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เปนปที่ ๔๕ ในรชักาลปจจุบัน 

  

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช มีพระบรมราช
โองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา 

  

โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการประกันสังคม 

  

จึงทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดย
คําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้ 

  

มาตรา ๑  พระราชบัญญัติน้ีเรียกวา “พระราชบัญญัติประกันสังคม 
พ.ศ. ๒๕๓๓” 

  

มาตรา ๒  พระราชบัญญัติน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป เวนแตบทบัญญัติหมวด ๒ 
ของลกัษณะ ๒ ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดระยะเวลาหนึ่งรอยแปด
สิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับและบทบญัญัติมาตรา 
๔๐ ใหใชบังคับภายในสี่ปนับแตวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ 



  

มาตรา ๓  ใหยกเลิกพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๔๙๗ 

บรรดากฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่นในสวนที่มีบัญญัติไวแลวใน
พระราชบัญญัติน้ี หรือซึ่งขดัหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัติน้ี 
ใหใชพระราชบัญญัติน้ีแทน 

  

มาตรา ๔  พระราชบัญญัติน้ีไมใชบังคับแก 

(๑)  ขาราชการ ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราวรายวัน และลูกจาง
ช่ัวคราวรายชั่วโมง ของราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมภิาค 
และราชการสวนทองถิ่น ยกเวนลูกจางชั่วคราวรายเดอืน 

(๒)  ลูกจางของรัฐบาลตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ 

(๓)  ลูกจางของนายจางที่มีสํานักงานในประเทศ และไปประจํา
ทํางานในตางประเทศ 

(๔)  ครูหรอืครูใหญของโรงเรยีนเอกชนตามกฎหมายวาดวย
โรงเรยีนเอกชน 

(๕)  นักเรยีน นักเรยีนพยาบาล นิสิตหรือนักศึกษา หรือแพทย
ฝกหัดซึ่งเปนลูกจางของโรงเรยีน มหาวิทยาลยั หรือโรงพยาบาล 

(๖)  กิจการหรือลูกจางอื่นตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

  

มาตรา ๕  ในพระราชบัญญัติน้ี 

“ลูกจาง” หมายความวา ผูซึ่งทํางานใหนายจางโดยรับคาจาง ไม
วาจะเรียกช่ืออยางไร แตไมรวมถึงลูกจางซึ่งทํางานเกี่ยวกับงาน
บานอันมิไดมีการประกอบธุรกิจรวมอยูดวย 

“นายจาง” หมายความวา ผูซึ่งรับลูกจางเขาทํางานโดยจายคาจาง
และใหหมายความรวมถึงผูซึ่งไดรับมอบหมายใหทํางานแทน
นายจาง ในกรณีที่นายจางเปนนิติบุคคลใหหมายความรวมถึงผูมี



อํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลและผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูมี
อํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลใหทําการแทนดวย 

“คาจาง” หมายความวา เงินทุกประเภทที่นายจางจายใหแกลูกจาง
เปนคาตอบแทนการทํางานในวันและเวลาทํางานปกติไมวาจะ
คํานวณตามระยะเวลาหรอืคํานวณตามผลงานที่ลูกจางทําได และ
ใหหมายความรวมถึงเงินที่นายจางจายใหในวนัหยุดและวันลาซึ่ง
ลูกจางไมไดทํางานดวย ทั้งนี้ ไมวาจะกําหนด คํานวณหรอืจายใน
ลักษณะใดหรือโดยวิธีการใด และไมวาจะเรียกชื่ออยางไร 

“วันทํางาน” หมายความวา วันที่กําหนดใหลูกจางทํางานตามปกต ิ

“ผูประกันตน” หมายความวา ผูซึ่งจายเงินสมทบอันกอใหเกิดสทิธิ
ไดรับประโยชนทดแทนตามพระราชบัญญัติน้ี 

“การคลอดบุตร” หมายความวา การที่ทารกออกจากครรภมารดา
ซึ่งมีระยะเวลาตั้งครรภไมนอยกวายี่สบิแปดสัปดาห ไมวาทารกจะ
มีชีวิตรอดอยูหรือไม 

“ทุพพลภาพ” หมายความวา การสูญเสียอวัยวะหรือสูญเสีย
สมรรถภาพของอวยัวะหรือของรางกาย หรอืสูญเสียสภาวะปกติ
ของจิตใจ จนไมสามารถทํางานได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่
คณะกรรมการการแพทยกําหนด 

“วางงาน” หมายความวา การที่ผูประกันตนตองหยุดงานเน่ืองจาก
นิติสัมพันธระหวางนายจางและลูกจางตามสัญญาจางแรงงาน
สิ้นสุดลง 

“กองทุน” หมายความวา กองทุนประกันสังคม 

“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานประกันสังคม 

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการประกันสังคม 

“กรรมการ” หมายความวา กรรมการประกันสังคม 

“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงต้ังให
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 



“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม 

“รัฐมนตร”ี หมายความวา รัฐมนตรผีูรักษาการตามพระราชบัญญัติ
น้ี 

  

มาตรา ๖  ในการคํานวณคาจางเพ่ือการออกเงินสมทบ ใหถือเอา
คาจางที่คิดเปนรายเดือนเปนเกณฑคํานวณ 

ในการคํานวณคาจางที่มิใชคาจางรายเดือนใหเปนคาจางรายเดือน 
ใหถือวาคาจางที่ลูกจางไดรับจริงในเดือนใดเปนคาจางรายเดือน
ของเดือนนั้น 

เพ่ือประโยชนในการนับระยะเวลาการสงเงินสมทบของผูประกันตน 
ใหถือวาเงินสมทบที่หักจากคาจางที่จายใหลกูจางในเดือนใดเปน
การจายเงินสมทบของเดือนนั้น และไมวาเงินสมทบนั้นจะไดหักไว
หรือนําสงเดือนละกี่ครั้ง ใหถือวามีระยะเวลาในการจายเงินสมทบ
เทากับหนึ่งเดือน 

  

มาตรา ๗  ใหรฐัมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตาม
พระราชบัญญัติน้ี และใหมีอํานาจแตงต้ังพนักงานเจาหนาที่กับ
ออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราในบญัชีทาย
พระราชบัญญัติน้ี ยกเวนคาธรรมเนียมและกําหนดกิจการอื่นเพื่อ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใช
บังคับได 

  

ลักษณะ ๑ 

บททั่วไป 

                        

  



หมวด ๑ 

คณะกรรมการประกันสังคม 

                        

  

มาตรา ๘  ใหมคีณะกรรมการคณะหนึ่งเรยีกกวา “คณะกรรมการ
ประกันสังคม” ประกอบดวยปลัดกระทรวงแรงงาน*เปนประธาน
กรรมการ ผูแทนกระทรวงการคลัง ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข 
และผูแทนสํานักงบประมาณเปนกรรมการ กับผูแทนฝายนายจาง
และผูแทนฝายลกูจางฝายละหาคน ซึ่งรัฐมนตรีแตงต้ังเปน
กรรมการ และเลขาธิการเปนกรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการจะแตงต้ังบุคคลใดเปนผูชวยเลขานุการ
คณะกรรมการก็ได 

รัฐมนตรีจะแตงต้ังผูทรงคุณวุฒิอีกไมเกินหาคนใหเปนที่ปรึกษา
ของคณะกรรมการก็ได ซึ่งในจํานวนนี้อยางนอยตองเปน
ผูทรงคุณวุฒิทางระบบงานประกันสังคมผูทรงคุณวุฒิทางการ
แรงงาน ผูทรงคณุวุฒิทางการแพทย ผูทรงคุณวุฒทิางกฎหมาย 
และผูทรงคุณวุฒิอื่น 

  

มาตรา ๙  คณะกรรมการมีอาํนาจหนาที่ดังตอไปนี ้

(๑)  เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีเกีย่วกับนโยบายและมาตรการใน
การประกนัสังคมตามพระราชบัญญัติน้ี 

(๒)  พิจารณาใหความเห็นตอรัฐมนตรีในการตราพระราชกฤษฎกีา 
การออกกฎกระทรวง และระเบียบตางๆ เพ่ือดําเนินการตาม
พระราชบัญญัติน้ี 

(๓)  วางระเบียบโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลงัเกี่ยวกับ
การรับเงิน การจายเงิน และการเก็บรักษาเงินของกองทุน 

(๔)  วางระเบียบโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลงัเกี่ยวกับ
การจัดหาผลประโยชนของกองทุน 



(๕)  พิจารณางบดุลและรายงานการรับจายเงินของกองทุนและ
รายงานผลการปฏบิัติงานประจําปของสํานักงานในสวนที่เกี่ยวกบั
การประกนัสังคมตามพระราชบัญญัติน้ี 

(๖)  ใหคําปรึกษาและแนะนําแกคณะกรรมการอื่นหรือสํานักงาน 

(๗)  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัติน้ีหรือกฎหมายอื่น
บัญญัติใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ หรือตามที่รัฐมนตรี
มอบหมาย 

ในการปฏบิัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการอาจมอบหมายให
สํานักงานเปนผูปฏิบัติเพื่อเสนอตอคณะกรรมการพิจารณา
ดําเนินการตอไปกไ็ด 

  

มาตรา ๑๐  กรรมการหรอืที่ปรึกษาซึ่งรัฐมนตรีแตงต้ังใหอยูใน
ตําแหนงคราวละสองป 

กรรมการหรือที่ปรกึษาซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับการแตงต้ังอีก
ได แตจะแตงตั้งติดตอกันเกินสองวาระไมได 

  

มาตรา ๑๑  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๑๐ 
กรรมการหรือที่ปรกึษาซึ่งรฐัมนตรีแตงต้ังพนจากตําแหนง เมื่อ 

(๑)  ตาย 

(๒)  ลาออก 

(๓)  รัฐมนตรีใหออก 

(๔)  เปนบุคคลลมละลาย 

(๕)  วิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 

(๖)  ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปน
โทษสําหรับ ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุ
โทษ 



ในกรณทีีก่รรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงต้ังพนจากตําแหนงกอนวาระ ให
รัฐมนตรีแตงต้ังบุคคลในประเภทเดยีวกันตามมาตรา ๘ เปน
กรรมการแทนและใหผูที่ไดรับแตงต้ังอยูในตําแหนงเทากับวาระที่
เหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน 

ในกรณทีีร่ัฐมนตรีแตงต้ังที่ปรึกษาเพิม่ขึ้นในระหวางที่ที่ปรึกษาซึง่
แตงต้ังไวแลวยังมวีาระอยูในตําแหนง ใหผูที่ไดรับแตงต้ังใหเปนที่
ปรึกษาเพิ่มขึ้นนั้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของที่
ปรึกษาทีไ่ดรับแตงต้ังไวแลว 

  

มาตรา ๑๒  ในกรณีทีก่รรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงต้ังดํารงตําแหนง
ครบตามวาระแลว แตยงัมิไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นใหม 
ใหกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอน 
จนกวากรรมการที่ไดรับแตงต้ังใหมจะเขารับหนาที ่

  

มาตรา ๑๓  การประชุมคณะกรรมการตองมกีรรมการมาประชุมไม
นอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงเปนองคประชุม 

ในการประชุมคราวใด ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม
หรือไมสามารถปฏบิัติหนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือก
กรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

มติในที่ประชุมใหถอืเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งใน
การลงคะแนน ถาคะแนนเสยีงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออก
เสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสยีงหนึ่งเปนเสียงช้ีขาด 

  

มาตรา ๑๔  ใหมคีณะกรรมการการแพทยคณะหนึ่ง ประกอบดวย
ประธานกรรมการและกรรมการอื่น มีจํานวนรวมกันไมเกนิสิบหกคน 
ซึ่งรัฐมนตรีแตงต้ังและผูแทนสํานักงานเปนกรรมการและ
เลขานุการ 



ประธานกรรมการและกรรมการอื่นตามวรรคหนึ่งใหแตงต้ังจาก
ผูทรงคุณวุฒิในวิชาชีพเวชกรรมสาขาตางๆ และใหอยูในตําแหนง
คราวละสองป 

ใหนํามาตรา ๑๐ วรรคสอง มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ 
มาใชบังคับโดยอนุโลม 

  

มาตรา ๑๕  คณะกรรมการการแพทยมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี ้

(๑)  เสนอความเหน็ตอคณะกรรมการเกี่ยวกับการดําเนินงานในการ
ใหบริการทางการแพทย 

(๒)  กําหนดหลักเกณฑและอัตราสําหรับประโยชนทดแทนในการ
รับบริการทางการแพทยของผูประกันตนตามมาตรา ๕๙ มาตรา 
๖๓ มาตรา ๖๖ มาตรา ๖๘ มาตรา ๗๐ และมาตรา ๗๒ 

(๓)  เสนอความเหน็ตอคณะกรรมการเกี่ยวกับการออกกฎกระทรวง
ตามมาตรา ๖๔ 

(๔)  ใหคําปรึกษาและแนะนําในทางการแพทยแกคณะกรรมการ 
คณะกรรมการอุทธรณ และสํานักงาน 

(๕)  ปฏิบัติการอื่นตามที่พระราชบัญญัติน้ีบัญญัติใหเปนอํานาจ
หนาที่ของคณะกรรมการการแพทย หรือตามทีร่ัฐมนตรหีรือ
คณะกรรมการมอบหมาย 

  

มาตรา ๑๖  คณะกรรมการหรือคณะกรรมการการแพทยจะแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่ง
ตามที่คณะกรรมการหรอืคณะกรรมการการแพทยมอบหมายก็ได 

การประชุมของคณะอนุกรรมการ ใหนํามาตรา ๑๓ มาใชบังคับโดย
อนุโลม 

  



มาตรา ๑๗  คณะกรรมการ คณะกรรมการการแพทย และ
คณะอนุกรรมการมอีํานาจสั่งใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งสงเอกสารหรอื
ขอมลูที่จําเปนมาพิจารณาได ในการนี้จะส่ังใหบุคคลที่เกี่ยวของ
มาชี้แจงดวยก็ได 

  

มาตรา ๑๘  กรรมการ ที่ปรึกษา กรรมการการแพทย กรรมการ
อุทธรณและอนกุรรมการ อาจไดรับเบี้ยประชุม คาพาหนะ คาเบี้ย
เลีย้ง คาเชาที่พัก และคาใชจายอยางอื่นในการปฏิบติัหนาที่ตาม
พระราชบัญญัติน้ี ตามระเบยีบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยความ
เห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

  

หมวด ๒ 

สํานักงานประกันสังคม 

                        

  

มาตรา ๑๙  ใหจัดต้ังสํานักงานประกันสังคมขึ้นใน
กระทรวงมหาดไทยมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี ้

(๑)  ปฏบิัติงานธุรการของคณะกรรมการ คณะกรรมการอื่น และ
คณะอนุกรรมการ ตามพระราชบัญญัติน้ี 

(๒)  เก็บ รวบรวม และวิเคราะห ขอมลูเกีย่วกับการประกนัสังคม 

(๓)  จัดทําทะเบียนนายจางและผูประกันตนซึ่งตองสงเงินสมทบ
เขากองทนุ 

(๔)  ปฏิบัติการตามที่พระราชบัญญัติน้ีหรือกฎหมายอืน่บัญญัติให
เปนอํานาจหนาที่ของสํานักงาน 

(๕)  กระทํากิจการอยางอื่นตามที่รัฐมนตร ี คณะกรรมการ 
คณะกรรมการอื่นหรือคณะอนุกรรมการมอบหมาย 

  



มาตรา ๒๐  ใหเลขาธิการมหีนาที่ควบคุมดูแลโดยท่ัวไปซึ่ง
ราชการของสํานักงานและเปนผูบังคับบัญชาขาราชการใน
สํานักงาน เพ่ือการน้ีใหมรีองเลขาธิการคนหนึ่งหรือหลายคนเปน
ผูชวยสั่งและปฏิบติัราชการ 

ใหเลขาธกิารและรองเลขาธิการเปนขาราชการพลเรือนสามัญ 

  

หมวด ๓ 

กองทุนประกันสังคม 

                        

  

มาตรา ๒๑  ใหจัดต้ังกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในสํานักงาน
ประกันสังคม เรียกวา กองทุนประกนัสังคม เพ่ือเปนทนุใชจายให
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)  เงินที่ไดรับจากการบรจิาคหรือเงินอุดหนุน 

(๖)  เงินที่ตกเปนของกองทุนตามมาตรา ๔๗ มาตรา ๔๗ ทวิ 
มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๓ และมาตรา ๕๖ 



(๗)  เงินอุดหนุนหรือเงินทดรองราชการที่รัฐบาลจายตามมาตรา 
๒๔ วรรคสาม 

(๘)  เงินคาปรับที่ไดจากการเปรยีบเทียบตามมาตรา ๑๐๒ 

(๙)  รายไดอื่น 

  

มาตรา ๒๓  เงินกองทุนตามมาตรา ๒๒ ใหเปนของสํานักงานและ
ไมตองนําสงกระทรวงการคลังเปนรายไดแผนดิน 

  

มาตรา ๒๔  เงินกองทุนใหจายเปนประโยชนทดแทนตาม
พระราชบัญญัติน้ี 

คณะกรรมการอาจจัดสรรเงนิกองทุนไมเกินรอยละสิบของเงิน
สมทบของแตละปเพื่อจายตามมาตรา ๑๘ และเปนคาใชจายใน
การบริหารงานของสํานักงาน 

ในกรณทีีเ่งินกองทนุไมพอจายตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ให
รัฐบาลจายเงินอุดหนุนหรือเงินทดรองราชการใหตามความจําเปน 

  

มาตรา ๒๕  การรบัเงิน การจายเงิน และการเก็บรกัษาเงินกองทนุ
ใหเปนไปตามระเบยีบที่คณะกรรมการกําหนดโดยความเห็นชอบ
ของกระทรวงการคลัง 

  

มาตรา ๒๖  การจัดหาผลประโยชนของกองทุนใหเปนไปตาม
ระเบียบทีค่ณะกรรมการกําหนดโดยความเห็นชอบของ
กระทรวงการคลัง 

  

มาตรา ๒๗  ภายในหกเดือนนับแตวันสิ้นปปฏิทิน ให
คณะกรรมการเสนองบดุลและรายงานการรับจายเงินของกองทุน



ในปที่ลวงมาแลวตอสํานักงานตรวจเงินแผนดินเพื่อตรวจสอบ
รับรองกอนเสนอตอรัฐมนตร ี

งบดุลและรายงานการรับจายเงินดังกลาวใหรัฐมนตรีเสนอตอ
นายกรัฐมนตรี เพ่ือนําเสนอรัฐสภาเพ่ือทราบ และจัดใหมีการ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  

หมวด ๔ 

การสํารวจการประกันสังคม 

                        

  

มาตรา ๒๘  เพ่ือประโยชนแกการประกันสังคมตามพระราชบัญญัติ
น้ีจะตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อสํารวจปญหาและขอมลูดานแรงงาน
ก็ได 

ในพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งอยางนอยใหระบ ุ

(๑)  วัตถุประสงคในการสํารวจ 

(๒)  เจาหนาที่หรอืพนักงานเจาหนาที่ที่จะทําการสํารวจ 

(๓)  กําหนดเวลาการใชบังคับพระราชกฤษฎกีาซึ่งจะตองไมเกิน
สองป 

  

มาตรา ๒๙  เมื่อไดตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๒๘ แลว ให
เลขาธิการประกาศกําหนด 

(๑)  แบบสํารวจ 

(๒)  ระยะเวลาทีเ่จาหนาที่หรือพนกังานเจาหนาที่จะสงแบบสํารวจ
ใหแกนายจาง 



(๓)  กําหนดเวลาไมนอยกวาสามสิบวันใหนายจางตองสงคืนแบบ
สํารวจที่ไดกรอกรายการแลวแกเจาหนาที่หรือพนักงานเจาหนาที่ 
ซึ่งตองระบุไวในแบบสํารวจดวย 

การประกาศตามมาตรานี้ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  

มาตรา ๓๐  แบบสํารวจตามมาตรา ๒๙ (๑) ที่จะตองสงไปยัง
นายจางใหสงโดยทางไปรษณยีลงทะเบยีนตอบรับ หรือให
เจาหนาที่หรือพนักงานเจาหนาที่นําไปสง ณ ภูมิลําเนา หรือถิน่ที่
อยู หรอืสํานักงานของนายจางในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นถงึ
พระอาทิตยตก หรือในเวลาทําการของนายจาง ถาไมพบนายจาง 
ณ ภูมลิําเนา หรือถิ่นที่อยู หรือสํานกังานของนายจางจะสงใหแก
บุคคลใดซึ่งบรรลนิุติภาวะแลว และอยูหรอืทํางานในบาน หรือ
สํานักงานที่ปรากฏวาเปนของนายจางนั้นก็ได 

ถาไมสามารถสงตามวิธีในวรรคหนึ่งได ใหใชวิธีปดแบบสํารวจไว
ในที่ซึ่งเห็นไดงายที่สํานักงานของนายจาง เมื่อไดดําเนินการ
ดังกลาวและเวลาไดลวงพนไปเกินสิบหาวันแลว ใหถือวานายจาง
ไดรับแบบสํารวจนั้นแลว 

  

มาตรา ๓๑  เมื่อนายจางไดรับแบบสํารวจแลว ใหนายจางกรอก
รายการในแบบสํารวจทุกขอตามความเปนจรงิ แลวสงแบบสํารวจ
ที่ไดกรอกรายการนั้นคืนใหเจาหนาที่หรือพนักงานเจาหนาที่
ภายในกําหนดเวลาตามมาตรา ๒๙ (๓) 

  

มาตรา ๓๒  บรรดาขอความหรือตัวเลขทีก่รอกไวในแบบสํารวจให
ถือเปนความลับ หามมิใหผูซึ่งมีหนาที่ปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติน้ีเปดเผยขอความหรือตัวเลขนั้นแกบุคคลซึ่งไมมี
หนาที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี เวนแตมีความจําเปนเพือ่
ประโยชนแกการประกันสังคมหรือการคุมครองแรงงาน หรือเพื่อ
ประโยชนแกการสอบสวนหรือพิจารณาคดี 

  



ลักษณะ ๒ 

การประกนัสังคม 

                        

  

หมวด ๑ 

การเปนผูประกันตน 

                        

  

มาตรา ๓๓  ใหลูกจางซึง่มีอายุไมตํ่ากวาสิบหาปบริบูรณและไม
เกินหกสบิปบริบูรณเปนผูประกันตน 

ลูกจางซึง่เปนผูประกันตนอยูแลวตามวรรคหนึ่ง เมื่อมีอายุครบหก
สิบปบริบรูณ และยังเปนลูกจางของนายจางซึ่งอยูภายใตบังคับ
แหงพระราชบัญญัติน้ี ใหถือวาลูกจางนั้นเปนผูประกันตนตอไป 

  

มาตรา ๓๔  ใหนายจางซึ่งมีลกูจางที่เปนผูประกันตนตามมาตรา 
๓๓ ยื่นแบบรายการแสดงรายชื่อผูประกันตน อัตราคาจาง และ
ขอความอื่นตามแบบที่เลขาธิการกําหนด ตอสํานักงานภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ลูกจางนั้นเปนผูประกันตน 

  

มาตรา ๓๕  ในกรณีที่ผูประกอบกิจการไดวาจางโดยวิธีเหมา
คาแรงมอบใหแกบคุคลหนึ่งบุคคลใดรับชวงไปควบคุมดูแลการ
ทํางานและรับผิดชอบจายคาจางใหแกลูกจางอีกทอดหนึ่งก็ดี 
มอบหมายใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดเปนผูจัดหาลูกจางมาทํางานอัน
มิใชการประกอบธุรกิจจัดหางานก็ดี โดยการทํางานนั้นเปนสวน
หนึ่งสวนใดในกระบวนการผลิตหรือธุรกิจซึ่งกระทําในสถาน
ประกอบกิจการหรอืสถานที่ทํางานของผูประกอบกิจการและ
เครื่องมอืที่สําคัญสําหรับใชทํางานนั้นผูประกอบกิจการเปนผู



จัดหา กรณเีชนวานี้ผูประกอบกิจการยอมอยูในฐานะนายจางซึ่งมี
หนาที่ตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี 

ในกรณทีีผู่รับเหมาคาแรงตามวรรคหนึ่งเปนผูยื่นแบบรายการตอ
สํานักงาน ตามมาตรา ๓๔ ในฐานะนายจาง ใหผูรับเหมาคาแรงมี
หนาที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ีเชนเดียวกับนายจาง ในกรณี
เชนวานี้ใหผูประกอบกิจการหลุดพนจากความรับผิดในหนี้เงิน
สมทบและเงินเพิ่มเพียงเทาที่ผูรับเหมาคาแรงไดนําสงสํานักงาน

  

มาตรา ๓๖  เมือ่นายจางยื่นแบบรายการตามมาตรา ๓๔ แลว ให
สํานักงานออกหนงัสือสําคัญแสดงการขึ้นทะเบียนประกันสังคม
ใหแกนายจางและออกบัตรประกันสังคมใหแกลูกจาง  ทั้งนี้ ตาม
แบบ หลกัเกณฑ และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

  

มาตรา ๓๗  ในกรณีที่ความปรากฏแกสํานักงานหรอืจากคํารอง
ของลกูจางวานายจางไมยื่นแบบรายการตามมาตรา ๓๔ หรือยื่น
แบบรายการแลว แตไมมีช่ือลูกจางบางคนซึ่งเปนผูประกันตนตาม
มาตรา ๓๓ ในแบบรายการนั้น ใหสํานักงานมีอํานาจบันทึก
รายละเอยีดในแบบรายการตามมาตรา ๓๔ โดยพิจารณาจาก
หลักฐานที่เกี่ยวของ แลวออกหนังสือสําคัญแสดงการขึ้นทะเบยีน
ประกันสังคมใหแกนายจาง และหรือออกบตัรประกันสังคมใหแก
ลกูจางตามมาตรา ๓๖ แลวแตกรณ ี

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง เลขาธิการหรือผูซึ่งเลขาธิการ
มอบหมายจะดําเนนิการสอบสวนกอนก็ได 

  

มาตรา ๓๘  ความเปนผูประกันตนตามมาตรา ๓๓ สิ้นสุดลงเมื่อ
ผูประกันตนนั้น 

(๑)  ตาย 

(๒)  สิ้นสภาพการเปนลูกจาง 



ในกรณทีีผู่ประกันตนที่สิ้นสภาพการเปนลูกจางตาม (๒) ไดสงเงิน
สมทบครบตามเงื่อนเวลาที่จะกอใหเกดิสิทธิตามบทบัญญัติใน
ลักษณะ ๓ แลว ใหผูน้ันมีสทิธิตามบทบัญญัติในหมวด ๒ หมวด 
๓ หมวด ๔ และหมวด ๕ ตอไปอีกหกเดอืนนับแตวันที่สิ้นสภาพ
การเปนลกูจางหรือตามระยะเวลาที่กําหนดเพิ่มขึ้นโดยพระราช
กฤษฎีกาซึ่งตองไมเกินสิบสองเดือนนับแตวันที่สิ้นสภาพการเปน
ลูกจาง

  

มาตรา ๓๙  ผูใดเคยเปนผูประกันตนตามมาตรา ๓๓ โดยจายเงิน
สมทบมาแลวไมนอยกวาสิบสองเดือน และตอมาความเปน
ผูประกันตนไดสิ้นสุดลงตามมาตรา ๓๘ (๒) ถาผูน้ันประสงคจะเปน
ผูประกันตนตอไป ใหแสดงความจํานงตอสํานักงานตามระเบยีบที่
เลขาธิการกําหนดภายในหกเดือนนบัแตวันสิ้นสุดความเปน
ผูประกันตน 

จํานวนเงินที่ใชเปนฐานในการคํานวณเงินสมทบที่ผูประกันตนตาม
วรรคหนึ่ง ตองสงเขากองทนุตามมาตรา ๔๖ วรรคสอง ใหเปนไป
ตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ โดยใหคํานึงถึงความ
เหมาะสมกับสภาพทางเศรษฐกิจในขณะนั้นดวย 

ใหผูประกันตนตามวรรคหนึ่งนําสงเงินสมทบเขากองทนุเดือนละ
ครั้งภายในวันที่สิบหาของเดอืนถัดไป 

ผูประกันตนตามวรรคหนึ่งซึ่งไมสงเงินสมทบหรือสงไมครบจํานวน
ภายในเวลาที่กําหนดตามวรรคสาม ตองจายเงินเพิม่ในอัตรารอย
ละสองตอเดือนของจํานวนเงินสมทบที่ยังมิไดนําสงหรือของ
จํานวนเงินสมทบที่ยังขาดอยูนับแตวันถัดจากวันที่ตองนําสงเงิน
สมทบ สําหรับเศษของเดอืนถาถึงสิบหาวันหรือกวานั้นใหนับเปน
หนึ่งเดือน ถานอยกกวานั้นใหปดทิ้ง 

  

มาตรา ๔๐  บุคคลอื่นใดซึ่งมิใชลกูจางตามมาตรา ๓๓ จะสมัคร
เขาเปนผูประกันตนตามพระราชบัญญัติน้ีก็ได โดยใหแสดงความ
จํานงตอสํานักงาน 



หลักเกณฑ และอัตราการจายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน
ทดแทนที่จะไดรับตามมาตรา ๕๔ ตลอดจนหลักเกณฑและ
เง่ือนไขแหงสิทธิในการรับประโยชนทดแทนใหตราเปนพระราช
กฤษฎีกา 

  

มาตรา ๔๑  ความเปนผูประกันตนตามมาตรา ๓๙ สิ้นสุดลงเมื่อ
ผูประกันตนนั้น 

(๑)  ตาย 

(๒)  ไดเปนผูประกันตนตามมาตรา ๓๓ อีก 

(๓)  ลาออกจากความเปนผูประกันตนโดยการแสดงความจํานงตอ
สํานักงาน 

(๔)  ไมสงเงินสมทบสามเดือนติดตอกัน 

(๕)  ภายในระยะเวลาสิบสองเดือนสงเงินสมทบมาแลวไมครบเกา
เดือน 

การส้ินสุดความเปนผูประกนัตนตาม (๔) สิ้นสุดลงตั้งแตเดือนแรก
ที่ไมสงเงินสมทบ และการสิ้นสุดความเปนผูประกันตนตาม (๕) 
สิ้นสุดลงในเดือนที่สงเงินสมทบไมครบเกาเดือน 

ในกรณทีีผู่ประกันตนที่สิ้นสุดความเปนผูประกนัตนตาม (๓) (๔) 
และ (๕) ไดสงเงินสมทบครบตามเงื่อนเวลาที่จะกอใหเกิดสิทธิ
ตามบทบัญญัติในลักษณะ ๓ แลว ใหผูน้ันมีสิทธิตามบทบัญญัติ
ในหมวด ๒ หมวด ๓ หมวด ๔ และหมวด ๕ ตอไปอีกหกเดือนนบั
แตวันที่สิ้นสุดความเปนผูประกันตน

  

มาตรา ๔๒  เพ่ือกอสิทธิแกผูประกันตนในการขอรับประโยชน
ทดแทนตามบทบัญญัติลักษณะ ๓ ใหนับระยะเวลาประกันตนตาม
มาตรา ๓๓ และหรอืมาตรา ๓๙ ทุกชวงเขาดวยกัน 

  



มาตรา ๔๓  กิจการใดทีอ่ยูภายใตบังคับพระราชบัญญัติน้ี แมวา
ภายหลังกิจการนั้นจะมีจํานวนลูกจางลดลงเหลือนอยกวาจํานวนที่
กําหนดไวก็ตาม ใหกิจการดังกลาวอยูภายใตบังคับ
พระราชบัญญัติน้ี ตอไปจนกวาจะเลิกกิจการ และใหลูกจางที่
เหลืออยูเปนผูประกันตนตอไป ในกรณีทีก่ิจการนั้นไดรับลูกจาง
ใหมเขาทํางาน ใหลูกจางใหมน้ันเปนผูประกันตนตาม
พระราชบัญญัติน้ีดวย แมวาจํานวนลูกจางรวมทั้งส้ินจะไมถึง
จํานวนที่กําหนดไวก็ตาม 

  

มาตรา ๔๔  ในกรณีทีข่อเท็จจริงเกี่ยวกับขอความในแบบรายการ
ที่ไดยื่นไวตอสํานักงานเปลีย่นแปลงไป ใหนายจางแจงเปน
หนังสือตอสํานักงานตามระเบียบทีเ่ลขาธิการกาํหนด เพ่ือขอ
เปลีย่นแปลงหรอืแกไขเพิม่เติมรายการภายในวันที่สิบหาของ
เดือนถัดจากเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกลาว 

ใหนําความในมาตรา ๓๗ มาใชบังคับแกกรณีที่นายจางไมปฏิบัติ
ตามมาตรานี้โดยอนุโลม 

  

มาตรา ๔๕  ในกรณีทีห่นังสือสําคัญแสดงการขึ้นทะเบยีน
ประกันสังคมหรือบตัรประกันสังคมสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารดุ
ในสาระสาํคัญใหนายจางหรือผูประกันตนยื่นคําขอรับใบแทน
หนังสือสําคัญแสดงการขึ้นทะเบยีนประกันสังคมหรือใบแทนบัตร
ประกันสังคมแลวแตกรณี ตอสํานักงานภายในสิบหาวันนับแตวันที่
ไดทราบถึงการสูญหาย ถกูทําลายหรือชํารดุดังกลาว  ทั้งนี้ ตาม
ระเบียบทีเ่ลขาธกิารกําหนด 

  

หมวด ๒ 

เงินสมทบ 

                        

  



มาตรา ๔๖  ใหรัฐบาล นายจาง และผูประกันตนตามมาตรา ๓๓ 
ออกเงินสมทบเขากองทุนเพื่อการจายประโยชนทดแทนในกรณี
ประสบอนัตรายหรอืเจ็บปวย กรณีทพุพลภาพ กรณตีายและกรณี
คลอดบุตร ฝายละเทากันตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง แต
ตองไมเกนิอัตราเงนิสมทบทายพระราชบัญญัติน้ี 

ใหรัฐบาล นายจาง และผูประกันตนตามมาตรา ๓๓ ออกเงิน
สมทบเขากองทุนเพื่อการจายประโยชนทดแทนในกรณีสงเคราะห
บุตร กรณีชราภาพ และกรณวีางงานตามอัตราที่กําหนดใน
กฎกระทรวง แตตองไมเกินอตัราเงินสมทบทายพระราชบัญญัติน้ี 

สําหรับการประกันตนตามมาตรา ๓๙ ใหรัฐบาลและผูประกันตน
ออกเงินสมทบเขากองทุนโดยรัฐบาลออกหนึง่เทาและผูประกันตน
ออกสองเทาของอตัราเงินสมทบที่แตละฝายตองออกตามที่
กําหนดในวรรคหนึ่งและวรรคสอง 

การกําหนดอัตราเงินสมทบตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหกําหนด
โดยคํานึงถึงประโยชนทดแทนและคาใชจายในการบรหิารงาน
ของสํานักงานตามมาตรา ๒๔ 

คาจางขั้นต่ําและขั้นสูงที่ใชเปนฐานในการคํานวณเงินสมทบของ
ผูประกันตนตามมาตรา ๓๓ แตละคน ใหเปนไปตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง ในการคํานวณเงินสมทบของผูประกันตนแตละคน
สําหรับเศษของเงินสมทบที่มีจํานวนตั้งแตหาสิบสตางคขึ้นไปให
นับเปนหนึ่งบาท ถานอยกวานั้นใหปดทิ้ง ในกรณีที่ผูประกันตน
ทํางานกับนายจางหลายรายใหคํานวณเงินสมทบจากคาจางที่
ไดรับจากนายจางแตละราย 

  

มาตรา ๔๗  ทุกครั้งที่มีการจายคาจาง ใหนายจางหักคาจางของ
ผูประกันตนตามจํานวนที่ตองนําสงเปนเงินสมทบในสวนของ
ผูประกันตนตามมาตรา ๔๖ และเมื่อนายจางไดดําเนินการดังกลาว
แลวใหถอืวาผูประกันตนไดจายเงินสมทบแลวตั้งแตวันที่นายจาง
หักคาจาง 

ใหนายจางนําเงินสมทบในสวนของผูประกันตนที่ไดหักไวตาม
วรรคหนึ่ง และเงินสมทบในสวนของนายจาง สงใหแกสํานักงาน



ภายในวันที่สิบหาของเดือนถดัจากเดือนที่มีการหักเงินสมทบไว
พรอมทั้งยื่นรายการแสดงการสงเงินสมทบตามแบบที่เลขาธิการ
กําหนด 

ถานายจางไมจายคาจางตามกําหนดเวลาที่ตองจาย ใหนายจางมี
หนาที่นําสงเงินสมทบตามที่บัญญัติไวในวรรคสอง โดยถือเสมอืน
วามีการจายคาจางแลว 

ในกรณทีีน่ายจางนําเงินสมทบในสวนของผูประกันตนหรือเงิน
สมทบในสวนของนายจางสงใหแกสาํนักงานเกินจํานวนที่ตอง
ชําระ ใหนายจางหรือผูประกันตนยื่นคํารองขอรับเงินในสวนที่เกิน
คืนไดตามระเบียบที่เลขาธกิารกําหนด ถานายจางหรือผูประกันตน
มิไดเรียกเอาเงินดังกลาวคืนภายในหนึ่งปนับแตวันที่นําสงเงิน
สมทบหรอืไมมารบัเงินคืนภายในหนึ่งปนับแตวันที่ไดรับแจงใหมา
รับเงิน ใหเงินนั้นตกเปนของกองทุน 

  

มาตรา ๔๗ ทวิ  ในกรณีที่นายจางไมนําสงเงินสมทบหรอืนําสงไม
ครบตามกําหนดเวลาในมาตรา ๔๗ วรรคสอง ใหพนักงาน
เจาหนาที่มีคําเตือนเปนหนังสือ ใหนายจางนําเงินสมทบที่คาง
ชําระและเงินเพิ่มมาชําระภายในกําหนดไมนอยกวาสามสิบวันนับ
แตวันที่ไดรับหนังสือน้ัน ถานายจางไดรับคําเตือนดังกลาวแลวแต
ยังไมนําเงินสมทบที่คางชําระและเงนิเพิ่มมาชําระภายในกําหนด 
ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจประเมนิเงินสมทบและแจงเปน
หนังสือใหนายจางนําสงได ดังน้ี 

(๑)  ถานายจางเคยนําสงเงินสมทบมาแลว ใหถือวาจํานวนเงิน
สมทบที่นายจางมีหนาที่นําสงในเดือนตอมาแตละเดือนมีจํานวน
เทากับจํานวนเงินสมทบในเดือนที่นายจางไดนําสงแลวเดือน
สุดทายเต็มเดือน 

(๒)  ถานายจางซึ่งมีหนาที่ตามพระราชบัญญัติน้ีแตไมยื่นแบบ
รายการตาม มาตรา ๓๔ หรอืยื่นแบบรายการตามมาตรา ๓๔ แลว 
แตไมเคยนําสงเงินสมทบ หรือยืน่แบบรายการตามมาตรา ๓๔ 
โดยแจงจํานวนและรายชื่อลูกจางนอยกวาจํานวนลูกจางที่มีอยู
จริง ใหประเมนิเงินสมทบจากแบบรายการที่นายจางเคยยื่นไว 
หรือจากจํานวนลูกจางที่พนักงานเจาหนาที่ตรวจพบ แลวแตกรณี 



โดยถือวาลูกจางแตละคนไดรับคาจางเปนรายเดือนในอตัราที่ได
เคยมีการยื่นแบบรายการไว แตถาไมเคยมีการยื่นแบบรายการหรือ
ยื่นแบบรายการไมครบถวน ใหถือวาลูกจางแตละคนไดรับคาจาง
รายเดอืนไมนอยกวาอัตราคาจางขั้นตํ่ารายวันตามกฎหมายวาดวย
การคุมครองแรงงานที่ใชบังคับอยูในทองที่น้ัน คูณดวยสามสิบ 

ในกรณทีีม่ีการพิสจูนไดภายในสองปนับแตวันที่มีการแจงการ
ประเมินเงินสมทบตามวรรคหนึ่งวาจํานวนเงินสมทบที่แทจริงที่
นายจางมีหนาที่ตองนําสง มีจํานวนมากกวาหรือนอยกวาจํานวน
เงินสมทบที่พนักงานเจาหนาที่ประเมนิไวตาม (๑) หรือ (๒) ให
สํานักงานมีหนังสือแจงผลการพิสูจนใหนายจางทราบภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ทราบผลการพสิูจน เพ่ือใหนายจางนําสงเงิน
สมทบเพิม่เติมภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง หรือยืน่คํา
ขอตอสํานักงานเพื่อขอใหคืนเงินสมทบ ถานายจางไมมารับเงิน
ดังกลาวคืนภายในหนึ่งปนับแตวันที่ทราบผลการพิสูจน ใหเงินนั้น
ตกเปนของกองทุน 

การนําสงคําเตือน การแจงจํานวนเงินสมทบที่ประเมินได และการ
แจงผลการพิสูจน ใหนําความในมาตรา ๓๐ มาใชบังคับโดย
อนุโลม 

  

มาตรา ๔๘  ในกรณีทีผู่ประกันตนทํางานกับนายจางหลายรายให
นายจางทุกรายมหีนาที่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๖  และมาตรา ๔๗ 

  

มาตรา ๔๙  นายจางซึ่งไมนําสงเงินสมทบในสวนของตนหรือใน
สวนของผูประกันตน หรือสงไมครบจํานวนภายในเวลาที่กําหนด
ตามมาตรา ๔๗ ตองจายเงินเพิ่มในอัตรารอยละสองตอเดือนของ
จํานวนเงินสมทบที่นายจางยังมิไดนําสง หรอืของจํานวนเงิน
สมทบที่ยังขาดอยู นับแตวันถัดจากวันที่ตองนําสงเงินสมทบ 
สําหรับเศษของเดอืนถาถึงสิบหาวันหรือกวานั้นใหนับเปนหนึ่ง
เดือน ถานอยกวานั้นใหปดทิ้ง 

ในกรณทีีน่ายจางมิไดหักคาจางของผูประกันตน เพ่ือสงเปนเงิน
สมทบหรอืหักไวแลวแตยังไมครบจํานวนตามมาตรา ๔๗ วรรค



หนึ่ง ใหนายจางรับผิดใชเงินที่ตองสงเปนเงินสมทบในสวนของ
ผูประกันตนเต็มจํานวน และตองจายเงินเพิม่ในเงินจํานวนนี้ตาม
วรรคหนึ่งนับแตวันถัดจากวันที่ตองนําสงเงินสมทบ และในกรณี
เชนวานี้สิทธิที่ผูประกันตนพงึไดรับคงมีเสมือนหนึ่งวาผูประกันตน
ไดสงเงินสมทบแลว 

  

มาตรา ๕๐  เลขาธิการมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือใหยึด อายัด
และขายทอดตลาดทรัพยสนิของนายจางซึ่งไมนําสงเงินสมทบ
และหรอืเงินเพิ่ม หรือนําสงไมครบจํานวนตามมาตรา ๔๙ ทั้งนี้ 
เพียงเทาที่จําเปนเพื่อใหไดรับเงินที่คางชําระ 

การมีคําสั่งใหยึด อายัด หรือขายทอดตลาดทรัพยสินตามวรรค
หนึ่ง จะกระทําไดตอเมื่อไดสงคําเตือนเปนหนังสือใหนายจางนํา
เงินสมทบและหรอืเงินเพิ่มที่คางมาชําระภายในกําหนดไมนอย
กวาสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือน้ันและนายจางไมชําระ
ภายในกําหนด 

หลักเกณฑและวิธีการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรพัยสินตาม
วรรคหนึ่งใหเปนไปตามระเบยีบที่รัฐมนตรีกําหนด ทั้งน้ี ใหนํา
หลักเกณฑและวิธีการตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง
มาใชบังคับโดยอนุโลม 

เงินที่ไดจากการขายทอดตลาดดังกลาวใหหักไวเปนคาใชจายใน
การยึด อายัดและขายทอดตลาด และชําระเงินสมทบและเงินเพิ่ม
ที่คางชําระ ถามีเงินเหลอืใหคืนแกนายจางโดยเร็ว ถานายจางมิได
เรยีกเอาเงินที่เหลอืคืนภายในหาปใหตกเปนของกองทุน 

  

มาตรา ๕๑  หนี้ที่เกิดจากการไมชําระเงินสมทบและหรอืเงินเพิ่ม
ใหสํานักงานมีบุริมสิทธิเหนือทรัพยสินทั้งหมดของนายจางซึ่งเปน
ลูกหนี้ ในลําดับเดียวกับบรุิมสิทธิในมูลคาภาษีอากรตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย 

  



มาตรา ๕๒  ในกรณีที่นายจางเปนผูรบัเหมาชวง ใหผูรับเหมาชวง
ถัดขึ้นไปหากม ี ตลอดสายจนถึงผูรับเหมาชั้นตนรวมรับผดิกับ
ผูรับเหมาชวงซึ่งเปนนายจางในเงินสมทบซึ่งนายจางมีหนาที่ตอง
จายตามพระราชบัญญัติน้ี 

  

มาตรา ๕๓  ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ และมาตรา 
๕๑ มาใชบังคับโดยอนุโลมแกผูรับเหมาชวงตามมาตรา ๕๒ ซึ่ง
ไมนําสงเงินสมทบหรือสงไมครบจํานวนภายในเวลาทีก่ําหนด 

  

ลักษณะ ๓ 

ประโยชนทดแทน 

                        

  

หมวด ๑ 

บททั่วไป 

                        

  

มาตรา ๕๔  ผูประกันตนหรือบุคคลตามมาตรา ๗๓ มีสิทธิไดรับ
ประโยชนทดแทนจากกองทุน ดังตอไปนี ้

(๑)  ประโยชนทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวย 

(๒)  ประโยชนทดแทนในกรณีคลอดบุตร 

(๓)  ประโยชนทดแทนในกรณีทุพพลภาพ 

(๔)  ประโยชนทดแทนในกรณีตาย 

(๕)  ประโยชนทดแทนในกรณีสงเคราะหบุตร 



(๖)  ประโยชนทดแทนในกรณีชราภาพ 

(๗)  ประโยชนทดแทนในกรณีวางงาน ยกเวนผูประกันตนตาม
มาตรา ๓๙ 

  

มาตรา ๕๕  ในกรณีที่นายจางไดจัดสวัสดิการเกี่ยวกับกรณีประสบ
อันตรายหรือเจ็บปวย หรอืกรณีทพุพลภาพ หรือกรณีตายอนัมิใช
เน่ืองจากการทํางาน หรือกรณีคลอดบุตร หรอืกรณีสงเคราะหบตุร 
หรือกรณชีราภาพ หรือกรณีวางงาน กอนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช
บังคับใหแกลูกจางซึ่งเปนผูประกันตนตามมาตรา ๓๓ ทีเ่ขา
ทํางานกอนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับถาสวัสดิการนั้นมีกรณี
ใดที่จายในอัตราสูงกวาประโยชนทดแทนตามพระราชบัญญัติน้ี 
ใหนายจางนั้นนําระเบียบขอบังคับเกีย่วกับการทํางาน สัญญาจาง
แรงงานหรือขอตกลงเกีย่วกบัสภาพการจาง ซึ่งกําหนดสวัสดิการ
ที่วานั้นมาแสดงตอคณะกรรมการเพือ่ขอลดสวนอัตราเงินสมทบใน
ประเภทประโยชนทดแทนที่นายจางไดจัดสวัสดิการใหแลวจาก
อัตราเงินสมทบที่ผูประกันตนและนายจางนั้นตองจายเขากองทนุ
ตามมาตรา ๔๖ และใหนายจางใชอัตราเงินสมทบในสวนที่เหลือ
ภายหลังคิดสวนลดดังกลาวแลวมาคํานวณเงินสมทบในสวนของ
ผูประกันตนและเงินสมทบในสวนของนายจางที่ยังมีหนาที่ตองสง
เขากองทนุเพื่อการจายประโยชนทดแทนในสวนอื่นตอไป 

การขอลดสวนอัตราเงินสมทบและการพิจารณาหักสวนลดอัตรา
เงินสมทบตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด 

  

มาตรา ๕๖  ผูประกันตนหรือบุคคลอื่นใดเห็นวาตนมีสิทธิไดรับ
ประโยชนทดแทนในกรณีใดตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๕๔ และ
ประสงคจะขอรับประโยชนทดแทนนั้น ใหยืน่คําขอรบัประโยชน
ทดแทนตอสํานักงานตามระเบยีบที่เลขาธิการกําหนด ภายในหนึ่ง
ปนับแตวันที่มีสิทธิขอรับประโยชนทดแทนนั้น และใหเลขาธกิาร
หรือผูซึ่งเลขาธิการมอบหมายพิจารณาสั่งการโดยเร็ว 



ประโยชนทดแทนตามวรรคหนึ่งที่เปนตัวเงิน ถาผูประกันตนหรือ
บุคคลซึ่งมีสิทธิไมมารับภายในสองปนับแตวันที่ไดรับแจงจาก
สํานักงาน ใหเงินนั้นตกเปนของกองทุน 

  

มาตรา ๕๗  การคํานวณคาจางรายวันในการจายเงินทดแทนการ
ขาดรายไดใหแกผูประกันตนตามมาตรา ๓๓ ใหคํานวณโดยนํา
คาจางสามเดือนแรกของคาจางที่ใชเปนฐานในการคํานวณเงิน
สมทบที่นายจางนําสงสํานักงานแลวยอนหลงัเกาเดือน หารดวย
เกาสิบ แตถาผูประกันตนมีหลักฐานพิสูจนไดวาถานําคาจางของ
สามเดือนอื่นในระยะเวลาเกาเดือนนั้นมาคํานวณแลวจะมีจํานวน
สูงกวา ก็ใหนําคาจางสามเดือนนั้น หารดวยเกาสิบ หรือในกรณีที่
ผูประกันตนยังสงเงินสมทบไมครบเกาเดือน ใหนําคาจางสาม
เดือนสุดทาย ที่ใชเปนฐานในการคํานวณเงินสมทบที่นายจางได
นําสงสํานักงานแลวหารดวยเกาสิบเปนเกณฑคํานวณ 

สําหรับการคํานวณคาจางรายวันในการจายเงินทดแทนการขาด
รายไดใหแกผูประกันตนตามมาตรา ๓๙ น้ัน ใหคํานวณโดยเฉลี่ย
จากจํานวนเงินที่ใชเปนฐานในการคํานวณเงินสมทบตามมาตรา 
๓๙ วรรคสอง 

  

มาตรา ๕๘  การรบัประโยชนทดแทนตามพระราชบัญญัติน้ีใน
กรณีทีเ่ปนบริการทางการแพทย ผูประกันตนหรือคูสมรสของ
ผูประกันตนจะตองรับบริการทางการแพทยจากสถานพยาบาลตาม
มาตรา ๕๙ 

รายละเอยีดและเงือ่นไขเกีย่วกับการบริการทางการแพทยที่
ผูประกันตนหรือคูสมรสของผูประกนัตนจะไดรับ ใหเปนไปตาม
ระเบียบทีเ่ลขาธิการกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

  

มาตรา ๕๙  ใหเลขาธกิารประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนด
เขตทองที่และชือ่สถานพยาบาลที่ผูประกันตนหรือคูสมรสของ
ผูประกันตน มีสิทธิไปรับบรกิารทางการแพทยได 



ผูประกันตนหรือคูสมรสของผูประกนัตนซึ่งมีสิทธิไดรับบริการทาง
การแพทย ถาทํางานหรือมีภูมลิําเนาอยูในเขตทองทีใ่ดใหไปรบั
บริการทางการแพทยจากสถานพยาบาลตามวรรคหนึ่งที่อยูในเขต
ทองที่น้ัน เวนแตในกรณีทีใ่นเขตทองที่น้ันไมมีสถานพยาบาลตาม
วรรคหนึ่ง หรอืมีแตผูประกันตนหรือคูสมรสของผูประกันตนมี
เหตุผลสมควรที่ไมสามารถไปรับบรกิารทางการแพทยจาก
สถานพยาบาลดังกลาวได ก็ใหไปรับบรกิารทางการแพทยจาก
สถานพยาบาลตามวรรคหนึ่งที่อยูในเขตทองที่อื่นได 

ในกรณทีีผู่ประกันตนหรือคูสมรสของผูประกนัตนไปรับบริการทาง
การแพทยจากสถานพยาบาลอื่นนอกจากที่กําหนดไวในวรรคสอง 
ใหผูประกันตนมีสิทธิไดรับเงินทดแทนคาบริการทางการแพทยที่
ตองจายใหแกสถานพยาบาลอื่นนั้นตามจํานวนที่สํานักงานกําหนด 
โดยคํานึงถึงสภาพของการประสบอนัตรายหรอืเจ็บปวย การคลอด
บุตร สภาพทางเศรษฐกิจของแตละเขตทองที ่ และลักษณะของ
การบริการทางการแพทยที่ไดรับ  ทั้งนี้ จะตองไมเกินอัตราที่
คณะกรรมการการแพทยกําหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ 

  

มาตรา ๖๐  ในกรณีทีผู่ประกันตนหรือคูสมรสของผูประกันตนไป
รับบริการทางการแพทยจากสถานพยาบาลแลวละเลยหรือไม
ปฏิบัติตามคําแนะนําหรือคําสั่งของแพทยโดยไมมีเหตุผลอัน
สมควร เลขาธิการหรอืผูซึง่เลขาธิการมอบหมายจะสั่งลด
ประโยชนทดแทนก็ได ทั้งน้ีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
การแพทย 

  

มาตรา ๖๑  ผูประกันตนหรือบุคคลตามมาตรา ๓๘ วรรคสอง 
มาตรา ๗๓ หรอืมาตรา ๗๓ ทวิ ไมมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทน
เมื่อปรากฏวา การประสบอนัตราย หรือเจ็บปวย หรอืการทุพพล
ภาพ หรือการตายนั้น เกิดขึ้นเพราะเหตุทีบุ่คคลดังกลาวจงใจ
กอใหเกดิขึ้นหรอืยินยอมใหผูอื่นกอใหเกิดขึน้ 

  



มาตรา ๖๑ ทวิ  ในกรณีทีผู่ประกันตนมีสิทธิไดรับเงินทดแทนการ
ขาดรายไดตามมาตรา ๖๔ และมาตรา ๗๑ หรอืเงินสงเคราะหการ
หยุดงานเพื่อการคลอดบุตรตามมาตรา ๖๗ ในเวลาเดียวกันใหมี
สิทธิขอรบัเงินทดแทนการขาดรายไดหรือเงินสงเคราะหการหยดุ
งานเพื่อการคลอดบุตรในประเภทใดประเภทหนึง่ไดเพียงประเภท
เดียว โดยใหแสดงความจํานงตามแบบที่เลขาธิการกําหนด 

  

หมวด ๒ 

ประโยชนทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวย 

                        

  

มาตรา ๖๒  ผูประกันตนมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณี
ประสบอนัตรายหรอืเจ็บปวยอันมิใชเน่ืองจากการทํางาน ตอเมื่อ
ภายในระยะเวลาสบิหาเดือนกอนวันรับบริการทางการแพทย 
ผูประกันตนไดจายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวาสามเดือน 

  

มาตรา ๖๓  ประโยชนทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวย
อันมิใชเน่ืองจากการทํางาน ไดแก 

(๑)  คาตรวจวินิจฉัยโรค 

(๒)  คาบําบัดทางการแพทย 

(๓)  คากินอยูและรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล 

(๔)  คายาและคาเวชภัณฑ 

(๕)  คารถพยาบาลหรือคาพาหนะรบัสงผูปวย 

(๖)  คาบริการอื่นที่จําเปน 

ทั้งนี้ ตามหลกัเกณฑและอัตราที่คณะกรรมการการแพทยกําหนด
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 



ผูประกันตนที่ตองหยุดงานเพื่อการรักษาพยาบาลตามคําสั่งของ
แพทยใหไดรับเงินทดแทนการขาดรายไดตามเกณฑที่กําหนดไว
ในมาตรา ๖๔ ดวย 

  

มาตรา ๖๔  ในกรณีทีผู่ประกันตนประสบอันตรายหรือเจ็บปวยอัน
มิใชเนื่องจากการทํางาน ใหผูประกันตนมีสิทธิไดรับเงินทดแทน
การขาดรายไดในอัตรารอยละหาสิบของคาจางตามมาตรา ๕๗ 
สําหรับการที่ผูประกันตนตองหยุดงานเพื่อการรักษาพยาบาลตาม
คําสั่งของแพทยครั้งหนึ่งไมเกินเกาสบิวัน และในระยะเวลาหนึ่งป
ปฏิทินตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน เวนแตการเจ็บปวยดวยโรค
เรื้อรังตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ก็ใหมสีิทธิไดรับเงินทดแทน
การขาดรายไดเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันแตไมเกินสามรอยหกสิบหา
วัน 

ระยะเวลาไดรับเงินทดแทนการขาดรายไดใหเริ่มนับแตวันแรกที่
ตองหยุดงานตามคําสั่งของแพทยจนถึงวันสุดทายที่แพทย
กําหนดใหหยุดงาน หรือจนถึงวันสุดทายที่หยุดงาน ในกรณี
ผูประกันตนกลับเขาทํางานกอนครบกําหนดเวลาตามคําสั่งของ
แพทยแตไมเกินระยะเวลาทีก่ําหนดในวรรคหนึ่ง 

ในกรณทีีผู่ประกันตนมีสิทธิไดรับคาจางจากนายจาง ในระหวาง
หยุดงานเพื่อการรักษาพยาบาลตามกฎหมายวาดวยการคุมครอง
แรงงาน หรือมีสิทธิตามระเบยีบขอบังคับเกี่ยวกบัการทํางาน 

สัญญาจางแรงงาน หรือขอตกลงเกีย่วกับสภาพการจาง แลวแต
กรณผีูประกันตนไมมีสิทธิไดรับเงินทดแทนตามวรรคหนึ่งจนกวา
สิทธิไดรับเงินคาจางนั้นไดสิ้นสุดลงจึงจะมีสิทธิไดรับเงินทดแทน
ดังกลาวเทาระยะเวลาที่คงเหลือ และถาเงินคาจางที่ไดรับจาก
นายจางในกรณีใดนอยกวาเงินทดแทนการขาดรายไดจากกองทุน 
ผูประกันตนมีสิทธิไดรับเงินทดแทนจากกองทุนในสวนที่ขาดดวย 

  

หมวด ๓ 

ประโยชนทดแทนในกรณีคลอดบุตร 

                        



  

มาตรา ๖๕  ผูประกันตนมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณี
คลอดบุตรสําหรับตนเองหรอืภรยิา หรอืสําหรับหญิงซึ่งอยูกิน
ดวยกันฉนัสามีภรยิากับผูประกันตนโดยเปดเผยตามระเบียบที่
เลขาธิการกําหนดถาผูประกนัตนไมมีภรยิา  ทั้งนี้ ตอเมื่อภายใน
ระยะเวลาสิบหาเดือนกอนวันรับบริการทางการแพทย ผูประกันตน
ไดจายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวาเจ็ดเดือน 

ประโยชนทดแทนในกรณีคลอดบุตร ใหผูประกันตนแตละคนมี
สิทธิไดรับสําหรับการคลอดบุตรไมเกินสองครั้ง 

  

มาตรา ๖๖  ประโยชนทดแทนในกรณีคลอดบุตร ไดแก 

(๑)  คาตรวจและรบัฝากครรภ 

(๒)  คาบําบัดทางการแพทย 

(๓)  คายาและคาเวชภัณฑ 

(๔)  คาทําคลอด 

(๕)  คากินอยูและรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล 

(๖)  คาบริบาลและคารักษาพยาบาลทารกแรกเกิด 

(๗)  คารถพยาบาลหรือคาพาหนะรบัสงผูปวย 

(๘)  คาบริการอื่นที่จําเปน 

ทั้งนี้ ตามหลกัเกณฑและอัตราที่คณะกรรมการการแพทยกําหนด
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

ผูประกันตนซึ่งตองหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรใหไดรับเงิน
สงเคราะหการหยดุงานเพื่อการคลอดบุตรตามเกณฑที่กําหนดไว
ในมาตรา ๖๗ ดวย

  



มาตรา ๖๗  ในกรณีที่ผูประกันตนตองหยุดงานเพื่อการคลอดบุตร 
ใหผูประกันตนมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหการหยุดงานเพือ่การ
คลอดบุตรไมเกินสองครั้ง เปนการเหมาจายในอัตราครั้งละรอยละ
หาสิบของคาจางตามมาตรา ๕๗ เปนเวลาเกาสิบวัน 

  

มาตรา ๖๘  ในกรณีทีผู่ประกันตนหรือคูสมรสของผูประกันตนไม
สามารถรบัประโยชนทดแทนตามมาตรา ๖๖ ได เน่ืองจาก
ผูประกันตนหรือคูสมรสของผูประกนัตนไมไดคลอดบตุรใน
สถานพยาบาลตามมาตรา ๕๙ ใหผูประกันตนไดรับประโยชน
ทดแทนการคลอดบุตรตามหลกัเกณฑและอัตราที่คณะกรรมการ
การแพทยกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

  

หมวด ๔ 

ประโยชนทดแทนในกรณีทพุพลภาพ 

                        

  

มาตรา ๖๙  ผูประกันตนมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณี
ทุพพลภาพอันมิใชเน่ืองจากการทํางาน ตอเมื่อภายในระยะเวลา
สิบหาเดือนกอนทพุพลภาพ ผูประกันตนไดจายเงินสมทบมาแลว
ไมนอยกวาสามเดือน 

  

มาตรา ๗๐  ประโยชนทดแทนในกรณีทุพพลภาพ ไดแก 

(๑)  คาตรวจวินิจฉัยโรค 

(๒)  คาบําบัดทางการแพทย 

(๓)  คายาและคาเวชภัณฑ 

(๔)  คากินอยูและรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล 



(๕)  คารถพยาบาลหรือคาพาหนะรบัสงผูทุพพลภาพ 

(๖)  คาฟนฟูสมรรถภาพทางรางกาย จิตใจและอาชีพ 

(๗)  คาบริการอื่นที่จําเปน 

ทั้งนี้ ตามหลกัเกณฑและอัตราที่คณะกรรมการการแพทยกําหนด
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

  

มาตรา ๗๑  ในกรณีที่ผูประกันตนทุพพลภาพอันมิใชเน่ืองจากการ
ทํางานใหมีสิทธิไดรับเงินทดแทนการขาดรายไดในอัตรารอยละ
หาสิบของคาจางตามมาตรา ๕๗ ตลอดชีวิต 

  

มาตรา ๗๒  ในกรณีที่คณะกรรมการการแพทยวินิจฉัยวาการ
ทุพพลภาพของผูประกันตนไดรับการฟนฟูตามมาตรา ๗๐ (๖) จน
มีสภาพดีขึ้นแลว ใหเลขาธิการหรอืผูซึง่เลขาธิการมอบหมาย
พิจารณาสั่งลดเงินทดแทนการขาดรายได เน่ืองจากการทุพพล
ภาพไดตามหลักเกณฑและวิธีการทีค่ณะกรรมการการแพทย
กําหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

ในกรณทีีไ่ดมีการลดเงินทดแทนการขาดรายไดตามวรรคหนึ่งไป
แลว ตอมาในภายหลังปรากฏวาเหตุทุพพลภาพนั้นมีสภาพเสื่อม
ลง ถาคณะกรรมการการแพทยวินิจฉัยวาการทุพพลภาพน้ันเสื่อม
ลงไปจากที่เคยวินิจฉัยไวตามวรรคหนึ่ง ใหเลขาธกิารพิจารณา
เพ่ิมเงินทดแทนการขาดรายไดน้ันได

  

หมวด ๕ 

ประโยชนทดแทนในกรณีตาย 

                        

  



มาตรา ๗๓  ในกรณีทีผู่ประกันตนถึงแกความตายโดยมิใชประสบ
อันตราย หรือเจ็บปวยเน่ืองจากการทํางาน ถาภายในระยะเวลาหก
เดือนกอนถึงแกความตายผูประกันตนไดจายเงินสมทบมาแลวไม
นอยกวาหนึ่งเดือน ใหจายประโยชนทดแทนในกรณีตาย ดังน้ี 

(๑)  เงินคาทําศพตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง แตตองไม
นอยกวาหนึ่งรอยเทาของอตัราสูงสุดของคาจางขั้นต่ํารายวันตาม
กฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน ใหจายใหแกบุคคล
ตามลําดับ ดังน้ี 

(ก)  บุคคลซึ่งผูประกันตนทาํหนังสือระบุใหเปนผูจัดการศพและได
เปนผูจัดการศพผูประกันตน 

(ข)  สามีภรรยา บิดามารดา หรือบุตรของผูประกันตนซึง่มีหลักฐาน
แสดงวาเปนผูจัดการศพผูประกันตน 

(ค)  บุคคลอื่นซึ่งมหีลักฐานแสดงวาเปนผูจัดการศพผูประกันตน 

(๒)  เงินสงเคราะหกรณีทีผู่ประกันตนถึงแกความตาย ใหจายแก
บุคคลซึ่งผูประกันตนทําหนังสือระบุใหเปนผูมสีิทธิไดรับเงิน
สงเคราะหน้ัน แตถาผูประกนัตนมิไดมีหนังสือระบุไวก็ใหนํามา
เฉลี่ยจายใหแกสามีภรรยา บิดามารดา หรอืบุตรของผูประกนัตน
ในจํานวนที่เทากัน ดังน้ี 

(ก)  ถากอนถึงแกความตายผูประกันตนไดสงเงินสมทบมาแลว
ต้ังแตสามสิบหกเดือนขึ้นไป แตไมถึงสิบป ใหจายเงินสงเคราะห
เปนจํานวนเทากับรอยละหาสิบของคาจางรายเดือนที่คํานวณได
ตามมาตรา ๕๗ คูณดวยสาม 

(ข)  ถากอนถึงแกความตายผูประกันตนไดสงเงินสมทบมาแลว
ต้ังแตสิบปขึ้นไป ใหจายเงินสงเคราะหเปนจํานวนเทากับรอยละ
หาสิบของคาจางรายเดือนที่คํานวณไดตามมาตรา ๕๗ คูณดวย
สิบ 

  

มาตรา ๗๓ ทวิ  ในกรณทีี่ผูประกันตนที่ทุพพลภาพตามมาตรา 
๗๑ ถึงแกความตาย ใหนําความในมาตรา ๗๓ มาใชบังคับโดย



อนุโลม โดยใหนําเงินทดแทนการขาดรายไดที่ผูประกันตนไดรับ
ในเดือนสุดทายกอนถึงแกความตายมาเปนเกณฑในการคํานวณ 

ในกรณทีีผู่ประกันตนที่ทุพพลภาพนัน้อยูในขายที่จะไดรับเงินคา
ทําศพและเงินสงเคราะห กรณทีี่ผูประกันตนถึงแกความตายใน
ฐานะที่เปนผูประกนัตน และในฐานะที่เปนผูประกันตนที่ทุพพล
ภาพตามวรรคหนึ่ง ในเวลาเดียวกัน ใหมีสิทธิไดรับเงินคาทําศพ
และเงินสงเคราะหกรณีทีผู่ประกันตนถึงแกความตายตามมาตรา 
๗๓ เพียงทางเดียว 

  

หมวด ๖ 

ประโยชนทดแทนในกรณีสงเคราะหบตุร 

                        

  

มาตรา ๗๔  ผูประกันตนมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณี
สงเคราะหบุตรตอเมื่อภายในระยะเวลาสามสิบหกเดือนกอนเดือน
ที่มีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนผูประกันตนไดจายเงินสมทบ
มาแลวไมนอยกวาสิบสองเดือน 

  

มาตรา ๗๕  ประโยชนทดแทนในกรณีสงเคราะหบุตร ไดแก 

(๑)  คาสงเคราะหความเปนอยูของบตุร 

(๒)  คาเลาเรยีนบตุร 

(๓)  คารักษาพยาบาลบุตร 

(๔)  คาสงเคราะหอื่นที่จําเปน 

ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 

  



มาตรา ๗๕ ทวิ  ในกรณีที่ผูประกันตนซึ่งมีสิทธิไดรับประโยชน
ทดแทนในกรณีสงเคราะหบตุรตามมาตรา ๗๔ หากผูประกันตนนั้น
เปนผูทุพพลภาพซึง่มีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีทุพพล
ภาพหรือถึงแกความตาย ใหผูประกันตนซึ่งเปนผูทุพพลภาพน้ัน
หรือบุคคลตามมาตรา ๗๕ จัตวา มีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนใน
กรณีสงเคราะหบตุรดวย 

  

มาตรา ๗๕ ตร ี ใหผูประกันตนมสีิทธิไดรับประโยชนทดแทนใน
กรณีสงเคราะหบตุรสําหรบับุตรชอบดวยกฎหมายซึ่งมีอายุตามที่
กําหนดในกฎกระทรวงแตตองไมเกนิสิบหาปบริบูรณจํานวนคราว
ละไมเกินสองคน บุตรชอบดวยกฎหมายดังกลาวไมรวมถึงบุตรบุญ
ธรรมหรอืบุตรซึ่งไดยกใหเปนบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่น 

ในกรณทีีบ่ิดาและมารดาเปนผูประกนัตน ใหบิดาหรอืมารดาฝาย
ใดฝายหนึ่งเปนผูมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีสงเคราะห
บุตรเพียงฝายเดียว เวนแตเมื่อมีการจดทะเบยีนหยาหรือแยกกนั
อยู และบุตรอยูในความอุปการะของผูประกันตนฝายใดให
ผูประกันตนฝายนั้นเปนผูมสีิทธิไดรับ 

หลักเกณฑ วิธีการ และเงือ่นไขในการจายเงินสงเคราะหบุตร ให
เปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

  

มาตรา ๗๕ จัตวา  ในกรณีที่ผูประกันตนถึงแกความตาย ใหจาย
ประโยชนทดแทนในกรณีสงเคราะหบตุรแกบุคคลตามลาํดับ ดังน้ี 

(๑)  สามีหรือภรยิาของผูประกันตน หรือบุคคลซึ่งอยูรวมกนัฉัน
สามีภริยากับผูประกันตนโดยเปดเผยตามระเบยีบที่เลขาธิการ
กําหนด และเปนผูใชอํานาจปกครองบุตร 

(๒)  ผูอุปการะบุตรของผูประกันตน ในกรณีบคุคลตาม (๑) มิได
เปนผูอุปการะบุตร หรือถกูถอนอํานาจปกครอง หรอืถึงแกความ
ตาย 

  



หมวด ๗ 

ประโยชนทดแทนในกรณีชราภาพ 

                        

  

มาตรา ๗๖  ผูประกันตนมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีชรา
ภาพตอเมื่อผูประกันตนไดจายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวาหนึ่ง
รอยแปดสิบเดือน ไมวาระยะเวลาหนึง่รอยแปดสิบเดือนจะ
ติดตอกันหรือไมกต็าม 

  

มาตรา ๗๗  ประโยชนทดแทนในกรณีชราภาพ ไดแก 

(๑)  เงินเลี้ยงชีพรายเดือน เรยีกวา เงินบํานาญชราภาพ หรือ 

(๒)  เงินบําเหน็จที่จายใหครั้งเดียว เรียกวา เงินบําเหน็จชราภาพ 

หลักเกณฑ วิธีการ ระยะเวลา และอัตราการจายประโยชนทดแทน
ในกรณีชราภาพตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

  

มาตรา ๗๗ ทวิ  ในกรณีที่ผูประกันตนจายเงินสมทบมาแลวไม
นอยกวาหนึ่งรอยแปดสิบเดือนใหมสีิทธิไดรับเงินบํานาญชราภาพ
ต้ังแตเดือนถัดจากเดือนทีอ่ายุครบหาสิบหาปบริบูรณ เวนแตเมื่อมี
อายุครบหาสิบหาปบริบูรณและความเปนผูประกันตนยังไมสิ้นสุด
ลงตามมาตรา ๓๘ หรือมาตรา ๔๑ ใหผูน้ันมีสทิธิไดรับต้ังแตเดือน
ถัดจากเดือนที่ความเปนผูประกันตนสิ้นสุดลง 

ในกรณทีีผู่ประกันตนจายเงินสมทบไมครบหนึง่รอยแปดสิบเดือน
และความเปนผูประกันตนไดสิ้นสุดลงตามมาตรา ๓๘ หรือมาตรา 
๔๑ ใหผูน้ันมีสิทธิไดรับเงินบําเหน็จชราภาพ 

  



มาตรา ๗๗ ตร ี ในกรณทีี่บุคคลซึ่งไดรับเงินบํานาญชราภาพได
กลับเขาเปนผูประกันตน ใหงดการจายเงินบํานาญชราภาพของ
บุคคลดังกลาวจนกวาความเปนผูประกันตนไดสิ้นสุดลงตามมาตรา 
๓๘ หรือมาตรา ๔๑ แลวแตกรณ ี

ในกรณทีีค่วามเปนผูประกันตนสิ้นสุดลงดวยเหตุอื่นนอกจากถึงแก
ความตายใหผูน้ันมีสิทธิไดรับเงินบํานาญชราภาพ 

ในกรณทีีค่วามเปนผูประกันตนสิ้นสุดลงเน่ืองจากผูประกันตนถึง
แกความตายใหทายาทผูมสีิทธิของผูน้ันตามมาตรา ๗๗ จัตวา มี
สิทธิไดรับเงินบําเหน็จชราภาพ 

  

มาตรา ๗๗ จัตวา  ในกรณผีูประกันตนซึ่งมีสิทธิไดรับประโยชน
ทดแทนในกรณีชราภาพตามมาตรา ๗๗ ทวิ ถึงแกความตาย
กอนที่จะไดรับประโยชนทดแทนหรือผูรับเงินบํานาญชราภาพถึง
แกความตายภายในหกสิบเดือนนับแตเดือนทีม่ีสิทธิไดรับเงิน
บํานาญชราภาพ ใหทายาทของผูน้ันมีสิทธิไดรับเงินบาํเหน็จชรา
ภาพ 

ทายาทผูมีสิทธิตามวรรคหนึ่ง ไดแก 

(๑)  บุตรชอบดวยกฎหมาย ยกเวนบตุรบุญธรรมหรือบตุรซึ่งไดยก
ใหเปนบตุรบุญธรรมของบุคคลอื่นใหไดรับสองสวน ถาผูประกันตน
ที่ตายมีบตุรต้ังแตสามคนขึ้นไปใหไดรับสามสวน 

(๒)  สามีหรือภรยิาใหไดรับหนึ่งสวน และ 

(๓)  บิดามารดา หรือบิดาหรือมารดาที่มีชีวิตอยูใหไดรบัหนึ่งสวน 

ในกรณทีีไ่มมีทายาทในอนุมาตราใด หรือทายาทนั้นไดตายไป
เสียกอนใหแบงเงินตามมาตรา ๗๗ (๒) ในระหวางทายาทผูมีสิทธิ
ในอนุมาตราที่มีทายาทผูมสีิทธิไดรับ 

  

มาตรา ๗๗ เบญจ  ในกรณีทีผู่ประกันตนมีสิทธิไดรับเงินทดแทน
การขาดรายไดตามมาตรา ๗๑ และเงินบํานาญชราภาพในเวลา



เดียวกัน ใหผูประกันตนไดรับเงินทดแทนการขาดรายไดตาม
มาตรา ๗๑ และเงนิบําเหน็จชราภาพแทน 

ในกรณทีีผู่ประกันตนไดรับเงินบํานาญชราภาพไปแลว และตอมา
เปนผูทุพพลภาพภายในกําหนดเวลาตามมาตรา ๓๘ วรรคสอง ให
งดการจายเงินบํานาญชราภาพและใหจายเงินบําเหน็จชราภาพ
แทน ทั้งนี้ ใหหักเงินบํานาญชราภาพที่ไดรับไปแลวกอนการเปนผู
ทุพพลภาพออกจากเงินบําเหน็จชราภาพที่ผูน้ันมีสิทธิไดรับแลว
นําเงินที่หักน้ันสงเขากองทนุ 

  

หมวด ๘ 

ประโยชนทดแทนในกรณีวางงาน 

                        

  

มาตรา ๗๘  ลูกจางซึ่งเปนผูประกันตนมีสิทธิไดรับประโยชน
ทดแทนในกรณีวางงานตอเมื่อผูประกันตนไดจายเงินสมทบ
มาแลวไมนอยกวาหกเดือนและตองอยูภายในระยะเวลาสิบหา
เดือนกอนการวางงานและจะตองเปนผูที่อยูในเงื่อนไขดงัตอไปนี ้

(๑)  เปนผูมีความสามารถในการทํางาน พรอมที่จะทํางานที่
เหมาะสมตามที่จัดหาใหหรอืตองไมปฏิเสธการฝกงานและไดขึ้น
ทะเบยีนไวที่สํานักจัดหางานของรัฐ โดยตองไปรายงานตัวไมนอย
กวาเดือนละหนึ่งครั้ง 

(๒)  การที่ผูประกันตนวางงานตองมิใชถูกเลกิจางเน่ืองจากทุจริต
ตอหนาที่หรือกระทําความผิดอาญาโดยเจตนาแกนายจางหรือจง
ใจทําใหนายจางไดรับความเสียหายหรอืฝาฝนขอบังคับหรือ
ระเบียบเกี่ยวกับการทํางาน หรอืคําสั่งอันชอบดวยกฎหมายใน
กรณรีายแรง หรือละทิ้งหนาที่เปนเวลาเจ็ดวันทํางานติดตอกันโดย
ไมมีเหตอุันสมควรหรอืประมาทเลินเลอเปนเหตุใหนายจางไดรับ
ความเสียหายอยางรายแรงหรือไดรบัโทษจําคุกตามคําพิพากษา
ถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 



(๓)  ตองมิใชผูมสีิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณชีราภาพตาม
หมวด ๗ ในลักษณะน้ี 

  

มาตรา ๗๙  ใหผูประกันตนมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนการ
วางงานตั้งแตวันที่แปดนับแตวันวางงานจากการทํางานกับ
นายจางรายสุดทาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและอัตราที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

  

ลักษณะ ๔ 

พนักงานเจาหนาที่และการตรวจตราและควบคมุ 

                        

  

มาตรา ๘๐  ในการปฏิบติัการตามหนาที ่ ใหพนักงานเจาหนาที่มี
อํานาจดังตอไปนี ้

(๑)  เขาไปในสถานประกอบการหรือสํานกังานของนายจาง 
สถานที่ทํางานของลูกจาง ในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นถงึพระ
อาทิตยตกหรือในระหวางเวลาทําการ เพ่ือตรวจสอบหรอืสอบถาม
ขอเท็จจรงิ ตรวจสอบทรัพยสินหรอืเอกสาร หลักฐานอื่น ถาย
ภาพถายสําเนาเอกสารที่เกีย่วกับการจาง การจายคาจาง ทะเบียน
ลูกจาง การจายเงินสมทบ และเอกสารอื่นที่เกี่ยวของ หรือนํา
เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของไปตรวจสอบ หรือกระทําการอยางอื่น
ตามสมควรเพื่อใหไดขอเทจ็จริงในอันที่จะปฏบิัติการใหเปนไป
ตามพระราชบัญญัติน้ี 

(๒)  คนสถานที่หรอืยานพาหนะใดๆ ที่มีขอสงสัยโดยมีเหตุอันควร
เช่ือวามีทรัพยสินของนายจางซึ่งไมนําสงเงินสมทบและหรอืเงิน
เพ่ิม หรือนําสงไมครบจํานวน โดยใหกระทําในระหวางเวลาทําการ
หรือในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นถงึพระอาทิตยตก เวนแตการ
คนในระหวางเวลาดังกลาวยังไมแลวเสร็จจะกระทําตอไปก็ได 



(๓)  มีหนังสือสอบถามหรอืเรยีกบุคคลใดมาใหถอยคํา หรือใหสง
เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของ หรือสิ่งอืน่ที่จําเปนมาเพื่อ
ประกอบการพิจารณา ทั้งนี้ใหนําความในมาตรา ๓๐ มาใชบังคับ
โดยอนุโลม 

(๔)  ยึดหรืออายดัทรัพยสนิของนายจางตามคําสั่งของเลขาธิการ 
ตามมาตรา ๕๐ ในกรณีที่นายจางไมนําสงเงินสมทบและหรอืเงิน
เพ่ิม หรอืนําสงไมครบจํานวน 

ในการปฏบิัติตามวรรคหนึ่ง พนักงานเจาหนาที่จะนําขาราชการ
หรือลูกจางในสํานักงานไปชวยปฏิบติังานดวยก็ได 

  

มาตรา ๘๑  ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา 
๘๐ ใหบคุคลซึ่งเกี่ยวของอํานวยความสะดวกตามสมควร 

  

มาตรา ๘๒  ในการปฏิบัติหนาที่ พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตร
ประจําตัว 

บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรี
กําหนด 

  

มาตรา ๘๓  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติน้ี ใหพนักงาน
เจาหนาที่เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

  

มาตรา ๘๔  เพ่ือประโยชนในการตรวจตราและควบคุมงานอัน
เกี่ยวกับการประกันสังคม ใหนายจางจัดใหมีทะเบยีนผูประกันตน
และใหเกบ็รักษาไว ณ สถานที่ทํางานของนายจางพรอมที่จะให
พนักงานเจาหนาที่ตรวจได 

ทะเบยีนผูประกันตนตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามแบบที่เลขาธกิาร
กําหนด 

  



มาตรา ๘๔ ทวิ  กําหนดเวลาตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๓๙ มาตรา 
๔๕ มาตรา ๔๗ มาตรา ๔๗ ทวิ และมาตรา ๕๖ ถาผูมีหนาที่
ปฏิบัติตามกําหนดเวลานั้นมไิดอยูในประเทศหรือมเีหตุจําเปนจน
ไมสามารถจะปฏิบติัตามกําหนดเวลานั้นได และไดยื่นคํารองกอน
สิ้นกําหนดเวลานั้นเพื่อขอขยายหรือเลื่อนกําหนดเวลาโดยแสดง
เหตุแหงความจําเปน เมื่อเลขาธิการเห็นเปนการสมควรจะขยาย
หรือเลือ่นกําหนดเวลาออกไปไดตามความจําเปนแกกรณี แตทั้งน้ี
ตองไมเกนิไปกวาหนึ่งเทาของระยะเวลาตามที่กําหนดไวในมาตรา
น้ันๆ 

การขยายเวลาตามที่กําหนดไวในมาตรา ๓๙ หรือมาตรา ๔๗ ไม
เปนเหตุใหลดหรืองดเงินเพิ่ม 

  

ลักษณะ ๕ 

การอุทธรณ 

                        

  

มาตรา ๘๕  นายจาง ผูประกันตน หรือบุคคลอื่นใด ซึ่งไมพอใจใน
คําสั่งของเลขาธิการหรือของพนักงานเจาหนาที่ซึ่งส่ังการตาม
พระราชบัญญัติน้ี เวนแตเปนคําสั่งตามมาตรา ๕๐ ใหมีสิทธิ
อุทธรณเปนหนังสือตอคณะกรรมการอุทธรณไดภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งดังกลาว 

หลักเกณฑและวิธีการยื่นอทุธรณ ใหเปนไปตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

  

มาตรา ๘๖  ใหมีคณะกรรมการอุทธรณคณะหนึ่งซึ่งรฐัมนตรี
แตงต้ังประกอบดวยประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอื่นซึง่
เปนผูทรงคุณวุฒิทางกฎหมาย ผูทรงคุณวุฒิทางการแพทย 
ผูทรงคุณวุฒิทางระบบงานประกันสังคม ผูทรงคุณวุฒิทางการ
แรงงานผูแทนฝายนายจางสามคนและผูแทนฝายลูกจางสามคน 



และใหผูแทนสํานักงานเปนกรรมการและเลขานุการ ซึง่ทั้งคณะมี
จํานวนรวมกันไมเกินสิบสามคน 

  

มาตรา ๘๗  ใหคณะกรรมการอทุธรณมอีาํนาจหนาที่พิจารณา
วินิจฉัยอทุธรณทีย่ืน่ตามมาตรา ๘๕ 

เมื่อคณะกรรมการอุทธรณพิจารณาวินิจฉัยอทุธรณแลวใหแจงคํา
วินิจฉัยน้ันเปนหนังสือใหผูอุทธรณทราบ 

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณน้ัน ถาผูอุทธรณไมพอใจ ให
มีสิทธินําคดีไปสูศาลแรงงานภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับ
แจงคําวินิจฉัย แตถาไมนําคดีไปสูศาลแรงงานภายในกําหนด
ระยะเวลาดังกลาว ใหคําวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณเปน
ที่สุด 

  

มาตรา ๘๘  การอทุธรณไมเปนการทเุลาการปฏิบัติตามคําสั่งของ
เลขาธิการหรอืพนกังานเจาหนาที่ซึ่งส่ังการตามพระราชบัญญัติน้ี 
เวนแตกรณีที่ผูอทุธรณไดยืน่คํารองตอเลขาธกิารขอใหทุเลาการ
ปฏิบัติตามคําสั่งน้ันไวกอนถาเลขาธกิารเห็นสมควรจะสัง่ใหทุเลา
การปฏิบติัตามคําสั่งดังกลาวไวเพ่ือรอคําวินิจฉัยอุทธรณก็ได 

  

มาตรา ๘๙  คณะกรรมการอุทธรณมอีํานาจแตงต้ัง
คณะอนุกรรมการเพ่ือชวยเหลือในการดําเนินการอยางใดอยาง
หนึ่งตามที่มอบหมายได เมื่อคณะอนุกรรมการปฏิบัติตามที่ไดรับ
มอบหมายแลว ใหเสนอความเห็นหรือรายงานตอคณะกรรมการ
อุทธรณ 

การประชุมของคณะอนุกรรมการ ใหนําความในมาตรา ๑๓ มาใช
บังคับโดยอนุโลม 

  

มาตรา ๙๐  ใหกรรมการอุทธรณอยูในตําแหนงคราวละสองป 



กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงต้ังอีกไดแตจะแตงตั้ง
ติดตอกันเกินสองวาระไมได 

  

มาตรา ๙๑  ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ 
และมาตรา ๑๗ มาใชบังคับแกคณะกรรมการอทุธรณโดยอนุโลม 

  

ลักษณะ ๖ 

บทกําหนดโทษ 

                        

  

มาตรา ๙๒  ผูใดไมใหถอยคําหรอืไมสงเอกสาร หลักฐาน หรือ
ขอมลูที่จําเปนตามคําสั่งของคณะกรรมการ คณะกรรมการ
การแพทย คณะกรรมการอทุธรณ คณะอนุกรรมการ หรือพนักงาน
เจาหนาที่ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึง่เดือน หรือปรับไมเกิน
หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

  

มาตรา ๙๓  ผูใดโดยเจตนาไมกรอกรายการในแบบสํารวจ กรอก
รายการในแบบสํารวจไมครบถวน หรือไมสงแบบสํารวจคืนภายใน
เวลาที่กําหนด ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 

  

มาตรา ๙๔  ผูใดกรอกขอความหรือตัวเลขในแบบสํารวจโดยรูอยู
วาเปนเท็จ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรอืปรับไมเกิน
สองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

  

มาตรา ๙๕  ผูใดฝาฝนมาตรา ๓๒ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหก
เดือนหรอืปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

  



มาตรา ๙๖  นายจางผูใดโดยเจตนาไมยื่นแบบรายการตอ
สํานักงานภายในกําหนดเวลาตามมาตรา ๓๔ หรือไมแจงเปน
หนังสือตอสํานักงานขอเปลี่ยนแปลงหรือแกไขเพิ่มเติมรายการ
ภายในกําหนดเวลาตามมาตรา ๔๔ ตองระวางโทษจําคุกไมเกนิ
หกเดือน หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนความผิดตอเนือ่ง 
ผูกระทําตองระวางโทษปรบัอีกวันละไมเกินหาพันบาทตลอด
ระยะเวลาที่ยังฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม 

  

มาตรา ๙๗  นายจางผูใดยืน่แบบรายการตามมาตรา ๓๔ หรอืแจง
เปนหนังสือขอเปลี่ยนแปลงหรือแกไขเพิ่มเติมรายการตามมาตรา 
๔๔ โดยเจตนากรอกขอความเปนเทจ็ในแบบรายการ หรือแจงการ
เปลีย่นแปลงขอเท็จจริงเปนเท็จในหนังสือแจงขอเปลีย่นแปลง
หรือแกไขเพิม่เติม ตองระวางโทษจําคุกไมเกนิหกเดือน หรือปรับ
ไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

  

มาตรา ๙๘  ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกตามสมควร
แกพนักงานเจาหนาที่ในการปฏิบัติการตามมาตรา ๘๐ ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรบัไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้ง
จําทั้งปรับ 

  

มาตรา ๙๙  นายจางผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๘๔ ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรอืปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ 

  

มาตรา ๑๐๐  ผูใดเปดเผยขอเท็จจริงใดเกี่ยวกบักิจการของ
นายจางอันเปนขอเท็จจริงที่ตามปกติวิสัยของนายจางจะพึงสงวน
ไวไมเปดเผยซึ่งตนไดมาหรือลวงรูเน่ืองจากการปฏิบติัการตาม
พระราชบัญญัติน้ี ตองระวางโทษจําคุกไมเกนิหนึ่งเดือน หรือปรับ
ไมเกินสามพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ เวนแตเปนการเปดเผยใน



การปฏิบติัราชการเพื่อประโยชนแหงพระราชบัญญัติน้ี หรือเพื่อ
ประโยชนแกการคุมครองแรงงาน หรือการสอบสวนหรือการ
พิจารณาคดี 

  

มาตรา ๑๐๑  ในกรณีที่นิติบุคคลเปนผูกระทําความผิดและถกู
ลงโทษตามพระราชบัญญัติน้ี ใหถือวาผูแทนของนิติบุคคล 
กรรมการทุกคน และผูรับผิดชอบในการดําเนินการของนิติบุคคล
น้ัน ตองระวางโทษเชนเดยีวกับนิติบุคคลน้ันดวย เวนแตจะพิสูจน
ไดวาตนมิไดรูเห็นเปนใจในการกระทาํความผิดนั้น หรอืไดจัดการ
ตามสมควรเพื่อปองกันมิใหเกิดความผิดนั้นแลว 

  

มาตรา ๑๐๒  ถาเจาพนักงานดังตอไปนี้เหน็วาผูกระทําผิดไมควร
ไดรับโทษถึงจําคุกหรือไมควรถูกฟองรอง สําหรับความผิดที่มี
โทษปรับสถานเดียวหรือความผิดที่มีโทษปรับหรือโทษจําคุกไม
เกินหกเดอืน เวนแตโทษตามมาตรา ๙๕ ใหมอีํานาจเปรียบเทียบ
ดังน้ี 

(๑)  เลขาธิการหรอืผูซึ่งไดรับมอบหมาย สําหรับความผิดที่เกดิขึ้น
ในกรุงเทพมหานคร 

(๒)  ผูวาราชการจังหวัดหรือผูซึ่งผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย 
สําหรับความผิดที่เกิดขึ้นในจังหวัดอื่น 

ในกรณทีีม่ีการสอบสวน ถาพนักงานสอบสวนพบวาบุคคลใด
กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ีที่มีโทษอยูในเกณฑที่จะทํา
การเปรียบเทียบไดและบุคคลนั้นยินยอมใหเปรียบเทยีบ ให
พนักงานสอบสวนสงเรื่องใหเลขาธกิารหรอืผูวาราชการจังหวัด
แลวแตกรณีภายในเจ็ดวันนับแตวันที่บุคคลน้ันแสดงความยินยอม
ใหเปรียบเทียบ 

เมื่อผูกระทําผิดไดชําระเงินคาปรับตามจํานวนที่เปรยีบเทียบ
ภายในสามสิบวันแลว ใหถือวาคดีเลกิกันตามประมวลกฎหมายวธีิ
พิจารณาความอาญา 



ถาผูกระทําผิดไมยินยอมใหเปรยีบเทียบ หรือเมื่อยนิยอมแลวไม
ชําระเงินคาปรับภายในกําหนดเวลาตามวรรคสาม ใหดําเนินคดี
ตอไป 

  

บทเฉพาะกาล 

                        

  

มาตรา ๑๐๓  ใหใชพระราชบัญญัติน้ีบังคับแกกิจการที่มลีูกจาง
ต้ังแตยี่สิบคนขึ้นไปนับแตวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ 

เมื่อพนกาํหนดระยะเวลาสามปนับแตวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช
บังคับ ใหใชพระราชบัญญัติน้ีบังคับแกกิจการที่มลีูกจางตั้งแตสิบ
คนขึ้นไป 

พระราชบัญญัติน้ีจะใชบังคับแกนายจางที่มีลูกจางนอยกวาสิบคน
ในทองที่ใดและเมือ่ใด ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา

  

มาตรา ๑๐๔  ใหดําเนินการจัดเก็บเงินสมทบเพื่อการใหประโยชน
ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวย ในกรณีทุพพลภาพ 
และในกรณีตายอันมิใชเน่ืองจากการทํางาน และในกรณีคลอด
บุตร นับแตวันที่บทบัญญัติหมวด ๒ ของลักษณะ ๒ ใชบังคับ 

การจัดเกบ็เงินสมทบเพื่อการใหประโยชนทดแทนกรณสีงเคราะห
บุตร และกรณีชราภาพ จะเริ่มดําเนินการเมือ่ใดใหตราเปนพระราช
กฤษฎีกา แตทั้งน้ีตองไมชากวาวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑

สําหรับการจัดเก็บเงินสมทบเพื่อการใหประโยชนทดแทนในกรณี
วางงานจะเริม่ดําเนินการเมือ่ใด ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา 

  

  



ผูรับสนองพระบรม
ราชโองการ 

พลเอก ชาติชาย ชุณ
หะวัณ 

นายกรัฐมนตร ี

  



[เอกสารแนบทาย] 

  

๑.  อัตราคาธรรมเนียม 

๒.  อัตราเงินสมทบทายพระราชบัญญัติ 

  

(ดูขอมลูจากภาพกฎหมาย) 



หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ 
เน่ืองจากไดมีประกาศใชพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 
๒๔๙๗ มาเปนเวลานานแลว แตในขณะนั้นสภาพทางเศรษฐกจิ
และสังคมยังไมอาํนวยใหนํากฎหมายนั้นมาใชบังคับ ปจจุบันนี้การ
พัฒนาในดานเศรษฐกิจและสังคมไดกาวหนาไปมาก สมควรสราง
หลักประกันใหแกลูกจางและบุคคลอื่น โดยจัดต้ังกองทุน
ประกันสังคมขึ้น เพื่อใหการสงเคราะหแกลูกจางและบคุคลอื่นซึง่
ประสบอนัตราย เจ็บปวย ทุพพลภาพ หรือตาย อันมิใชเน่ืองจาก
การทํางาน รวมทั้งกรณีคลอดบุตร กรณีสงเคราะหบตุร กรณชีรา
ภาพ  และสําหรบักรณีวางงานซึ่งใหหลกัประกนัเฉพาะลูกจาง จึง
จําเปนตองตราพระราชบัญญัติน้ี 

  

ปรียนันท/แกไข 

๒๗/๒/๔๕ 

A+B(C) 

  

พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗

  

มาตรา ๓๘  ผูใดมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนจากกองทุนใน
ฐานะผูประกันตนกอนหรือในวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับอยู
เพียงใด ก็ใหมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนนั้นตอไปจนครบตาม
สิทธิ 

  

มาตรา ๓๙  ลูกจางชั่วคราวของราชการสวนกลาง ราชการสวน
ภูมิภาคและราชการสวนทองถิ่นที่สิ้นสภาพการเปนผูประกันตน
ตามพระราชบัญญัติน้ี ไมวาจะไดสงเงินสมทบมาแลวเทาใด ให
ลูกจางชั่วคราวนั้น มีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนตามบทบัญญัติ
ในหมวด ๒ หมวด ๓ หมวด ๔ และหมวด ๕ ของลักษณะ ๓ แหง
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ตอไปอีกหกเดือนนับแต
วันที่พระราชบัญญัติน้ีมีผลใชบังคับ 



ใหนําความในมาตรา ๓๙ แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 
๒๕๓๓ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี มาใชบังคับกับ
ลูกจางชั่วคราวที่สิ้นสภาพการเปนผูประกันตนตามวรรคหนึ่งโดย
อนุโลม 

  

มาตรา ๔๐  เพ่ือประโยชนในการคํานวณระยะเวลาการสงเงิน
สมทบตามพระราชบัญญัติน้ี เงินสมทบของแตละเดือนไมวาจะมี
จํานวนกี่วันและไมวาจะไดหักไวและไดนําสงเดือนละกี่ครั้งก็ตาม 
ถาไดสงหรือไดถอืวาสงเขากองทุนแลวกอนวันที่พระราชบัญญัติน้ี
ใชบังคับ ใหถือวามีระยะเวลาในการจายเงินสมทบเทากับหนึ่ง
เดือน 

  

มาตรา ๔๑  บรรดาเงินที่นายจางหรือผูประกันตนมีสิทธิเรยีกคืน
กอนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ ถาไมมีผูใดมายื่นคําขอตอ
สํานักงานเพื่อขอเงินดังกลาวคืนภายในหนึ่งปนับแตวันที่
พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ ใหตกเปนของกองทุน 

  

มาตรา ๔๒  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานและสวสัดิการ
สังคมรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 

  

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ 
เน่ืองจากพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ที่ใชบังคับอยู
ในปจจุบันมีขอขัดของและมีปญหาในทางปฏิบัติเกิดขึน้หลาย
ประการ ทําใหผูประกันตนไมไดรับสิทธิประโยชนสมตาม
เจตนารมณของกฎหมาย นอกจากนั้น วิธีปฏิบัติบางเรื่องใน
พระราชบัญญัติดังกลาวยังมีขั้นตอนการปฏิบติัที่ยุงยาก
สลับซับซอน เกิดภาระแกนายจาง และไมเอื้ออํานวยประโยชน
และการใหบริการแกนายจางและผูประกันตน สมควรแกไขให
เหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบัน  จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัติน้ี 

  



ปรียนันท/แกไข 

๒๗/๒/๔๕ 

A+B(C) 

  

พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒

  

หมายเหต:ุ- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ 
โดยท่ีพระราชบัญญัติประกนัสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ มาตรา ๓๘ วรรค
สอง บัญญัติใหผูประกันตนที่สิ้นสภาพการเปนลูกจางมีสิทธิไดรับ
ประโยชนทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวย กรณีคลอด
บุตร กรณีทุพพลภาพ และกรณีตาย ตอไปอีกหกเดอืน นับแตวันที่
สิ้นสภาพการเปนลกูจาง และมาตรา ๔๑ วรรคสาม ใหนํา
บทบัญญัติมาตรา ๓๘ วรรคสอง มาใชบังคับแกผูประกันตนโดย
สมัครใจที่สิ้นสุดความเปนผูประกันตนโดยอนุโลม ซึง่บทบัญญัติ
ดังกลาวมีเจตนารมณในการชวยเหลอืผูประกันตนมิใหไดรับความ
เดือดรอนชั่วระยะเวลาที่สิ้นสภาพการเปนลูกจางหรือสิ้นสุดความ
เปนผูประกันตน แลวแตกรณี สมควรกําหนดใหขยายระยะเวลา
การมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนภายหลังลูกจางซึ่งเปน
ผูประกันตนสิ้นสภาพการเปนลูกจางโดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา 
ประกอบกับบทบญัญัติในสวนที่เกี่ยวกับสิทธิของผูประกันตนใน
การไดรับประโยชนทดแทนในกรณีสงเคราะหบตุร กรณีชราภาพ 
และกรณวีางงานยังไมเหมาะสม สมควรแกไขเพิม่เติมใหชัดเจน
และเกิดประโยชนสงูสุดตอผูประกันตนและการออกเงินสมทบเขา
กองทุนประกันสังคมของรัฐบาล นายจาง และผูประกันตนตาม
มาตรา ๓๓ ยังไมสอดคลองกับความสามารถในการออกเงินสมทบ
และสภาวการณทางเศรษฐกิจ สมควรแกไขเพิม่เติมบทบัญญัติ
ดังกลาวใหเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติน้ี 

  

พรพิมล/แกไข 

๓๐ พ.ย ๒๕๔๔ 



A+B(C) 

  

*พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญตัิใหสอดคลองกับการโอนอาํนาจหนาที่ของสวนราชการให

เปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕

  

มาตรา ๗๐  ในพระราชบัญญตัิประกนัสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ใหแกไขคําวา 

“ปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม” เปน “ปลัดกระทรวงแรงงาน” 

  

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัตปิรับปรงุ

กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดบญัญัตใิหจดัตั้งสวนราชการขึ้นใหมโดยมีภารกิจใหม ซึ่งได

มีการตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบรหิารและอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตาม

พระราชบัญญตัิปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแลว และเนื่องจากพระราชบัญญัตดิังกลาวได

บัญญตัิใหโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการ รัฐมนตรีผูดาํรงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัตหินาที่ในสวน

ราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหม โดยใหมีการแกไขบทบญัญัตติางๆ ใหสอดคลองกับ

อํานาจหนาทีท่ี่โอนไปดวย ฉะนั้น เพ่ืออนุวัติใหเปนไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติ

และพระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึงสมควรแกไขบทบญัญัติของกฎหมายใหสอดคลองกับการโอน

สวนราชการ เพ่ือใหผูเก่ียวของมีความชัดเจนในการใชกฎหมายโดยไมตองไปคนหาในกฎหมาย

โอนอํานาจหนาที่วาตามกฎหมายใดไดมกีารโอนภารกจิของสวนราชการหรือผูรับผิดชอบตาม

กฎหมายนั้นไปเปนของหนวยงานใดหรือผูใดแลว โดยแกไขบทบญัญตัขิองกฎหมายใหมีการ

เปล่ียนชื่อสวนราชการ รัฐมนตรี ผูดาํรงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบตัิหนาที่ของสวนราชการใหตรงกับ

การโอนอาํนาจหนาที ่ และเพ่ิมผูแทนสวนราชการในคณะกรรมการใหตรงตามภารกิจที่มีการตัด

โอนจากสวนราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหมรวมทั้งตัดสวนราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแลว 

ซึ่งเปนการแกไขใหตรงตามพระราชบัญญตัิและพระราชกฤษฎีกาดังกลาวจึงจําเปนตองตราพระ

ราชกฤษฎีกานี ้



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ทรงยศ/สราวุฒ/ิจัดทํา 

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๖ 

สุนันทา/แกไข 

๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๘ 

  

รก.๒๕๓๓/๑๖๑/๑พ/๑ กันยายน ๒๕๓๓ 

มาตรา ๔ (๑) แกไขโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ 

มาตรา ๖ แกไขโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ 

มาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แกไขโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ 

มาตรา ๑๔ แกไขโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ 

มาตรา ๒๒ แกไขโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ 
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มาตรา ๒๗ แกไขโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ 

มาตรา ๓๓ แกไขโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ 

มาตรา ๓๕ วรรคสอง เพิม่เติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ 

มาตรา ๓๘ วรรคสอง แกไขโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

มาตรา ๓๙ แกไขโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ 

มาตรา ๔๑ แกไขโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ 

มาตรา ๔๑ วรรคสาม แกไขโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

มาตรา ๔๔ แกไขโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ 

มาตรา ๔๖ แกไขโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

มาตรา ๔๗ แกไขโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ 

มาตรา ๔๗ ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ 

มาตรา ๕๓ แกไขโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ 

มาตรา ๕๖ แกไขโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ 

มาตรา ๕๗ แกไขโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ 

มาตรา ๖๑ แกไขโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ 

มาตรา ๖๑ ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ 

มาตรา ๖๒ แกไขโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ 

มาตรา ๖๕ แกไขโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ 

มาตรา ๖๖ วรรคสาม แกไขโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ 

มาตรา ๖๗ แกไขโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ 

มาตรา ๖๙ แกไขโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ 

มาตรา ๗๑ แกไขโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ 

มาตรา ๗๒ วรรคสอง เพิม่เติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ 

มาตรา ๗๓ แกไขโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ 
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มาตรา ๗๓ ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ 

มาตรา ๗๔ แกไขโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

มาตรา ๗๕ ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

มาตรา ๗๕ ตรี เพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

มาตรา ๗๕ จัตวา เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

มาตรา ๗๖ แกไขโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

มาตรา ๗๗ แกไขโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

มาตรา ๗๗ ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

มาตรา ๗๗ ตรี เพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

มาตรา ๗๗ จัตวา เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

มาตรา ๗๗ เบญจ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

มาตรา ๘๔ ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ 

มาตรา ๘๕  วรรคหนึ่ง แกไขโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ 

มาตรา ๙๖ วรรคหนึ่ง แกไขโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ 

มาตรา ๙๗ แกไขโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ 

มาตรา ๑๐๓ วรรคสาม เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๓๗ 

มาตรา ๑๐๔ วรรคสอง แกไขโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ 

รก.๒๕๓๗/๖๓ก/๓/๓๐ ธนัวาคม ๒๕๓๗ 

รก.๒๕๔๒/๒๒ก/๑/๓๑ มนีาคม ๒๕๔๒ 

รก.๒๕๔๕/๑๐๒ก/๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ 
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