่ายที่ ส านักงาน
ของนายจ้าง เมื่อได้ด าเนินการดังกล่าวและเวลาได้ล่วงพ้นไปเกินสิบห้าวันแล้ว ให้ถือว่านายจ้างได้รับแบบส ารวจ
นั้นแล้ว 

  
มาตรา 31  เมื่อนายจ้างได้รับแบบส ารวจแล้ว ให้นายจ้างกรอกรายการในแบบส ารวจทุกข้อตาม

ความเป็นจริง แล้วส่งแบบส ารวจที่ได้กรอกรายการนั้นคืนให้เจ้าหน้าที่หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในก าหนดเวลา
ตามมาตรา 29 (3) 

  



มาตรา 32  บรรดาข้อความหรือตัวเลขท่ีกรอกไว้ในแบบส ารวจให้ถือเป็นความลับ ห้ามมิให้ผู้ซึ่งมี
หน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้เปิดเผยข้อความหรือตัวเลขนั้นแก่บุคคลซึ่งไม่มีหน้าที่ปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่มีความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์แก่การประกันสังคมหรือการคุ้มครองแรงงาน หรือเพ่ือ
ประโยชน์แก่การสอบสวนหรือการพิจารณาคดี 

  
ลักษณะ 2 

การประกันสังคม 

 

 

หมวด 1 

การเป็นผู้ประกันตน 

 

  
มาตรา 3320  ให้ลูกจ้างซึ่งมีอายุไม่ต่ ากว่าสิบห้าปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์เป็น

ผู้ประกันตน 

ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนอยู่แล้วตามวรรคหนึ่ง เมื่อมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ และยังเป็นลูกจ้าง
ของนายจ้างซึ่งอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ถือว่าลูกจ้างนั้นเป็นผู้ประกันตนต่อไป 

  
มาตรา 3421  ให้นายจ้างซึ่งมีลูกจ้างที่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ยื่นแบบรายการขึ้น

ทะเบียนนายจ้าง และแบบรายการข้ึนทะเบียนผู้ประกันตนต่อส านักงานภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ลูกจ้างนั้นเป็น
ผู้ประกันตน  ทั้งนี้ ตามแบบและวิธีการที่เลขาธิการประกาศก าหนด 

  
มาตรา 35  ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการได้ว่าจ้างโดยวิธีเหมาค่าแรงมอบให้แก่บุคคลหนึ่งบุคคล

ใดรับช่วงไปควบคุมดูแลการท างานและรับผิดชอบจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างอีกทอดหนึ่งก็ดี มอบหมายให้บุคคลหนึ่ง
บุคคลใดเป็นผู้จัดหาลูกจ้างมาท างานอันมิใช่การประกอบธุรกิจจัดหางานก็ดี โดยการท างานนั้นเป็นส่วนหนึ่งส่วน
ใดในกระบวนการผลิตหรือธุรกิจซึ่งกระท าในสถานประกอบกิจการหรือสถานที่ท างานของผู้ประกอบกิจการและ
เครื่องมือที่ส าคัญส าหรับใช้ท างานนั้นผู้ประกอบกิจการเป็นผู้จัดหา กรณีเช่นว่านี้ผู้ประกอบกิจการย่อมอยู่ใน
ฐานะนายจ้างซึ่งมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

                                                           
20 มาตรา 33 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 
21 มาตรา 34 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 



ในกรณีที่ผู้รับเหมาค่าแรงตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ยื่นแบบรายการต่อส านักงานตามมาตรา 34 ใน
ฐานะนายจ้าง ให้ผู้รับเหมาค่าแรงมีหน้าที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้เช่นเดียวกับนายจ้าง ในกรณีเช่นว่านี้ให้ผู้
ประกอบกิจการหลุดพ้นจากความรับผิดในหนี้เงินสมทบและเงินเพ่ิมเพียงเท่าที่ผู้รับเหมาค่าแรงได้น าส่ง
ส านักงาน22 

  
มาตรา 36  เมื่อนายจ้างยื่นแบบรายการตามมาตรา 34 แล้ว ให้ส านักงานออกหนังสือส าคัญ

แสดงการขึ้นทะเบียนประกันสังคมให้แก่นายจ้างและออกบัตรประกันสังคมให้แก่ลูกจ้าง   ทั้งนี้ ตามแบบ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา 37  ในกรณีที่ความปรากฏแก่ส านักงานหรือจากค าร้องของลูกจ้างว่านายจ้างไม่ยื่นแบบ

รายการตามมาตรา 34 หรือยื่นแบบรายการแล้ว แต่ไม่มีชื่อลูกจ้างบางคนซึ่งเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ใน
แบบรายการนั้น ให้ส านักงานมีอ านาจบันทึกรายละเอียดในแบบรายการตามมาตรา 34 โดยพิจารณาจากหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้อง แล้วออกหนังสือส าคัญแสดงการขึ้นทะเบียนประกันสังคมให้แก่นายจ้าง และหรือออกบัตร
ประกันสังคมให้แก่ลูกจ้างตามมาตรา 36 แล้วแต่กรณี 

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง เลขาธิการหรือผู้ซึ่งเลขาธิการมอบหมายจะด าเนินการสอบสวน
ก่อนก็ได ้

  
มาตรา 38  ความเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 สิ้นสุดลง เมื่อผู้ประกันตนนั้น 

(1) ตาย 

(2) สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง 

ในกรณีที่ผู้ประกันตนที่สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้างตาม (2) ได้ส่งเงินสมทบครบตามเงื่อนเวลาที่จะ
ก่อให้เกิดสิทธิตามบทบัญญัติในลักษณะ 3 แล้ว ให้ผู้นั้นมีสิทธิตามบทบัญญัติในหมวด 2 หมวด 3 หมวด 4 และ
หมวด 5 ต่อไปอีกหกเดือนนับแต่วันที่สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้างหรือตามระยะเวลาที่ก าหนดเพ่ิมขึ้นโดยพระราช
กฤษฎีกาซึ่งต้องไม่เกินสิบสองเดือนนับแต่วันที่สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง23 

  
มาตรา 3924  ผู้ใดเคยเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 โดยจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบ

สองเดือน และต่อมาความเป็นผู้ประกันตนได้สิ้นสุดลงตามมาตรา 38 (2) ถ้าผู้นั้นประสงค์จะเป็นผู้ประกันตนต่อไป 

                                                           
22 มาตรา 35 วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2537 
23 มาตรา 38 วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 
24 มาตรา 39 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 



ให้แสดงความจ านงต่อส านักงานตามระเบียบที่เลขาธิการก าหนดภายในหกเดือนนับแต่วันสิ้นสุดความเป็น
ผู้ประกันตน 

จ านวนเงินที่ใช้เป็นฐานในการค านวณเงินสมทบที่ผู้ประกันตนตามวรรคหนึ่งต้องน าส่งเข้ากองทุน
ตามมาตรา 46 วรรคสาม ให้เป็นไปตามอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง  ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงความเหมาะสมกับสภาพ
ทางเศรษฐกิจในขณะนั้นด้วย25 

ให้ผู้ประกันตนตามวรรคหนึ่งน าส่งเงินสมทบเข้ากองทุนเดือนละครั้งภายในวันที่สิบ ห้าของ
เดือนถัดไป 

ผู้ประกันตนตามวรรคหนึ่งซึ่งไม่ส่งเงินสมทบหรือส่งไม่ครบจ านวนภายในเวลาที่ก าหนดตามวรรค
สาม ต้องจ่ายเงินเพ่ิมในอัตราร้อยละสองต่อเดือนของจ านวนเงินสมทบที่ยังมิได้น าส่งหรือของจ านวนเงินสมทบที่
ยังขาดอยู่นับแต่วันถัดจากวันที่ต้องน าส่งเงินสมทบ ส าหรับเศษของเดือนถ้าถึงสิบห้าวันหรือกว่านั้นให้นับเป็นหนึ่ง
เดือน ถ้าน้อยกว่านั้นให้ปัดทิ้ง 

  
มาตรา 4026  บุคคลใดซึ่งมิใช่ลูกจ้างตามมาตรา 33 หรือไม่อยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้อาจ

สมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนตามพระราชบัญญัตินี้ได้ โดยแสดงความจ านงต่อส านักงาน   ทั้งนี้ คุณสมบัติของบุคคล
ดังกล่าวให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 

หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบของผู้ประกันตน ประเภทของประโยชน์ทดแทนที่จะได้รับ
ตามมาตรา 54 ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทน ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 

ให้รัฐบาลจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนตามอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง แต่ไม่เกินกึ่งหนึ่งของเงิน
สมทบที่ได้รับจากผู้ประกันตนตามวรรคหนึ่ง 

  
มาตรา 4127  ความเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 สิ้นสุดลง เมื่อผู้ประกันตนนั้น 

(1) ตาย 

(2) ได้เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 อีก 

(3) ลาออกจากความเป็นผู้ประกันตนโดยการแสดงความจ านงต่อส านักงาน 

(4) ไม่ส่งเงินสมทบสามเดือนติดต่อกัน 

(5) ภายในระยะเวลาสิบสองเดือนส่งเงินสมทบมาแล้วไม่ครบเก้าเดือน 

                                                           
25 มาตรา 39 วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 
26 มาตรา 40 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 
27 มาตรา 41 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 



การสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนตาม (4) สิ้นสุดลงตั้งแต่เดือนแรกที่ไม่ส่งเงินสมทบ และการ
สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนตาม (5) สิ้นสุดลงในเดือนที่ส่งเงินสมทบไม่ครบเก้าเดือน 

ในกรณีที่ผู้ประกันตนที่สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนตาม (3) (4) และ (5) ได้ส่งเงินสมทบครบตาม
เงื่อนเวลาที่จะก่อให้เกิดสิทธิตามบทบัญญัติในลักษณะ 3 แล้ว ให้ผู้นั้นมีสิทธิตามบทบัญญัติในหมวด 2 หมวด 3 
หมวด 4 และหมวด 5 ต่อไปอีกหกเดือนนับแต่วันที่สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน28 

  
มาตรา 42  เพ่ือก่อสิทธิแก่ผู้ประกันตนในการขอรับประโยชน์ทดแทนตามบทบัญญัติลักษณะ 3 ให้

นับระยะเวลาประกันตนตามมาตรา 33 และหรือมาตรา 39 ทุกช่วงเข้าด้วยกัน 

  
มาตรา 43  กิจการใดที่อยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัตินี้ แม้ว่าภายหลังกิจการนั้นจะมีจ านวน

ลูกจ้างลดลงเหลือน้อยกว่าจ านวนที่ก าหนดไว้ก็ตาม ให้กิจการดังกล่าวอยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัตินี้ต่อไป
จนกว่าจะเลิกกิจการ และให้ลูกจ้างที่เหลืออยู่เป็นผู้ประกันตนต่อไป ในกรณีที่กิจการนั้นได้รับลูกจ้างใหม่เข้า
ท างาน ให้ลูกจ้างใหม่นั้นเป็นผู้ประกันตนตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย แม้ว่าจ านวนลูกจ้างรวมทั้งสิ้นจะไม่ถึงจ านวนที่
ก าหนดไว้ก็ตาม 

  
มาตรา 4429  ในกรณีที่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อความในแบบรายการที่ได้ยื่นไว้ต่อส านักงาน

เปลี่ยนแปลงไป ให้นายจ้างแจ้งเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพ่ิมเติมรายการภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดจากเดือนที่มี
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  ทั้งนี้ ตามแบบและวิธีการที่เลขาธิการประกาศก าหนด30 

ให้น าความในมาตรา 37 มาใช้บังคับแก่กรณีที่นายจ้างไม่ปฏิบัติตามมาตรานี้โดยอนุโลม 

  
มาตรา 45  ในกรณีที่หนังสือส าคัญแสดงการขึ้นทะเบียนประกันสังคมหรือบัตรประกันสังคมสูญ

หาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระส าคัญให้นายจ้างหรือผู้ประกันตนยื่นค าขอรับใบแทนหนังสือส าคัญแสดงการ
ขึ้นทะเบียนประกันสังคมหรือใบแทนบัตรประกันสังคม แล้วแต่กรณี ต่อส านักงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้
ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลายหรือช ารุดดังกล่าว  ทั้งนี้ ตามระเบียบที่เลขาธิการก าหนด 

  
หมวด 2 

เงินสมทบ 

 

                                                           
28 มาตรา 41 วรรคสาม แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 
29 มาตรา 44 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 
30 มาตรา 44 วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตปิระกันสังคม (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2558 



  
มาตรา 4631  ให้รัฐบาล นายจ้าง และผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ออกเงินสมทบเข้ากองทุนเพื่อ

การจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีตายและกรณีคลอดบุตร 
ฝ่ายละเท่ากันตามอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง แต่ต้องไม่เกินอัตราเงินสมทบท้ายพระราชบัญญัตินี้ 

ให้รัฐบาล นายจ้าง และผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ออกเงินสมทบเข้ากองทุนเพ่ือการจ่าย
ประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร กรณีชราภาพ และกรณีว่างงานตามอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง แต่
ต้องไม่เกินอัตราเงินสมทบท้ายพระราชบัญญัตินี้ 

ส าหรับการประกันตนตามมาตรา 39 ให้รัฐบาลและผู้ประกันตนออกเงินสมทบเข้ากองทุนโดย
รัฐบาลออกหนึ่งเท่าและผู้ประกันตนออกสองเท่าของอัตราเงินสมทบที่แต่ละฝ่ายต้องออกตามที่ก าหนดในวรรค
หนึ่งและวรรคสอง 

การก าหนดอัตราเงินสมทบตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ก าหนดโดยค านึงถึงประโยชน์ทดแทน
และค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส านักงานตามมาตรา 24 

ค่าจ้างขั้นต่ าและขั้นสูงที่ใช้เป็นฐานในการค านวณเงินสมทบของผู้ประกันตนตามมาตรา 33 แต่
ละคน ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ในการค านวณเงินสมทบของผู้ประกันตนแต่ละคนส าหรับเศษของ
เงินสมทบที่มีจ านวนตั้งแต่ห้าสิบสตางค์ขึ้นไปให้นับเป็นหนึ่งบาท ถ้าน้อยกว่านั้นให้ปัดทิ้ง ในกรณีที่ผู้ประกันตน
ท างานกับนายจ้างหลายรายให้ค านวณเงินสมทบจากค่าจ้างที่ได้รับจากนายจ้างแต่ละราย 

  
มาตรา 46/132  ในกรณีท้องที่หนึ่งท้องที่ใดประสบภัยพิบัติอย่างร้ายแรงที่ส่งผลกระทบต่อ

สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีอาจประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขให้ลดหย่อนการออกเงินสมทบของนายจ้าง และผู้ประกันตนได้ 

การออกประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้ค านึงถึงผลกระทบต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ประกอบกับ
เสถียรภาพของกองทุนเป็นส าคัญ แต่จะลดหย่อนได้คราวละไม่เกินหกเดือน 

  
มาตรา 4733  ให้นายจ้างหักค่าจ้างของผู้ประกันตนทุกครั้งที่มีการจ่ายค่าจ้างตามจ านวนที่จะต้อง

น าส่งเป็นเงินสมทบในส่วนของผู้ประกันตนตามมาตรา 46 และให้ถือว่าผู้ประกันตนได้จ่ายเงินสมทบแล้วตั้งแต่วัน
ถึงก าหนดจ่ายค่าจ้าง34 

                                                           
31 มาตรา 46 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 
32 มาตรา 46/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัตปิระกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 
33 มาตรา 47 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 
34 มาตรา 47 วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตปิระกันสังคม (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2558 



ให้นายจ้างน าเงินสมทบในส่วนของผู้ประกันตนที่ได้หักไว้ตามวรรคหนึ่ง และเงินสมทบในส่วน
ของนายจ้างส่งให้แก่ส านักงานภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดจากเดือนที่มีการหักเงินสมทบไว้ พร้อมทั้งยื่นแบบ
รายการแสดงการส่งเงินสมทบ  ทั้งนี้ ตามแบบและวิธีการที่เลขาธิการประกาศก าหนด35 

ถ้านายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างตามก าหนดเวลาที่ต้องจ่าย ให้นายจ้างมีหน้าที่น าส่งเงินสมทบตามที่
บัญญัติไว้ในวรรคสอง โดยถือเสมือนว่ามีการจ่ายค่าจ้างแล้ว 

ในกรณีที่นายจ้างน าเงินสมทบในส่วนของผู้ประกันตนหรือเงินสมทบในส่วนของนายจ้างส่งให้แก่
ส านักงานเกินจ านวนที่ต้องช าระ ให้นายจ้างหรือผู้ประกันตนยื่นค าร้องขอรับเงินในส่วนที่เกินคืนได้ตามระเบียบที่
เลขาธิการก าหนด ถ้านายจ้างหรือผู้ประกันตนมิได้เรียกเอาเงินดังกล่าวคืนภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่น าส่งเงินสมทบ
หรือไม่มารับเงินคืนภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้งให้มารับเงิน ให้เงินนั้นตกเป็นของกองทุน 

  
มาตรา 47 ทวิ36  ในกรณีที่นายจ้างไม่น าส่งเงินสมทบหรือน าส่งไม่ครบตามก าหนดเวลาในมาตรา 

47 วรรคสอง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีค าเตือนเป็นหนังสือ ให้นายจ้างน าเงินสมทบที่ค้างช าระและเงินเพ่ิมมาช าระ
ภายในก าหนดไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้น ถ้านายจ้างได้รับค า เตือนดังกล่าวแล้วแต่ยังไม่น า
เงินสมทบที่ค้างช าระและเงินเพ่ิมมาช าระภายในก าหนด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจประเมินเงินสมทบและแจ้ง
เป็นหนังสือให้นายจ้างน าส่งได้ ดังนี้ 

(1) ถ้านายจ้างเคยน าส่งเงินสมทบมาแล้ว ให้ถือว่าจ านวนเงินสมทบที่นายจ้างมีหน้าที่น าส่งใน
เดือนต่อมาแต่ละเดือนมีจ านวนเท่ากับจ านวนเงินสมทบในเดือนที่นายจ้างได้น าส่งแล้วเดือนสุดท้ายเต็มเดือน 

(2) ถ้านายจ้างซึ่งมีหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้แต่ไม่ยื่นแบบรายการตามมาตรา 34 หรือยื่นแบบ
รายการตามมาตรา 34 แล้ว แต่ไม่เคยน าส่งเงินสมทบ หรือยื่นแบบรายการตามมาตรา 34 โดยแจ้งจ านวนและรายชื่อ
ลูกจ้างน้อยกว่าจ านวนลูกจ้างที่มีอยู่จริง ให้ประเมินเงินสมทบจากแบบรายการที่นายจ้างเคยยื่นไว้ หรือจากจ านวน
ลูกจ้างที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบ แล้วแต่กรณี โดยถือว่าลูกจ้างแต่ละคนได้รับค่าจ้างเป็นรายเดือนในอัตราที่ได้
เคยมีการยื่นแบบรายการไว้ แต่ถ้าไม่เคยมีการยื่นแบบรายการหรือยื่นแบบรายการไม่ครบถ้วน ให้ถือว่าลูกจ้างแต่ละ
คนได้รับค่าจ้างรายเดือนไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ ารายวันตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานที่ใช้บังคับอยู่
ในท้องทีน่ั้น คูณด้วยสามสิบ 

ในกรณีที่มีการพิสูจน์ได้ภายในสองปีนับแต่วันที่มีการแจ้งการประเมินเงินสมทบตามวรรคหนึ่งว่า 
จ านวนเงินสมทบท่ีแท้จริงที่นายจ้างมีหน้าที่ต้องน าส่งมีจ านวนมากกว่าหรือน้อยกว่าจ านวนเงินสมทบที่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ประเมินไว้ตาม (1) หรือ (2) ให้ส านักงานมีหนังสือแจ้งผลการพิสูจน์ให้นายจ้างทราบภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ทราบผลการพิสูจน์ เพ่ือให้นายจ้างน าส่งเงินสมทบเพ่ิมเติมภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หรือยื่น

                                                           
35 มาตรา 47 วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 
36 มาตรา 47 ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัตปิระกันสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 



ค าขอต่อส านักงานเพ่ือขอให้คืนเงินสมทบ ถ้านายจ้างไม่มารับเงินดังกล่าวคืนภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ทราบผลการ
พิสูจน์ ให้เงินนั้นตกเป็นของกองทุน 

การน าส่งค าเตือน การแจ้งจ านวนเงินสมทบที่ประเมินได้ และการแจ้งผลการพิสูจน์ ให้น าความ
ในมาตรา 30 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  
มาตรา 48  ในกรณีที่ผู้ประกันตนท างานกับนายจ้างหลายรายให้นายจ้างทุกรายมีหน้าที่ปฏิบตัิ

ตามมาตรา 46 และมาตรา 47 

  
มาตรา 49  นายจ้างซึ่งไม่น าส่งเงินสมทบในส่วนของตนหรือในส่วนของผู้ประกันตน หรือส่งไม่

ครบจ านวนภายในเวลาที่ก าหนดตามมาตรา 47 ต้องจ่ายเงินเพิ่มในอัตราร้อยละสองต่อเดือนของจ านวนเงินสมทบ
ที่นายจ้างยังมิได้น าส่งหรือของจ านวนเงินสมทบที่ยังขาดอยู่นับแต่วันถัดจากวันที่ต้องน าส่งเงินสมทบ  ทั้งนี้ เงิน
เพ่ิมที่ค านวณได้ต้องไม่เกินจ านวนเงินสมทบที่นายจ้างต้องจ่าย37 

ในกรณีที่นายจ้างมิได้หักค่าจ้างของผู้ประกันตน เพ่ือส่งเป็นเงินสมทบหรือหักไว้แล้วแต่ยังไม่ครบ
จ านวนตามมาตรา 47 วรรคหนึ่ง ให้นายจ้างรับผิดใช้เงินที่ต้องส่งเป็นเงินสมทบในส่วนของผู้ประกันตนเต็มจ านวน 
และต้องจ่ายเงินเพ่ิมในเงินจ านวนนี้ตามวรรคหนึ่งนับแต่วันถัดจากวันที่ต้องน าส่งเงินสมทบ และในกรณีเช่นว่านี้
สิทธิที่ผู้ประกันตนพึงได้รับคงมีเสมือนหนึ่งว่าผู้ประกันตนได้ส่งเงินสมทบแล้ว 

  
มาตรา 50  เลขาธิการมีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือให้ยึด อายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินของ

นายจ้างซึ่งไม่น าส่งเงินสมทบและหรือเงินเพ่ิม หรือน าส่งไม่ครบจ านวนตามมาตรา 49  ทั้งนี้ เพียงเท่าที่จ าเป็น
เพ่ือให้ได้รับเงินที่ค้างช าระ 

การมีค าสั่งให้ยึด อายัด หรือขายทอดตลาดทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง จะกระท าได้ต่อเมื่อได้ส่งค า
เตือนเป็นหนังสือให้นายจ้างน าเงินสมทบและหรือเงินเพ่ิมที่ค้างมาช าระภายในก าหนดไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับหนังสือนั้นและนายจ้างไม่ช าระภายในก าหนด 

หลักเกณฑ์และวิธีการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบ
ที่รัฐมนตรีก าหนด  ทั้งนี้ ให้น าหลักเกณฑ์และวิธีการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดย
อนุโลม 

เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดดังกล่าวให้หักไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการยึด อายัด และขายทอดตลาด 
และช าระเงินสมทบและเงินเพิ่มที่ค้างช าระ ถ้ามีเงินเหลือให้คืนแก่นายจ้างโดยเร็ว ถ้านายจ้างมิได้เรียกเอาเงินที่
เหลือคืนภายในห้าปีให้ตกเป็นของกองทุน 

                                                           
37 มาตรา 49 วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตปิระกันสังคม (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2558 



  
มาตรา 51  หนี้ที่เกิดจากการไม่ช าระเงินสมทบและหรือเงินเพ่ิม ให้ส านักงานมีบุริมสิทธิเหนือ

ทรัพย์สินทั้งหมดของนายจ้างซึ่งเป็นลูกหนี้ ในล าดับเดียวกับบุริมสิทธิในมูลค่าภาษีอากรตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ 

  
มาตรา 52  ในกรณีที่นายจ้างเป็นผู้รับเหมาช่วง ให้ผู้รับเหมาช่วงถัดขึ้นไป หากมี  ตลอดสาย

จนถึงผู้รับเหมาชั้นต้นร่วมรับผิดกับผู้รับเหมาช่วงซึ่งเป็นนายจ้างในเงินสมทบซึ่งนายจ้างมี หน้าที่ต้องจ่ายตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

  
มาตรา 5338  ให้น าบทบัญญัติมาตรา 49 มาตรา 50 และมาตรา 51 มาใช้บังคับโดยอนุโลมแก่

ผู้รับเหมาช่วงตามมาตรา 52 ซึ่งไม่น าส่งเงินสมทบหรือส่งไม่ครบจ านวนภายในเวลาที่ก าหนด 

  
ลักษณะ 3 

ประโยชน์ทดแทน 

 

 

หมวด 1 

บททั่วไป 

 

  
มาตรา 5439  ผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิตามพระราชบัญญัตินี้ มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนจาก

กองทุน ดังต่อไปนี้ 
(1) ประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย รวมทั้งการส่งเสริมสุขภาพ และการ

ป้องกันโรค 

(2) ประโยชน์ทดแทนในกรณีคลอดบุตร 

(3) ประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพ 

(4) ประโยชน์ทดแทนในกรณีตาย 

(5) ประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร 

(6) ประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ 

                                                           
38 มาตรา 53 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 
39 มาตรา 54 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 



(7) ประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน ยกเว้นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 

สิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนตามวรรคหนึ่งไม่อาจโอนกันได้ และไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการ
บังคับคดี 

  
มาตรา 54/140  การเรียกร้องหรือการได้มาซึ่งสิทธิหรือประโยชน์ตามพระราชบัญญัตินี้ ไม่เป็น

การตัดสิทธิหรือประโยชน์ที่ผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิตามพระราชบัญญัตินี้พึงได้ตามกฎหมายอ่ืน 

  
มาตรา 55  ในกรณีที่นายจ้างได้จัดสวัสดิการเกี่ยวกับกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย หรือกรณี

ทุพพลภาพ หรือกรณีตายอันมิใช่เนื่องจากการท างาน หรือกรณีคลอดบุตร หรือกรณีสงเคราะห์บุตร หรือกรณีชรา
ภาพ หรือกรณีว่างงาน ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้แก่ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ที่เข้า
ท างานก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ถ้าสวัสดิการนั้นมีกรณีใดที่จ่ายในอัตราสูงกว่าประโยชน์ทดแทนตาม
พระราชบัญญัตินี้ ให้นายจ้างนั้นน าระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการท างาน สัญญาจ้างแรงงานหรือข้อตกลงเกี่ยวกับ
สภาพการจ้าง ซึ่งก าหนดสวัสดิการที่ว่านั้นมาแสดงต่อคณะกรรมการเพ่ือขอลดส่วนอัตราเงินสมทบในประเภท
ประโยชน์ทดแทนที่นายจ้างได้จัดสวัสดิการให้แล้วจากอัตราเงินสมทบที่ผู้ประกันตนและนายจ้างนั้นต้องจ่ายเข้า
กองทุนตามมาตรา 46 และให้นายจ้างใช้อัตราเงินสมทบในส่วนที่เหลือภายหลังคิดส่วนลดดังกล่าวแล้วมาค านวณ
เงินสมทบในส่วนของผู้ประกันตนและเงินสมทบในส่วนของนายจ้างที่ยังมีหน้าที่ต้องส่งเข้ากองทุนเพ่ือการจ่าย
ประโยชน์ทดแทนในส่วนอื่นต่อไป 

การขอลดส่วนอัตราเงินสมทบและการพิจารณาหักส่วนลดอัตราเงินสมทบตามวรรคหนึ่ง ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด 

  
มาตรา 5641  ผู้ประกันตนหรือบุคคลอ่ืนใดเห็นว่าตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนตามมาตรา 54 

และประสงค์จะขอรับประโยชน์ทดแทนนั้น ให้ยื่นค าขอรับประโยชน์ทดแทนต่อส านักงานตามระเบียบที่เลขาธิการ
ก าหนด ภายในสองปีนับแต่วันที่มีสิทธิ และให้เลขาธิการ หรือผู้ซึ่งเลขาธิการมอบหมายพิจารณาสั่งการโดยเร็ว 

ในกรณียื่นค าขอรับประโยชน์ทดแทนเกินระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง ผู้ยื่นค าขอต้อง
แสดงเหตุผลและความจ าเป็นที่ไม่อาจยื่นภายในก าหนดเวลาดังกล่าวต่อเลขาธิการ หากเลขาธิการเห็นว่ามีเหตุผล
และความจ าเป็นเพียงพอ ให้รับค าขอนั้นไว้พิจารณา 

                                                           
40 มาตรา 54/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัตปิระกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 
41 มาตรา 56 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 



ในกรณีที่มีการสั่งจ่ายประโยชน์ทดแทนตามวรรคหนึ่งเป็นตัวเงิน และได้แจ้งให้ผู้ประกันตนหรือ
บุคคลซึ่งมีสิทธิทราบแล้ว ให้ผู้ประกันตนหรือบุคคลซึ่งมีสิทธิมารับเงินดังกล่าวโดยเร็ว หากไม่มารับภายในสองปี
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากส านักงาน ให้เงินนั้นตกเป็นของกองทุน 

  
มาตรา 5742  การค านวณค่าจ้างรายวันในการจ่ายเงินทดแทนการขาดรายได้ให้แก่ผู้ประกันตน

ตามมาตรา 33 ให้ค านวณโดยน าค่าจ้างที่ใช้เป็นฐานในการค านวณเงินสมทบสูงสุดสามเดือนภายในระยะเวลาสิบ
ห้าเดือนก่อนเดือนที่มีสิทธิมารวมกันเป็นฐานในการค านวณ แล้วหารด้วยเก้าสิบ ในกรณีที่ผู้ประกันตนมีค่าจ้างไม่
ครบสามเดือน ให้ค านวณจากค่าจ้างเฉลี่ยเป็นรายวัน43 

ส าหรับการค านวณค่าจ้างรายวันในการจ่ายเงินทดแทนการขาดรายได้ให้แก่ผู้ประกันตนตาม
มาตรา 39 นั้น ให้ค านวณโดยเฉลี่ยจากจ านวนเงินที่ใช้เป็นฐานในการค านวณเงินสมทบตามมาตรา 39 วรรคสอง 

  
มาตรา 58  การรับประโยชน์ทดแทนตามพระราชบัญญัตินี้ในกรณีที่เป็นบริการทางการแพทย์ 

ผู้ประกันตนหรือคู่สมรสของผู้ประกันตนจะต้องรับบริการทางการแพทย์จากสถานพยาบาลตามมาตรา 59 

รายละเอียดและเงื่อนไขเกี่ยวกับบริการทางการแพทย์ที่ผู้ประกันตนหรือคู่สมรสของผู้ประกันตน
จะได้รับ ให้เป็นไปตามระเบียบที่เลขาธิการก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

  
มาตรา 59  ให้เลขาธิการประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนดเขตท้องที่และชื่อสถานพยาบาลที่

ผู้ประกันตนหรือคู่สมรสของผู้ประกันตน มีสิทธิไปรับบริการทางการแพทย์ได้ 
ผู้ประกันตนหรือคู่สมรสของผู้ประกันตนซึ่งมีสิทธิได้รับบริการทางการแพทย์ ถ้าท างานหรือมี

ภูมิล าเนาอยู่ในเขตท้องที่ใดให้ไปรับบริการทางการแพทย์จากสถานพยาบาลตามวรรคหนึ่งที่อยู่ในเขตท้องที่นั้น 
เว้นแต่ในกรณีที่ในเขตท้องที่นั้นไม่มีสถานพยาบาลตามวรรคหนึ่ง หรือมีแต่ผู้ประกันตนหรือคู่สมรสของ
ผู้ประกันตนมีเหตุผลสมควรที่ไม่สามารถไปรับบริการทางการแพทย์จากสถานพยาบาลดังกล่าวได้ ก็ให้ไปรับบริการ
ทางการแพทย์จากสถานพยาบาลตามวรรคหนึ่งที่อยู่ในเขตท้องที่อ่ืนได้ 

ในกรณีที่ผู้ประกันตนหรือคู่สมรสของผู้ประกันตน ไปรับบริการทางการแพทย์จากสถานพยาบาล
อ่ืนนอกจากที่ก าหนดไว้ในวรรคสอง ให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับเงินทดแทนค่าบริการทางการแพทย์ที่ต้องจ่ายให้แก่
สถานพยาบาลอ่ืนนั้นตามจ านวนที่ส านักงานก าหนด โดยค านึงถึงสภาพของการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย การ
คลอดบุตร สภาพทางเศรษฐกิจของแต่ละเขตท้องที่ และลักษณะของการบริการทางการแพทย์ที่ได้รับ   ทั้งนี้ 
จะต้องไม่เกินอัตราที่คณะกรรมการการแพทย์ก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

                                                           
42 มาตรา 57 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 
43 มาตรา 57 วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตปิระกันสังคม (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2558 



  
มาตรา 60  ในกรณีที่ผู้ประกันตนหรือคู่สมรสของผู้ประกันตนไปรับบริการทางการแพทย์จาก

สถานพยาบาลแล้วละเลยหรือไม่ปฏิบัติตามค าแนะน าหรือค าสั่งของแพทย์โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เลขาธิการ
หรือผู้ซึ่งเลขาธิการมอบหมายจะสั่งลดประโยชน์ทดแทนก็ได้  ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการแพทย์ 

  
มาตรา 6144  (ยกเลิก) 
  
มาตรา 61/145  ในกรณีที่ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ตามมาตรา 64 และ

มาตรา 71 ในช่วงเวลาเดียวกัน ให้มีสิทธิขอรับเงินทดแทนการขาดรายได้เพียงประเภทเดียว โดยให้แสดงความ
จ านงตามแบบที่เลขาธิการก าหนด 

  
หมวด 2 

ประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย 

 

  
มาตรา 6246  ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอัน

มิใช่เนื่องจากการท างาน ต่อเมื่อภายในระยะเวลาสิบห้าเดือนก่อนวันรับบริการทางการแพทย์ ผู้ประกันตนได้
จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่าสามเดือน 

  
มาตรา 63  ประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการท างาน 

ได้แก่ 

(1) ค่าตรวจวินิจฉัยโรค 

(2) ค่าส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค 

(3) ค่าบ าบัดทางการแพทย์ และค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 

(4) ค่ากินอยู่และรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล 

(5) ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์ 

(6) ค่ารถพยาบาล หรือค่าพาหนะรับส่งผู้ป่วย 

                                                           
44 มาตรา 61 ยกเลิกโดยพระราชบัญญัตปิระกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 
45 มาตรา 61/1 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2558 
46 มาตรา 62 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 



(7) ค่าใช้จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู้ประกันตน ในกรณีที่ผู้ประกันตนได้รับความ
เสียหายจากการรับบริการทางการแพทย์ เมื่อส านักงานได้จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู้ประกันตนไปแล้ว ให้
ส านักงานมีสิทธิไล่เบี้ยแก่ผู้กระท าผิดได้ 

(8) ค่าบริการอื่นที่จ าเป็น47 

ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่คณะกรรมการการแพทย์ก าหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ 

ผู้ประกันตนที่ต้องหยุดงานเพ่ือการรักษาพยาบาลตามค าสั่งของแพทย์ให้ได้รับเงินทดแทนการ
ขาดรายได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในมาตรา 64 ด้วย 

  
มาตรา 64  ในกรณีที่ผู้ประกันตนประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการท างาน ให้

ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ในอัตราร้อยละห้าสิบของค่าจ้างตามมาตรา 57 ส าหรับการที่
ผู้ประกันตนต้องหยุดงานเพ่ือการรักษาพยาบาลตามค าสั่งของแพทย์ครั้งหนึ่ง ไม่เกินเก้าสิบวัน และในระยะเวลา
หนึ่งปีปฏิทินต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน เว้นแต่การเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ก็ให้มี
สิทธิได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันแต่ไม่เกินสามร้อยหกสิบห้าวัน 

ระยะเวลาได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ให้เริ่มนับแต่วันแรกท่ีต้องหยุดงานตามค าสั่งของแพทย์
จนถึงวันสุดท้ายที่แพทย์ก าหนดให้หยุดงาน หรือจนถึงวันสุดท้ายที่หยุดงาน ในกรณีผู้ประกันตนกลับเข้าท างาน
ก่อนครบก าหนดเวลาตามค าสั่งของแพทย์แต่ไม่เกินระยะเวลาที่ก าหนดในวรรคหนึ่ง 

ในกรณีที่ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับค่าจ้างจากนายจ้าง ในระหว่างหยุดงานเพ่ือการรักษาพยาบาล
ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน หรือมีสิทธิตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการท างาน สัญญาจ้างแรงงาน 
หรือข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง แล้วแต่กรณี ผู้ประกันตนไม่มีสิทธิได้รับเงินทดแทนตามวรรคหนึ่งจนกว่าสิทธิ
ได้รับเงินค่าจ้างนั้นได้สิ้นสุดลงจึงจะมีสิทธิได้รับเงินทดแทนดังกล่าวเท่าระยะเวลาที่คงเหลือ และถ้าเงินค่าจ้างที่
ได้รับจากนายจ้างในกรณีใดน้อยกว่าเงินทดแทนการขาดรายได้จากกองทุน ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับเงินทดแทน
จากกองทุนในส่วนที่ขาดด้วย 

  
หมวด 3 

ประโยชน์ทดแทนในกรณีคลอดบุตร 

 

  

                                                           
47 มาตรา 63 วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตปิระกันสังคม (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2558 



มาตรา 6548  ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีคลอดบุตรส าหรับตนเองหรือ
ภริยา ต่อเมื่อภายในระยะเวลาสิบห้าเดือนก่อนวันรับบริการทางการแพทย์ ผู้ประกันตนได้จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่
น้อยกว่าห้าเดือน 

ในกรณีที่ผู้ประกันตนไม่มีภริยา หากผู้ประกันตนอยู่กินฉันสามีภริยากับหญิงใดโดยเปิดเผยตาม
ระเบียบที่เลขาธิการก าหนด ให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีคลอดบุตรส าหรับหญิงนั้นด้วย 

  
มาตรา 66  ประโยชน์ทดแทนในกรณีคลอดบุตร ได้แก่ 

(1) ค่าตรวจและรับฝากครรภ์ 
(2) ค่าบ าบัดทางการแพทย์ 
(3) ค่ายาและค่าเวชภัณฑ์ 

(4) ค่าท าคลอด 

(5) ค่ากินอยู่และรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล 

(6) ค่าบริบาลและค่ารักษาพยาบาลทารกแรกเกิด 

(7) ค่ารถพยาบาลหรือค่าพาหนะรับส่งผู้ป่วย 

(8) ค่าบริการอื่นที่จ าเป็น 

ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่คณะกรรมการการแพทย์ก าหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ 

ผู้ประกันตนซึ่งต้องหยุดงานเพ่ือการคลอดบุตรให้ได้รับเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพ่ือการคลอด
บุตรตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในมาตรา 67 ด้วย49 

  
มาตรา 6750  ในกรณีที่ผู้ประกันตนต้องหยุดงานเพ่ือการคลอดบุตร ให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับ

เงินสงเคราะห์การหยุดงานเพ่ือการคลอดบุตรไม่เกินสองครั้ง เป็นการเหมาจ่ายในอัตราครั้งละร้อยละห้าสิบของ
ค่าจ้างตามมาตรา 57 เป็นเวลาเก้าสิบวัน 

  
มาตรา 68  ในกรณีที่ผู้ประกันตนหรือคู่สมรสของผู้ประกันตนไม่สามารถรับประโยชน์ทดแทน

ตามมาตรา 66 ได้ เนื่องจากผู้ประกันตนหรือคู่สมรสของผู้ประกันตนไม่ได้คลอดบุตรในสถานพยาบาลตามมาตรา 

                                                           
48 มาตรา 65 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 
49 มาตรา 66 วรรคสาม แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 
50 มาตรา 67 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 



59 ให้ผู้ประกันตนได้รับประโยชน์ทดแทนการคลอดบุตรตามหลักเกณฑ์และอัตราที่คณะกรรมการการแพทย์
ก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

  
หมวด 4 

ประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพ 

 

  
มาตรา 6951  ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพอันมิใช่เนื่องจากการ

ท างาน ต่อเมื่อภายในระยะเวลาสิบห้าเดือนก่อนทุพพลภาพ ผู้ประกันตนได้จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่าสาม
เดือน 

  
มาตรา 70  ประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพ ได้แก่ 

(1) ค่าตรวจวินิจฉัยโรค 

(2) ค่าบ าบัดทางการแพทย์ 
(3) ค่ายาและค่าเวชภัณฑ์ 

(4) ค่ากินอยู่และรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล 

(5) ค่ารถพยาบาลหรือค่าพาหนะรับส่งผู้ทุพพลภาพ 

(6) ค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางร่างกาย จิตใจและอาชีพ 

(7) ค่าบริการอื่นที่จ าเป็น 

ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่คณะกรรมการการแพทย์ก าหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ 

  
มาตรา 7152  ในกรณีที่ผู้ประกันตนทุพพลภาพอันมิใช่เนื่องจากการท างาน ให้มีสิทธิได้รับเงิน

ทดแทนการขาดรายได้ตามอัตรา และระยะเวลาที่คณะกรรมการการแพทย์ก าหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ  ทั้งนี้ เงินทดแทนการขาดรายได้ต้องไม่เกินอัตราร้อยละห้าสิบของค่าจ้างตามมาตรา 57 

ในกรณีที่ผู้ประกันตนทุพพลภาพอันมิใช่เนื่องจากการท างาน และการทุพพลภาพนั้นมีระดับ
ความสูญเสียรุนแรงตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการแพทย์ก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ให้มี
สิทธิได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ในอัตราร้อยละห้าสิบของค่าจ้างตามมาตรา 57 ตลอดชีวิต 

                                                           
51 มาตรา 69 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 
52 มาตรา 71 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 



  
มาตรา 72  ในกรณีที่คณะกรรมการการแพทย์วินิจฉัยว่าการทุพพลภาพของผู้ประกันตนได้รับ

การฟ้ืนฟูตามมาตรา 70 (6) จนมีสภาพดีขึ้นแล้ว ให้เลขาธิการหรือผู้ซึ่งเลขาธิการมอบหมายพิจารณาสั่งลดเงิน
ทดแทนการขาดรายได้ เนื่องจากการทุพพลภาพได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการแพทย์ก าหนด 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

ในกรณีที่ได้มีการลดเงินทดแทนการขาดรายได้ตามวรรคหนึ่งไปแล้ว ต่อมาในภายหลังปรากฏว่า
เหตุทุพพลภาพนั้นมีสภาพเสื่อมลง ถ้าคณะกรรมการการแพทย์วินิจฉัยว่าการทุพพลภาพนั้นเสื่อมลงไปจากที่เคย
วินิจฉัยไว้ตามวรรคหนึ่ง ให้เลขาธิการพิจารณาเพ่ิมเงินทดแทนการขาดรายได้นั้นได5้3 

  
หมวด 5 

ประโยชน์ทดแทนในกรณีตาย 

 

 

มาตรา 7354  ในกรณีที่ผู้ประกันตนถึงแก่ความตายโดยมิใช่ประสบอันตราย หรือ เจ็บป่วย
เนื่องจากการท างาน ถ้าภายในระยะเวลาหกเดือนก่อนถึงแก่ความตายผู้ประกันตนได้จ่ายเงิน สมทบมาแล้วไม่
น้อยกว่าหนึ่งเดือน ให้จ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีตาย ดังนี้ 

(1) เงินค่าท าศพตามอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง แต่ต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยเท่าของอัตรา
สูงสุดของค่าจ้างขัน้ต่ ารายวันตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน ให้จ่ายให้แก่บุคคลตามล าดับ ดังนี้ 

(ก) บุคคลซึ่งผู้ประกันตนท าหนังสือระบุให้ เป็นผู้จัดการศพและได้เป็นผู้จัดการศพ
ผู้ประกันตน 

(ข) สามีภริยา บิดามารดา หรือบุตรของผู้ประกันตนซึ่งมีหลักฐานแสดงว่าเป็นผู้จัดการศพ
ผู้ประกันตน 

(ค) บุคคลอื่นซึ่งมีหลักฐานแสดงว่าเป็นผู้จัดการศพผู้ประกันตน 

(2)55 เงินสงเคราะห์กรณีที่ผู้ประกันตนถึงแก่ความตาย ให้จ่ายแก่บุคคลซึ่งผู้ประกันตนท าหนังสือ
ระบุให้เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์นั้น แต่ถ้าผู้ประกันตนมิได้มีหนังสือระบุไว้ก็ให้น ามาเฉลี่ยจ่ายให้แก่สามีหรือ
ภริยา บิดามารดา หรือบุตรของผู้ประกันตนในจ านวนที่เท่ากัน ดังนี้ 

                                                           
53 มาตรา 72 วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 
54 มาตรา 73 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 
55 มาตรา 73 (2) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2558 



(ก) ถ้าก่อนถึงแก่ความตาย ผู้ประกันตนได้ส่งเงินสมทบมาแล้วตั้งแต่สามสิบหกเดือนขึ้นไป
แต่ไม่ถึงหนึ่งร้อยยี่สิบเดือน ให้จ่ายเงินสงเคราะห์เป็นจ านวนเท่ากับร้อยละห้าสิบของค่าจ้างรายเดือนที่ค านวณได้
ตามมาตรา 57 คูณด้วยสี่ 

(ข) ถ้าก่อนถึงแก่ความตาย ผู้ประกันตนได้ส่งเงินสมทบมาแล้วตั้งแต่หนึ่งร้อยยี่สิบเดือนขึ้น
ไป ให้จ่ายเงินสงเคราะห์เป็นจ านวนเท่ากับร้อยละห้าสิบของค่าจ้างรายเดือนที่ค านวณได้ตามมาตรา 57 คูณด้วย
สิบสอง 

  
มาตรา 73/156  ในกรณีที่ผู้ประกันตนซึ่งได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เนื่องจากการเจ็บป่วย

ด้วยโรคเรื้อรังตามมาตรา 64 หรือทุพพลภาพตามมาตรา 71 ถึงแก่ความตาย ให้จ่ายประโยชน์ทดแทนเป็นเงินค่า
ท าศพ และเงินสงเคราะห์ตามมาตรา 73 โดยให้น าเงินทดแทนการขาดรายได้ที่ผู้ประกันตนได้รับในเดือนสุดท้าย
ก่อนถึงแก่ความตายมาเป็นเกณฑ์ในการค านวณ 

ในกรณีที่มีผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าท าศพ และเงินสงเคราะห์กรณีผู้ประกันตนถึงแก่ความตายตาม
มาตรา 73 ด้วย ให้ได้รับเงินค่าท าศพ และเงินสงเคราะห์ตามมาตรา 73 เท่านั้น 

  
หมวด 6 

ประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร 

 

  
มาตรา 7457  ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรต่อเมื่อภายใน

ระยะเวลาสามสิบหกเดือนก่อนเดือนที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนผู้ประกันตนได้จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อย
กว่าสิบสองเดือน 

  
มาตรา 75  ประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร ได้แก่ 

(1) ค่าสงเคราะห์ความเป็นอยู่ของบุตร 

(2) ค่าเล่าเรียนบุตร 

(3) ค่ารักษาพยาบาลบุตร 

(4) ค่าสงเคราะห์อื่นที่จ าเป็น 

ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

                                                           
56 มาตรา 73/1 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2558 
57 มาตรา 74 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 



  
มาตรา 75 ทวิ58  ในกรณีที่ผู้ประกันตนซึ่งมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร

ตามมาตรา 74 หากผู้ประกันตนนั้นเป็นผู้ทุพพลภาพซึ่งมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพหรือถึงแก่
ความตาย ให้ผู้ประกันตนซึ่งเป็นผู้ทุพพลภาพนั้นหรือบุคคลตามมาตรา  75 จัตวา มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน
ในกรณีสงเคราะห์บุตรด้วย 

  
มาตรา 75 ตรี59  ให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรส าหรับบุตร

ซึ่งมีอายุตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง แต่ต้องไม่เกินสิบห้าปีบริบูรณ์ จ านวนคราวละไม่เกินสามคน บุตรดังกล่าวไม่
รวมถึงบุตรบุญธรรมหรือบุตรซึ่งได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอ่ืน60 

ในกรณีที่บิดาและมารดาเป็นผู้ประกันตน ให้บิดาหรือมารดาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้มีสิทธิได้รับ
ประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรเพียงฝ่ายเดียว เว้นแต่เมื่อมีการจดทะเบียนหย่าหรือแยกกันอยู่ และ
บุตรอยู่ในความอุปการะของผู้ประกันตนฝ่ายใดให้ผู้ประกันตนฝ่ายนั้นเป็นผู้มีสิทธิ ได้รับ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจ่ายเงินสงเคราะห์บุตร ให้เป็นไปตามที่ก าหนด ใน
กฎกระทรวง 

  
มาตรา 75 จัตวา61  ในกรณีที่ผู้ประกันตนถึงแก่ความตาย ให้จ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณี

สงเคราะห์บุตรแก่บุคคลตามล าดับ ดังนี้ 
(1) สามีหรือภริยาของผู้ประกันตน หรือบุคคลซึ่งอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยากับผู้ประกันตนโดย

เปิดเผยตามระเบียบที่เลขาธิการก าหนด และเป็นผู้ใช้อ านาจปกครองบุตร 

(2) ผู้อุปการะบุตรของผู้ประกันตน ในกรณีบุคคลตาม (1) มิได้เป็นผู้อุปการะบุตรหรือถูกถอน
อ านาจปกครอง หรือถึงแก่ความตาย 

  
หมวด 7 

ประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ 

 

  

                                                           
58 มาตรา 75 ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัตปิระกันสังคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 
59 มาตรา 75 ตรี เพิ่มโดยพระราชบัญญัตปิระกันสังคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 
60 มาตรา 75 ตรี วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติประกันสังคม (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2558 
61 มาตรา 75 จัตวา เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 



มาตรา 7662  ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพต่อเมื่อผู้ประกันตนได้
จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบเดือน ไม่ว่าระยะเวลาหนึ่งร้อยแปด สิบเดือนจะติดต่อกัน
หรือไม่ก็ตาม 

  
มาตรา 7763  ประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ ได้แก่ 

(1) เงินเลี้ยงชีพรายเดือน เรียกว่า เงินบ านาญชราภาพ หรือ 

(2) เงินบ าเหน็จที่จ่ายให้ครั้งเดียว เรียกว่า เงินบ าเหน็จชราภาพ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพตามวรรคหนึ่ง
ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา 77 ทวิ64  ในกรณีที่ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบเดือนให้

มีสิทธิได้รับเงินบ านาญชราภาพตั้งแต่เดือนถัดจากเดือนที่อายุครบห้าสิบห้าปีบริบูรณ์ เว้นแต่เมื่อมีอายุครบห้าสิบ
ห้าปีบริบูรณ์และความเป็นผู้ประกันตนยังไม่สิ้นสุดลงตามมาตรา 38 หรือมาตรา 41 ให้ผู้นั้นมีสิทธิได้รับตั้งแต่เดือน
ถัดจากเดือนที่ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง 

ในกรณีที่ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบไม่ครบหนึ่งร้อยแปดสิบเดือนและความเป็นผู้ประกันตนได้
สิ้นสุดลงตามมาตรา 38 หรือมาตรา 41 ให้ผู้นั้นมีสิทธิได้รับเงินบ าเหน็จชราภาพ 

ผู้ประกันตนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย เมื่อความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงไม่ว่าจะส่งเงินสมทบครบหนึ่ง
ร้อยแปดสิบเดือนหรือไม่ก็ตาม และประสงค์ที่จะไม่พ านักอยู่ในประเทศไทย ให้มีสิทธิได้รับเงินบ าเหน็จชรา
ภาพ  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง65 

  
มาตรา 77 ตรี66  ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเงินบ านาญชราภาพได้กลับเข้าเป็นผู้ประกันตน ให้งด

การจ่ายเงินบ านาญชราภาพของบุคคลดังกล่าวจนกว่าความเป็นผู้ประกันตนได้สิ้นสุดลงตามมาตรา 38 หรือมาตรา 
41 แล้วแต่กรณี 

ในกรณีที่ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงด้วยเหตุอ่ืนนอกจากถึงแก่ความตายให้ผู้นั้นมีสิทธิได้รับ
เงินบ านาญชราภาพ 

                                                           
62 มาตรา 76 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 
63 มาตรา 77 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 
64 มาตรา 77 ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัตปิระกันสังคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 
65 มาตรา 77 ทวิ วรรคสาม เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2558 
66 มาตรา 77 ตรี เพิ่มโดยพระราชบัญญัตปิระกันสังคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 



ในกรณีที่ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงเนื่องจากผู้ประกันตนถึงแก่ความตาย ให้ทายาทผู้มี
สิทธิของผู้นั้นตามมาตรา 77 จัตวา มีสิทธิได้รับเงินบ าเหน็จชราภาพ 

  
มาตรา 77 จัตวา67  ในกรณีผู้ประกันตนซึ่งมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพตาม

มาตรา 77 ทวิ ถึงแก่ความตายก่อนที่จะได้รับประโยชน์ทดแทน หรือผู้รับเงินบ านาญชราภาพถึงแก่ความตาย
ภายในหกสิบเดือนนับแต่เดือนที่มีสิทธิได้รับเงินบ านาญชราภาพ ให้ทายาทของผู้นั้นซึ่งมีชีวิตอยู่ในวันที่ผู้ประกันตน
หรือผู้รับเงินบ านาญชราภาพถึงแก่ความตายมีสิทธิได้รับเงินบ าเหน็จชราภาพ 

ทายาทผู้มีสิทธิตามวรรคหนึ่ง ได้แก่ 

(1) บุตร ยกเว้นบุตรบุญธรรมหรือบุตรซึ่งได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอ่ืน ให้ได้รับสอง
ส่วน ถ้าผู้ประกันตนที่ตายมีบุตรตั้งแต่สามคนขึ้นไป ให้ได้รับสามส่วน 

(2) สามีหรือภริยา ให้ได้รับหนึ่งส่วน 

(3) บิดามารดา หรือบิดาหรือมารดาท่ีมีชีวิตอยู่ ให้ได้รับหนึ่งส่วน 

(4) บุคคลซึ่งผู้ประกันตนท าหนังสือระบุไว้เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินบ าเหน็จชราภาพ ให้ได้รับหนึ่ง
ส่วน 

ในกรณีที่ไม่มีทายาทในอนุมาตราใด หรือทายาทนั้นได้ตายไปเสียก่อน ให้แบ่งเงินตามมาตรา 77 
(2) ในระหว่างทายาทผู้มีสิทธิในอนุมาตราที่มีทายาทผู้มีสิทธิได้รับ 

ในกรณีที่ไม่มีทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินบ าเหน็จชราภาพตามวรรคสอง ให้ทายาทของผู้ประกันตน
หรือผู้รับเงินบ านาญชราภาพ แล้วแต่กรณี ดังต่อไปนี้ มีสิทธิได้รับเงินบ าเหน็จชราภาพตามล าดับ หากบุคคลล าดับ
ใดมีจ านวนมากกว่าหนึ่งคน ให้บุคคลล าดับนั้นได้รับส่วนแบ่งเท่ากัน 

(1) พ่ีน้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 

(2) พ่ีน้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดา 

(3) ปู่ ย่า ตา ยาย 

(4) ลุง ป้า น้า อา 

  
มาตรา 77 เบญจ68  ในกรณีที่ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ตามมาตรา 71 

และเงินบ านาญชราภาพในเวลาเดียวกัน ให้ผู้ประกันตนได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ตามมาตรา 71 และเงิน
บ าเหน็จชราภาพแทน 

                                                           
67 มาตรา 77 จัตวา แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 
68 มาตรา 77 เบญจ เพิ่มโดยพระราชบญัญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 



ในกรณีที่ผู้ประกันตนได้รับเงินบ านาญชราภาพไปแล้ว และต่อมาเป็นผู้ทุพพลภาพภายใน
ก าหนดเวลาตามมาตรา 38 วรรคสอง ให้งดการจ่ายเงินบ านาญชราภาพและให้จ่ายเงินบ าเหน็จชราภาพ
แทน  ทั้งนี้ ให้หักเงินบ านาญชราภาพที่ได้รับไปแล้วก่อนการเป็นผู้ทุพพลภาพออกจากเงินบ าเหน็จชราภาพที่ผู้นั้น
มีสิทธิได้รับแล้วน าเงินที่หักนั้นส่งเข้ากองทุน 

  
หมวด 8 

ประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน 

 

  
มาตรา 78  ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานต่อเมื่อ

ผู้ประกันตนได้จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่าหกเดือนและต้องอยู่ภายในระยะเวลาสิบห้าเดือนก่อนการว่างงานและ
จะต้องเป็นผู้ที่อยู่ในเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นผู้มีความสามารถในการท างาน พร้อมที่จะท างานที่เหมาะสมตามที่จัดหาให้หรือต้องไม่
ปฏิเสธการฝึกงานและได้ขึ้นทะเบียนไว้ที่ส านักจัดหางานของรัฐ โดยต้องไปรายงานตัวไม่ น้อยกว่าเดือนละหนึ่ง
ครั้ง 

(2) การที่ผู้ประกันตนว่างงานต้องมิใช่ถูกเลิกจ้างเนื่องจากทุจริตต่อหน้าที่หรือกระท าความผิด
อาญาโดยเจตนาแก่นายจ้างหรือจงใจท าให้นายจ้างได้รับความเสียหายหรือฝ่าฝืนข้อบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการ
ท างาน หรือค าสั่งอันชอบด้วยกฎหมายในกรณีร้ายแรง หรือละทิ้งหน้าที่เป็นเวลาเจ็ดวันท างานติดต่อกันโดยไม่มี
เหตุอันสมควรหรือประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงหรือได้รับโทษจ าคุกตามค า
พิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(3) ต้องมิใช่ผู้มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพตามหมวด 7 ในลักษณะนี้ 
  
มาตรา 79  ให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนการว่างงานตั้งแต่วันที่แปดนับแต่วัน

ว่างงานจากการท างานกับนายจ้างรายสุดท้าย  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา 79/169  ในกรณีที่ผู้ประกันตนไม่ได้ท างานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย หรือนายจ้างไม่ให้

ท างานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย ท าให้ไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติ เมื่อผู้ประกันตนได้จ่ายเงินสมทบมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าหกเดือน และต้องอยู่ภายในระยะเวลาสิบห้าเดือนก่อนที่ผู้ประกันตนไม่ได้ท าง าน ให้มีสิทธิได้รับ
ประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

                                                           
69 มาตรา 79/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัตปิระกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 



  
ลักษณะ 4 

พนักงานเจ้าหน้าที่และการตรวจตราและควบคุม 

 

  
มาตรา 80  ในการปฏิบัติการตามหน้าที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
(1) เข้าไปในสถานประกอบการหรือส านักงานของนายจ้าง สถานที่ท างานของลูกจ้าง ในระหว่าง

เวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในระหว่างเวลาท าการ เพ่ือตรวจสอบหรือสอบถามข้อเท็จจริง 
ตรวจสอบทรัพย์สินหรือเอกสาร หลักฐานอื่น ถ่ายภาพ ถ่ายส าเนาเอกสารที่ เกี่ยวกับการจ้าง การจ่ายค่าจ้าง 
ทะเบียนลูกจ้าง การจ่ายเงินสมทบ และเอกสารอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือน าเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบ 
หรือกระท าการอย่างอ่ืนตามสมควรเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงในอันที่จะปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

(2) ค้นสถานที่หรือยานพาหนะใด ๆ ที่มีข้อสงสัยโดยมีเหตุอันควรเชื่อว่ามีทรัพย์สินของนายจ้าง
ซึ่งไม่น าส่งเงินสมทบและหรือเงินเพ่ิม หรือน าส่งไม่ครบจ านวน โดยให้กระท าในระหว่างเวลาท าการหรือในระหว่าง
เวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก เว้นแต่การค้นในระหว่างเวลาดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จจะกระท าต่อไปก็ได้ 

(3) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยค า หรือให้ส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 
หรือสิ่งอ่ืนที่จ าเป็นมาเพ่ือประกอบการพิจารณา  ทั้งนี้ ให้น าความในมาตรา 30 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

(4) ยึดหรืออายัดทรัพย์สินของนายจ้างตามค าสั ่งของเลขาธิการ ตามมาตรา 50 ในกรณีที่
นายจ้างไม่น าส่งเงินสมทบและหรือเงินเพ่ิม หรือน าส่งไม่ครบจ านวน 

ในการปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง พนักงานเจ้าหน้าที่จะน าข้าราชการหรือลูกจ้างในส านักงานไปช่วย
ปฏิบัติงานด้วยก็ได้ 

  
มาตรา 81  ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 80 ให้บุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง

อ านวยความสะดวกตามสมควร 

  
มาตรา 82  ในการปฏิบัติหน้าที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจ าตัว 

บัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีก าหนด 

  
มาตรา 83  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงาน

ตามประมวลกฎหมายอาญา 

  



มาตรา 84  เพ่ือประโยชน์ในการตรวจตราและควบคุมงานอันเกี่ยวกับการประกันสังคม ให้
นายจ้างจัดให้มีทะเบียนผู้ประกันตนและให้เก็บรักษาไว้ ณ สถานที่ท างานของนายจ้างพร้อมที่จะให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ตรวจได้ 

ทะเบียนผู้ประกันตนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแบบที่เลขาธิการก าหนด 

  
มาตรา 84/170  ก าหนดเวลาตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 39 มาตรา 45 มาตรา 47 และมาตรา 47 

ทวิ ถ้าผู้มีหน้าที่ปฏิบัติตามก าหนดเวลานั้นมีเหตุจ าเป็นอันมิอาจก้าวล่วงได้ และได้ยื่นค าร้องเพ่ือขอขยายหรือเลื่อน
ก าหนดเวลาโดยแสดงเหตุแห่งความจ าเป็นนั้น ถ้าเลขาธิการเห็นสมควร จะขยายหรือเลื่อนก าหนดเวลาออกไปก็
ได ้ ทั้งนี้ ต้องยื่นค าร้องภายในสิบห้าวันนับแต่เหตุจ าเป็นนั้นสิ้นสุดลง 

การขยายเวลาตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 39 หรือมาตรา 47 ไม่เป็นเหตุให้ลดหรืองดเงินเพ่ิม 

  
มาตรา 84/271  ในกรณีมีเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุจ าเป็นอย่างอ่ืน ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ

คณะรัฐมนตรีมีอ านาจขยายหรือเลื่อนก าหนดเวลาตามมาตรา 39 หรือมาตรา 47 ออกไปได้ตามความเหมาะสม
หรือจ าเป็น 

  
ลักษณะ 5 

การอุทธรณ์ 
 

 

มาตรา 85  นายจ้าง ผู้ประกันตน หรือบุคคลอ่ืนใด ซึ่งไม่พอใจในค าสั่งของเลขาธิการหรือของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งการตามพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่เป็นค าสั่งตามมาตรา 50 ให้มีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อ
คณะกรรมการอุทธรณ์ได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งดังกล่าว72 

หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นอุทธรณ์ ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา 86  ให้มีคณะกรรมการอุทธรณ์คณะหนึ่งซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง ประกอบด้วย ประธาน

กรรมการหนึ่งคนและกรรมการอ่ืน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางกฎหมาย ผู้ทรงคุณวุฒิทางการแพทย์ ผู้ทรงคุณวุฒิทาง

                                                           
70 มาตรา 84/1 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2558 
71 มาตรา 84/2 เพิ่มโดยค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพือ่อ านวยความสะดวกในการประกอบ
ธุรกิจ 
72 มาตรา 85 วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 



ระบบงานประกันสังคม ผู้ทรงคุณวุฒิทางการแรงงาน ผู้แทนฝ่ายนายจ้างสามคน และผู้แทนฝ่ายลูกจ้างสามคน และ
ให้ผู้แทนส านักงานเป็นกรรมการและเลขานุการ ซึ่งทั้งคณะมีจ านวนรวมกันไม่เกินสิบสามคน 

  
มาตรา 87  ให้คณะกรรมการอุทธรณ์มีอ านาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ท่ียื่นตามมาตรา 85 

เมื่อคณะกรรมการอุทธรณ์พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์แล้ว ให้แจ้งค าวินิจฉัยนั้นเป็นหนังสือให้ผู้
อุทธรณ์ทราบ 

ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์นั้น ถ้าผู้อุทธรณ์ไม่พอใจ ให้มีสิทธิน าคดีไปสู่ศาลแรงงาน
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าวินิจฉัย แต่ถ้าไม่น าคดีไปสู่ศาลแรงงานภายในก าหนดระยะเวลาดังกล่าว 
ให้ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์เป็นที่สุด 

  
มาตรา 88  การอุทธรณ์ไม่เป็นการทุเลาการปฏิบัติตามค าสั่งของเลขาธิการหรือพนักงาน

เจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งการตามพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่กรณีที่ผู้อุทธรณ์ได้ยื่นค าร้องต่อเลขาธิการขอให้ทุเลาการปฏิ บัติ
ตามค าสั่งนั้นไว้ก่อนถ้าเลขาธิการเห็นสมควรจะสั่งให้ทุเลาการปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าวไว้เพ่ือรอค าวินิจฉัยอุทธรณ์
ก็ได้ 

  
มาตรา 89  คณะกรรมการอุทธรณ์มีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือช่วยเหลือในการ

ด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่มอบหมายได้ เมื่อคณะอนุกรรมการปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมายแล้ว ให้เสนอ
ความเห็นหรือรายงานต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ 

การประชุมของคณะอนุกรรมการ ให้น าความในมาตรา 13 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  
มาตรา 90  ให้กรรมการอุทธรณ์อยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี 
กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่จะแต่งตั้งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 
  
มาตรา 91  ให้น าบทบัญญัติมาตรา 11 มาตรา 12 มาตรา 13 และมาตรา 17 มาใช้บังคับแก่

คณะกรรมการอุทธรณ์โดยอนุโลม 

  
  

ลักษณะ 6 

บทก าหนดโทษ 

 

  



มาตรา 92  ผู้ใดไม่ให้ถ้อยค าหรือไม่ส่งเอกสาร หลักฐาน หรือข้อมูลที่จ าเป็นตามค าสั่งของ
คณะกรรมการ คณะกรรมการการแพทย์ คณะกรรมการอุทธรณ์ คณะอนุกรรมการ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

  
มาตรา 93  ผู้ใดโดยเจตนาไม่กรอกรายการในแบบส ารวจ กรอกรายการในแบบส ารวจไม่ครบถ้วน 

หรือไม่ส่งแบบส ารวจคืนภายในเวลาที่ก าหนด ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท 

  
มาตรา 94  ผู้ใดกรอกข้อความหรือตัวเลขในแบบส ารวจโดยรู้อยู่ว่าเป็นเท็จ ต้องระวางโทษ

จ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกนิสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 95  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 32 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินสองหมื่น

บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

  
มาตรา 96  นายจ้างผู้ใดโดยเจตนาไม่ยื่นแบบรายการต่อส านักงานภายในก าหนดเวลาตามมาตรา 

34 หรือไม่แจ้งเป็นหนังสือต่อส านักงานขอเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพ่ิมเติมรายการภายในก าหนดเวลาตามมาตรา 
44 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ73 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นความผิดต่อเนื่อง ผู้กระท าต้องระวางโทษปรับอีกวันละ
ไม่เกินห้าพันบาทตลอดระยะเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม 

  
มาตรา 9774  นายจ้างผู้ใดยื่นแบบรายการตามมาตรา 34 หรือแจ้งขอเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข

เพ่ิมเติมรายการตามมาตรา 44 เป็นเท็จ หรือไม่ยื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบภายในก าหนดเวลาตาม
มาตรา 47 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 98  ผู้ใดขัดขวางหรือไม่อ านวยความสะดวกตามสมควรแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการ

ปฏิบัติการตามมาตรา 80 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

  
มาตรา 99  นายจ้างผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 84 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือ

ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

                                                           
73 มาตรา 96 วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 
74 มาตรา 97 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 



  
มาตรา 100  ผู้ใดเปิดเผยข้อเท็จจริงใดเกี่ยวกับกิจการของนายจ้างอันเป็นข้อเท็จจริงที่ตามปกติ

วิสัยของนายจ้างจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผยซึ่งตนได้มาหรือล่วงรู้เนื่องจากการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสามพันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ เว้นแต่เป็นการเปิดเผยในการ
ปฏิบัติราชการเพ่ือประโยชน์แห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือเพ่ือประโยชน์แก่การคุ้มครองแรงงาน หรือการสอบสวน
หรือการพิจารณาคด ี

  
มาตรา 10175  ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดเป็นนิติบุคคลและถูกลงโทษ ถ้าการกระท าความผิด

ของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระท าของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบใน
การด าเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระท าการและละเว้นไม่สั่ง
การหรือไม่กระท าการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระท าความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้ส าหรับความผิด
นั้น ๆ ด้วย 

  
มาตรา 102  ถ้าเจ้าพนักงานดังต่อไปนี้เห็นว่าผู้กระท าผิดไม่ควรได้รับโทษถึงจ าคุกหรือไม่ควรถูก

ฟ้องร้อง ส าหรับความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียวหรือความผิดที่มีโทษปรับหรือโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน เว้นแต่
โทษตามมาตรา 95 ให้มีอ านาจเปรียบเทียบดังนี้ 

(1) เลขาธิการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย ส าหรับความผิดที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร 

(2) ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย ส าหรับความผิดที่เกิดขึ้นในจังหวัด
อ่ืน 

ในกรณีที่มีการสอบสวน ถ้าพนักงานสอบสวนพบว่าบุคคลใดกระท าความผิดตามพระราชบัญญัติ
นี้ที่มีโทษอยู่ในเกณฑ์ที่จะท าการเปรียบเทียบได้และบุคคลนั้นยินยอมให้เปรียบเทียบ ให้พนักงานสอบสวนส่งเรื่อง
ให้เลขาธิการหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่บุคคลนั้นแสดงความยินยอมให้
เปรียบเทียบ 

เมื่อผู้กระท าผิดได้ช าระเงินค่าปรับตามจ านวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันแล้ว ให้ ถือว่าคดี
เลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ถ้าผู้กระท าผิดไม่ยินยอมให้เปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแล้วไม่ช าระเงินค่าปรับภายใน
ก าหนดเวลาตามวรรคสาม ให้ด าเนินคดีต่อไป 

  

                                                           
75 มาตรา 101 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกีย่วกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ. 
2560 



บทเฉพาะกาล 

 

  
มาตรา 103  ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้บังคับแก่กิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ยี่สิบคนขึ้นไปนับแต่วันที่

พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

เมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาสามปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้
บังคับแก่กิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่สิบคนข้ึนไป 

พระราชบัญญัตินี้จะใช้บังคับแก่นายจ้างที่มีลูกจ้างน้อยกว่าสิบคนในท้องที่ใดและเมื่อใด ให้ตรา
เป็นพระราชกฤษฎีกา76 

  
มาตรา 104  ให้ด าเนินการจัดเก็บเงินสมทบเพ่ือการให้ประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตราย

หรือเจ็บป่วย ในกรณีทุพพลภาพ และในกรณีตายอันมิใช่เนื่องจากการท างาน และในกรณีคลอดบุตร นับแต่วันที่
บทบัญญัติหมวด 2 ของลักษณะ 2 ใช้บังคับ 

การจัดเก็บเงินสมทบเพ่ือการให้ประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร และกรณีชราภาพ จะเริ่ม
ด าเนินการเมื่อใดให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา แต่ทั้งนี้ต้องไม่ช้ากว่าวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 254177 

ส าหรับการจัดเก็บเงินสมทบเพ่ือการให้ประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานจะเริ่มด าเนินการเมื่อใด 
ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 

  
  

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ชาติชาย  ชุณหะวัณ 

นายกรัฐมนตรี 
 
 

  

                                                           
76 มาตรา 103 วรรคสาม เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2537 
77 มาตรา 104 วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 



อัตราค่าธรรมเนียม 

 

 

(1) ใบแทนหนังสือส าคัญแสดงการขึ้นทะเบียน 

     ประกันสังคม                                      ฉบับละ      50               บาท 

(2) ใบแทนบัตรประกันสังคม                          ฉบับละ      10               บาท 

 
 

  



อัตราเงินสมทบท้ายพระราชบัญญัติ 
อัตราเงินสมทบ 

 

 

ผู้ออกเงินสมบท 
อัตราเงินสมทบเป็นร้อยละ 

ของค่าจ้างของผู้ประกันตน 

1. เงินสมทบเพ่ือการจ่ายประโยชน์ทดแทน   
 กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย   
 ทุพพลภาพ ตาย หรือคลอดบุตร   

(1) รัฐบาล 1.5 

(2) นายจ้าง 1.5 

(3) ผู้ประกันตน 1.5 

2. เงินสมทบเพ่ือการจ่ายประโยชน์ทดแทน   
 กรณีสงเคราะห์บุตรและชราภาพ   

(1) รัฐบาล 3 

(2) นายจ้าง 3 

(3) ผู้ประกันตน 3 

3. เงินสมทบเพ่ือการจ่ายประโยชน์ทดแทน   
 กรณีว่างงาน   

(1) รัฐบาล 5 

(2) นายจ้าง 5 

(3) ผู้ประกันตน 5 

 
 

หมายเหตุ  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากได้มีประกาศใช้พระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. 2497 มาเป็นเวลานานแล้ว แต่ในขณะนั้นสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมยังไม่อ านวยให้น า
กฎหมายนั้นมาใช้บังคับ ปัจจุบันนี้การพัฒนาในด้านเศรษฐกิจและสังคมได้ก้าวหน้าไปมาก สมควรสร้างหลักประกัน
ให้แก่ลูกจ้างและบุคคลอ่ืน โดยจัดตั้งกองทุนประกันสังคมขึ้น เพ่ือให้การสงเคราะห์แก่ลูกจ้างและบุคคลอื่นซึ่งประสบ
อันตราย เจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรือตาย อันมิใช่เนื่องจากการท างาน รวมทั้งกรณีคลอดบุตร กรณีสงเคราะห์บุตร 
กรณีชราภาพ และส าหรับกรณีว่างงานซึ่งให้หลักประกันเฉพาะลูกจ้าง  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
                      



พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 253778 

  
มาตรา 38  ผู้ใดมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนจากกองทุนในฐานะผู้ประกันตนก่อนหรือในวันที่

พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับอยู่เพียงใด ก็ให้มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนนั้นต่อไปจนครบตามสิทธิ 
  
มาตรา 39  ลูกจ้างชั่วคราวของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาคและราชการส่วนท้องถิ่นที่

สิ้นสภาพการเป็นผู้ประกันตนตามพระราชบัญญัตินี้ ไม่ว่าจะได้ส่งเงินสมทบมาแล้วเท่าใด ให้ลูกจ้างชั่วคราวนั้น มี
สิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนตามบทบัญญัติในหมวด 2 หมวด 3 หมวด 4 และหมวด 5 ของลักษณะ 3 แห่ง
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ต่อไปอีกหกเดือนนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ 

ให้น าความในมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ มาใช้บังคับกับลูกจ้างชั่วคราวที่สิ้นสภาพการเป็นผู้ประกันตนตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม 

  
มาตรา 40  เพ่ือประโยชน์ในการค านวณระยะเวลาการส่งเงินสมทบตามพระราชบัญญัตินี้เงิน

สมทบของแต่ละเดือนไม่ว่าจะมีจ านวนกี่วันและไม่ว่าจะได้หักไว้และได้น าส่งเดือนละกี่ครั้งก็ตาม ถ้าได้ส่งหรือได้
ถือว่าส่งเข้ากองทุนแล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือ ว่ามีระยะเวลาในการจ่ายเงินสมทบเท่ากับ
หนึ่งเดือน 

  
มาตรา 41  บรรดาเงินที่นายจ้างหรือผู้ประกันตนมีสิทธิเรียกคืนก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี ้ใช้

บังคับ ถ้าไม่มีผู้ใดมายื่นค าขอต่อส านักงานเพื่อขอเงินดังกล่าวคืนภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับ ให้ตกเป็นของกองทุน 

  
มาตรา 42   ให้รัฐมนตรีว่ าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมรักษาการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
  
หมายเหตุ   เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 
2533 ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันมีข้อขัดข้องและมีปัญหาในทางปฏิบัติเกิดขึ้นหลายประการ ท าให้ผู้ประกันตนไม่ได้
รับสิทธิประโยชน์สมตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย นอกจากนั้น วิธีปฏิบัติบางเรื่องในพระราชบัญญัติดังกล่าวยังมี
ขั้นตอนการปฏิบัติที่ยุ่งยากสลับซับซ้อน เกิดภาระแก่นายจ้าง และไม่เอื้ออ านวยประโยชน์และการให้บริการแก่
นายจ้างและผู้ประกันตน สมควรแก้ไขให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
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พระราชบญัญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 254279 

  
หมายเหตุ    เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 
มาตรา 38 วรรคสอง บัญญัติให้ผู้ประกันตนที่สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้างมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบ
อันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีคลอดบุตร กรณีทุพพลภาพ และกรณีตาย ต่อไปอีกหกเดือน นับแต่วันที่สิ้นสภาพการ
เป็นลูกจ้าง และมาตรา 41 วรรคสาม ให้น าบทบัญญัติมาตรา 38 วรรคสอง มาใช้บังคับแก่ผู้ประกันตนโดยสมัครใจ
ที่สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนโดยอนุโลม ซึ่งบทบัญญัติดังกล่าวมีเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือผู้ประกันตนมิให้
ได้รับความเดือดร้อนชั่วระยะเวลาที่สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้างหรือสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน แล้วแต่กรณี สมควร
ก าหนดให้ขยายระยะเวลาการมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนภายหลังลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนสิ้นสภาพการเป็น
ลูกจ้างโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ประกอบกับบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิของผู้ประกันตนในการได้รับ
ประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร กรณีชราภาพ และกรณีว่างงานยังไม่เหมาะสม สมควรแก้ไขเพิ่มเติม
ให้ชัดเจนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ประกันตนและการออกเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมของรัฐบาล 
นายจ้าง และผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ยังไม่สอดคล้องกับความสามารถในการออกเงินสมทบและสภาวการณ์
ทางเศรษฐกิจ สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติดังกล่าวให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

  
*พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 254580 

  
มาตรา 70  ในพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ให้แก้ไขค าว่า “ปลัดกระทรวงแรงงาน

และสวัสดิการสังคม” เป็น “ปลัดกระทรวงแรงงาน” 

  
หมายเหตุ    เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง 
กรม พ.ศ. 2545 ได้บัญญัติให้จัดตั้งส่วนราชการขึ้นใหม่โดยมีภารกิจใหม่ ซึ่งได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาโอน
กิจการบริหารและอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้น
แล้ว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกล่าวได้บัญญัติให้โอนอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ รัฐมนตรีผู้ด ารงต าแหน่ง 
หรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่ โดยให้มีการแก้ไขบทบัญญัติต่าง ๆ ให้
สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ที่โอนไปด้วย  ฉะนั้น เพ่ืออนุวัติให้เป็นไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติและ
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พระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จึงสมควรแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้สอดคล้องกับการโอนส่วนราชการ เพ่ือให้
ผู้เกี่ยวข้องมีความชัดเจนในการใช้กฎหมายโดยไม่ต้องไปค้นหาในกฎหมายโอนอ านาจหน้าที่ว่าตามกฎหมายใดได้มี
การโอนภารกิจของส่วนราชการหรือผู้รับผิดชอบตามกฎหมายนั้นไปเป็นของหน่วยงานใดหรือผู้ใดแล้ว โดยแก้ไ ข
บทบัญญัติของกฎหมายให้มีการเปลี่ยนชื่อส่วนราชการ รัฐมนตรี ผู้ด ารงต าแหน่ง หรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ของส่วน
ราชการให้ตรงกับการโอนอ านาจหน้าที่ และเพ่ิมผู้แทนส่วนราชการในคณะกรรมการให้ตรงตามภารกิจที่มีการตัด
โอนจากส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่ รวมทั้งตัดส่วนราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแล้ว ซึ่งเป็นการ
แก้ไขให้ตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
  
*พระราชบัญญัติการกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. 255481 

  
มาตรา 3  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ผู้ประกันตน” หมายความว่า ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม 

พ.ศ. 2533 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 

“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานประกันสังคมเขตพ้ืนที่ ส านักงานประกันสังคมจังหวัดหรือ
ส านักงานประกันสังคมจังหวัดสาขา แล้วแต่กรณี 

“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการส านักงานประกันสังคม 

  
มาตรา 4  ผู้ประกันตนซึ่งความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงตามมาตรา 41 (4) หรือ (5) แห่ง

พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 
ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากมีความประสงค์จะกลับเป็นผู้ประกันตนให้ยื่นค าขอต่อส านักงานตามแบบ
ที่เลขาธิการก าหนดภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

  
มาตรา 5  เมื่อส านักงานได้รับค าขอตามมาตรา 4 ให้ด าเนินการตรวจสอบค าขอและในกรณีที่

เห็นว่าผู้ยื่นค าขอมีสิทธิกลับเป็นผู้ประกันตนให้แจ้งให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายในเจ็ดวัน 

ในกรณีที่เห็นว่าผู้ยื่นค าขอไม่มีสิทธิกลับเป็นผู้ประกันตน ให้ส านักงานเสนอรายงานพร้อมเหตุผล
ต่อเลขาธิการเพ่ือพิจารณาและมีค าสั่ง และแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายในสิบห้าวันค าสั่งเลขาธิการ
นั้นให้เป็นที่สุด 
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มาตรา 6  การกลับเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 5 วรรคหนึ่ง ให้เริ่มตั้งแต่เดือนที่ยื่นค าขอและให้
ผู้ประกันตนมีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม 

  
มาตรา 7  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

  
หมายเหตุ    เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มีผู้ประกันตนตามมาตรา 39 แห่ง
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 
จ านวนมากไม่ได้ส่งเงินสมทบตามมาตรา 41 (4) หรือ (5) ท าให้ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงเป็นเหตุให้ไม่มีสิทธิ
ได้รับประโยชน์ทดแทนจากกองทุนประกันสังคมและไม่อาจกลับเป็นผู้ประกันตนได้อีกเพ่ือเป็นการให้โอกาสแก่
บุคคลดังกล่าวในการขอกลับเป็นผู้ประกันตนได้  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 255882 

  
มาตรา 2  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศในราช

กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

  
มาตรา 41  ผู้ใดเคยได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพจากกองทุนประกันสังคมตาม

พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และสิทธิการได้รับประโยชน์ทดแทนดังกล่าวได้สิ้นสุดลงก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพตามมาตรา 71 วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับ 

ผู้ ใดมีสิทธิ ได้ รับประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพจากกองทุนประกันสั งคมตาม
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 
อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนตามมาตรา 71 วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

  
มาตรา 42  ให้คณะกรรมการประกันสังคม และคณะกรรมการการแพทย์ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ใน

วันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่ งตั้งคณะกรรมการ
ประกันสังคมตามมาตรา 8 หรือคณะกรรมการการแพทย์ตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 
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2533 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ แล้วแต่กรณี   ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

  
มาตรา 43  ให้น ามาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย

พระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับกับนายจ้างซึ่งยังมิได้น าส่งเงินสมทบหรือเงินเพ่ิม หรือน าส่งไม่ครบจ านวนอยู่ก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับด้วย 

  
มาตรา 44  พระราชกฤษฎีกาซึ่งออกตามความในมาตรา 4 (6) แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม 

พ.ศ. 2533 ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปจนกว่าจะมีพระราช
กฤษฎีกาซึ่งออกตามความในมาตรา 4 (4) แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ 

  
มาตรา 45  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

  
หมายเหตุ    เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมที่ใช้บังคับ
ในปัจจุบันมีบทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสม และไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน สมควรแก้ไขเพ่ิมเติม
บทบัญญัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนให้สอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งที่ปรึกษาของคณะกรรมการ
ประกันสังคม คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการประกันสังคม ที่ปรึกษา และกรรมการการแพทย์ และ
อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการการแพทย์ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการค านวณค่าจ้าง
รายวันในการจ่ายเงินทดแทนการขาดรายได้ ยกเลิกการตัดสิทธิผู้ประกันตนซึ่งไม่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนใน
กรณีจงใจหรือยินยอมให้ผู้อ่ืนกระท าให้ตนประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรือถึงแก่ความตาย เพ่ือ
ขยายความคุ้มครองให้ผู้ประกันตนได้รับสิทธิประโยชน์มากยิ่งขึ้น เพ่ิมบทบัญญัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และอัตราให้
รัฐบาลออกเงินสมทบส าหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 40 และเพ่ิมบทบัญญัติให้ลดหย่อนการออกเงินสมทบในกรณี
เกิดภัยพิบัติอย่างร้ายแรงที่ส่งผลกระทบต่อสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของนายจ้าง 
รวมทั้งก าหนดโทษทางอาญาในกรณีนายจ้างไม่ยื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบเพ่ือให้การประกันสังคม
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และอ านวยประโยชน์แก่ผู้ที่ เกี่ยวข้องในระบบประกันสังคมเพ่ิมขึ้น  จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
  



พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี ่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติ
บุคคล พ.ศ. 256083 

  
มาตรา 2  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น

ไป 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ โดยที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีค าวินิจฉัยว่า
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 มาตรา 54 เฉพาะในส่วนที่สันนิษฐานให้กรรมการผู้จัดการ 
ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติบุคคลนั้น ต้องรับโทษทางอาญาร่วมกับการกระท า
ความผิดของนิติบุคคล โดยไม่ปรากฏว่ามีการกระท าหรือเจตนาประการใดอันเกี่ยวกับการกระท าความผิดของนิติ
บุคคลนั้น ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 39 วรรคสอง เป็นอันใช้
บังคับไม่ได้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 6 และต่อมาศาลรัฐธรรมนูญได้มีค า
วินิจฉัยในลักษณะดังกล่าวท านองเดียวกัน คือ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 74 พระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 มาตรา 78 พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 มาตรา 28/4 และ
พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 มาตรา 72/5 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
มาตรา 39 วรรคสอง เป็นอันใช้บังคับไม่ได้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 
6  ดังนั้น เพ่ือแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวและกฎหมายอ่ืนที่มีบทบัญญัติในลักษณะเดียวกันมิให้ขัดหรือ
แย้งต่อรัฐธรรมนูญ  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออ านวยความ
สะดวกในการประกอบธุรกิจ84 

  
ข้อ 17  ในกรณีที่กฎหมาย กฎ หรือระเบียบใดก าหนดให้ผู้ขอรับอนุมัติ อนุญาต หรือใบอนุญาต 

หรือผู้ยื่นขอจดทะเบียนหรือจดแจ้ง หรือผู้แจ้ง ต้องใช้เอกสารที่ทางราชการออกให้แก่ผู้ นั ้นเพื่อประกอบการ
พิจารณาหรือด าเนินการ ให้เป็นหน้าที่ของผู้มีอ านาจอนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต รับจดทะเบียน รับจด
แจ้ง หรือรับแจ้งนั้น ที่จะต้องด าเนินการให้หน่วยงานที่ออกเอกสารราชการเช่นว่านั้นส่งข้อมูลหรือส าเนาเอกสาร
ดังกล่าวมาเพ่ือประกอบการพิจารณาหรือด าเนินการ ในกรณีที่ผู้มีอ านาจดังกล่าวประสงค์ได้ส าเนาเอกสารนั้นจาก
ผู้ขอรับอนุมัติ อนุญาต หรือใบอนุญาต หรือผู้ยื่นขอจดทะเบียนหรือจดแจ้ง หรือผู้แจ้ง ให้ผู้มีอ านาจนั้นเป็นผู้จัดท า
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ส าเนาเอกสารดังกล่าวเอง เพื่อประโยชน์แห่งการนี้ ห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการท าส าเนาดังกล่าว
จากผู้ขอรับอนุมัติ อนุญาต หรือใบอนุญาตหรือผู้ยื่นขอจดทะเบียนหรือจดแจ้ง หรือผู้แจ้ง 

  
ข้อ 18  ค าสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 


