
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตั ิ
ประกันสังคม 
พ.ศ. ๒๕๓๓ 

   
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ 

เปนปที่ ๔๕ ในรัชกาลปจจบุัน 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด
เกลาฯ ใหประกาศวา 

 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการประกันสังคม 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้ เรียกวา “พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.

๒๕๓๓” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป เวนแตบทบัญญัติหมวด ๒ ของ ลักษณะ ๒ ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนด
ระยะเวลาหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับและบทบัญญัติมาตรา ๔๐ ให
ใชบังคับภายในสี่ปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๓  ใหยกเลิกพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๔๙๗ 
บรรดากฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่นในสวนที่มีบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัติ

นี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน 
 
มาตรา ๔  พระราชบัญญัตินี้ไมใชบังคับแก 
(๑) ขาราชการและลูกจางประจําของราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค และ

ราชการสวนทองถ่ินยกเวนลูกจางช่ัวคราว 
(๒) ลูกจางของรัฐบาลตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ 
(๓) ลูกจางของนายจางที่มีสํานักงานในประเทศ และไปประจําทํางานใน

ตางประเทศ 
(๔) ครูหรือครูใหญของโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๗/ตอนที่ ๑๖๑/ตอนพิเศษ หนา ๑/๑ กันยายน ๒๕๓๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๕) นักเรียน นักเรียนพยาบาล นิสิตหรือนักศึกษา หรือแพทยฝกหัด ซึ่งเปน
ลูกจางของโรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือโรงพยาบาล 

(๖) กิจการหรือลูกจางอ่ืนตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 
 
มาตรา ๕  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ลูกจาง” หมายความวา ผูซึ่งทํางานใหนายจางโดยรับคาจาง ไมวาจะเรียกชื่อ

อยางไร แตไมรวมถึงลูกจางซึ่งทํางานเกี่ยวกับงานบานอันมิไดมีการประกอบธุรกิจรวมอยูดวย 
“นายจาง” หมายความวา ผูซึ่งรับลูกจางเขาทํางานโดยจายคาจางและให

หมายความรวมถึงผูซึ่งไดรับมอบหมายใหทํางานแทนนายจาง ในกรณีที่นายจางเปนนิติบุคคลให
หมายความรวมถึงผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลและผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูมีอํานาจ
กระทําการแทนนิติบุคคลใหทําการแทนดวย 

“คาจาง” หมายความวา เ งินทุกประเภทที่นายจางจายใหแก ลูกจางเปน
คาตอบแทนการทํางานในวันและเวลาทํางานปกติไมวาจะคํานวณตามระยะเวลาหรือคํานวณตาม
ผลงานที่ลูกจางทําได และใหหมายความรวมถึงเงินที่นายจางจายใหในวันหยุดและวันลาซึ่งลูกจาง
ไมไดทํางานดวย  ทั้งนี้ ไมวาจะกําหนด คํานวณหรือจายในลักษณะใดหรือโดยวิธีการใด และไมวา
จะเรียกชื่ออยางไร 

“วันทํางาน” หมายความวา วันที่กําหนดใหลูกจางทํางานตามปกต ิ
“ผูประกันตน” หมายความวา ผูซึ่งจายเงินสมทบอันกอใหเกิดสิทธิไดรับ

ประโยชนทดแทนตามพระราชบัญญัตินี้ 
“การคลอดบุตร” หมายความวา การที่ทารกออกจากครรภมารดาซึ่งมีระยะเวลา

ตั้งครรภไมนอยกวาย่ีสิบแปดสัปดาห ไมวาทารกจะมีชีวิตรอดอยูหรือไม 
“ทุพพลภาพ” หมายความวา การสูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพของ

อวัยวะหรือของรางกาย หรือสูญเสียสภาวะปกติของจิตใจ จนไมสามารถทํางานได ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑที่คณะกรรมการการแพทยกําหนด 

“วางงาน” หมายความวา การที่ผูประกันตนตองหยุดงานเนื่องจากนิติสัมพันธ
ระหวางนายจางและลูกจางตามสัญญาจางแรงงานสิ้นสุดลง 

“กองทุน” หมายความวา กองทุนประกันสังคม 
“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานประกันสังคม 
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการประกันสังคม 
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการประกันสังคม 
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม 
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๖  ในการคํานวณคาจางเพ่ือการออกเงินสมทบ ใหถือเอาคาจางที่คิดเปน
รายวันเปนเกณฑคํานวณ 

ในการคํานวณคาจางรายสัปดาห  รายเดือน หรือรายปเปนคาจางรายวัน ใหถือวา
สัปดาหหนึ่งมีเจ็ดวัน เดือนหนึ่งมีสามสิบวันและปหนึ่งมีสามรอยหกสิบหาวัน 

ในกรณีที่ลูกจางไดรับคาจางเปนรายชั่วโมงหรือตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย 
ใหคิดเปนคาจางรายวันโดยเฉลี่ยจากคาจางในวันทํางานที่ลูกจางไดรับในงวดการจายคาจางที่
คิดเงินสมทบตามมาตรา ๔๗ 

 
มาตรา ๗  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่กับออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตรา
ในบัญชีทายพระราชบัญญัตินี้ ยกเวนคาธรรมเนียมและกําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 
 

ลักษณะ ๑ 
บททั่วไป 

   
 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการประกันสังคม 

   
 

มาตรา ๘  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการประกันสังคม” 
ประกอบดวยเลขาธิการสํานักงานประกันสังคมเปนประธานกรรมการ ผูแทนกระทรวงการคลัง 
ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข และผูแทนสํานักงบประมาณ เปนกรรมการ กับผูแทนฝายนายจาง
และผูแทนฝายลูกจางฝายละหาคน ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง เปนกรรมการ และผูแทนสํานักงานเปน
กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการจะแตงตั้งบุคคลใดเปนผูชวยเลขานุการคณะกรรมการก็ได 
รัฐมนตรีจะแต งตั้ งผู ทรงคุณวุฒิ อีกไม เ กินห าคนให เปนที่ปรึกษาของ

คณะกรรมการก็ได ซึ่งในจํานวนนี้อยางนอยตองเปนผูทรงคุณวุฒิทางระบบงานประกันสังคม 
ผูทรงคุณวุฒิทางการแรงงาน ผูทรงคุณวุฒิทางการแพทย ผูทรงคุณวุฒิทางกฎหมาย และ
ผูทรงคุณวุฒิอ่ืน 

 
มาตรา ๙  คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีเ ก่ียวกับนโยบายและมาตรการในการ

ประกันสังคมตามพระราชบัญญัตินี้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) พิจารณาใหความเห็นตอรัฐมนตรีในการตราพระราชกฤษฎีกา การออก
กฎกระทรวง และระเบียบตาง ๆ เพ่ือดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี ้

(๓) วางระเบียบโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังเก่ียวกับการรับเงิน การ
จายเงิน และการเก็บรักษาเงินของกองทุน 

(๔) วางระเบียบโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังเก่ียวกับการจัดหา
ผลประโยชนของกองทุน 

(๕) พิจารณางบดุลและรายงานการรับจายเงินของกองทุนและรายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจําปของสํานักงานในสวนที่เก่ียวกับการประกันสังคมตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๖) ใหคําปรึกษาและแนะนําแกคณะกรรมการอื่นหรือสํานักงาน 
(๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติใหเปน

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ หรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย 
ในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการอาจมอบหมายใหสํานักงานเปน

ผูปฏิบัติเพ่ือเสนอตอคณะกรรมการพิจารณาดําเนินการตอไปก็ได 
 
มาตรา ๑๐  กรรมการหรือที่ปรึกษาซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหอยูในตําแหนงคราวละ

สองป 
กรรมการหรือที่ปรึกษาซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับการแตงตั้งอีกได แตจะ

แตงตั้งติดตอกันเกินสองวาระไมได 
 
มาตรา ๑๑  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๑๐ กรรมการ

หรือที่ปรึกษาซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนง เมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) รัฐมนตรีใหออก 
(๔) เปนบุคคลลมละลาย 
(๕) วิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ

ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
ในกรณีที่กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนงกอนวาระ ใหรัฐมนตรี

แตงตั้งบุคคลในประเภทเดียวกันตามมาตรา ๘ เปนกรรมการแทน และใหผูที่ไดรับแตงตั้งอยูใน
ตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน 

ในกรณีที่รัฐมนตรีแตงตั้งที่ปรึกษาเพิ่มขึ้นในระหวางที่ที่ปรึกษาซึ่งแตงตั้งไวแลว
ยังมีวาระอยูในตําแหนง ใหผูที่ไดรับแตงตั้งใหเปนที่ปรึกษาเพิ่มขึ้นนั้นอยูในตําแหนงเทากับวาระ
ที่เหลืออยูของที่ปรึกษาที่ไดรับแตงตั้งไวแลว 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๒  ในกรณีที่กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งดํารงตําแหนงครบตามวาระ
แลว แตยังมิไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นใหม ใหกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระปฏิบัติ
หนาที่ไปพลางกอน จนกวากรรมการที่ไดรับแตงตั้งใหมจะเขารับหนาที่ 

 
มาตรา ๑๓  การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึง

หนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงเปนองคประชุม 
ในการประชุมคราวใด ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถ

ปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 
มติในที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน 

ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 
 
มาตรา ๑๔  ใหมีคณะกรรมการการแพทยคณะหนึ่ง ประกอบดวยประธาน

กรรมการและกรรมการอื่น มีจํานวนรวมกันไมเกินสิบหาคนซึ่งรัฐมนตรีเปนผูแตงตั้ง 
คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งใหแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิในวิชาชีพเวชกรรม สาขา

ตาง ๆ และใหอยูในตําแหนงคราวละสองป 
ใหนํามาตรา ๑๐ วรรคสอง มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ มาใชบังคับ

โดยอนุโลม 
 
มาตรา ๑๕  คณะกรรมการการแพทยมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี ้
(๑) เสนอความเห็นตอคณะกรรมการเกี่ยวกับการดําเนินงานในการใหบริการ

ทางการแพทย 
(๒) กําหนดหลักเกณฑและอัตราสําหรับประโยชนทดแทนในการรับบริการทาง

การแพทยของผูประกันตนตามมาตรา ๕๙ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๖ มาตรา ๖๘ มาตรา ๗๐ และ
มาตรา ๗๒ 

(๓) เสนอความเห็นตอคณะกรรมการเกี่ยวกับการออกกฎกระทรวงตามมาตรา 
๖๔ 

(๔) ใหคําปรึกษาและแนะนําในทางการแพทยแกคณะกรรมการ คณะกรรมการ
อุทธรณ และสํานักงาน 

(๕) ปฏิบัติการอื่นตามที่พระราชบัญญัตินี้บัญญัติใหเปนอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการการแพทย หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการมอบหมาย 

 
มาตรา  ๑๖   คณะกรรมการหรือคณะกรรมการการแพทยจะแต งตั้ ง

คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งตามที่คณะกรรมการหรือ
คณะกรรมการการแพทยมอบหมายก็ได 

การประชุมของคณะอนุกรรมการ ใหนํามาตรา ๑๓ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๗  คณะกรรมการ คณะกรรมการการแพทย และคณะอนุกรรมการมี
อํานาจสั่งใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งสงเอกสารหรือขอมูลที่จําเปนมาพิจารณาได ในการนี้จะสั่งให
บุคคลที่เก่ียวของมาชี้แจงดวยก็ได 

 
มาตรา ๑๘  กรรมการ ที่ปรึกษา กรรมการการแพทย กรรมการอุทธรณและ

อนุกรรมการ อาจไดรับเบี้ยประชุม คาพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก และคาใชจายอยางอ่ืนใน
การปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยความเห็นชอบของ
กระทรวงการคลัง 

 
หมวด ๒ 

สํานักงานประกันสังคม 
   

 
มาตรา ๑๙  ใหจัดตั้งสํานักงานประกันสังคมขึ้นในกระทรวงมหาดไทยมีอํานาจ

หนาที่ ดังตอไปนี้ 
(๑ )  ปฏิบั ติ ง านธุ รก ารของคณะกรรมการ  คณะกรรมการอื่ น  และ

คณะอนุกรรมการ ตามพระราชบัญญัตินี ้
(๒) เก็บ รวมรวม และวิเคราะห ขอมูลเก่ียวกับการประกันสังคม 
(๓) จัดทําทะเบียนนายจางและผูประกันตนซึ่งตองสงเงินสมทบเขากองทุน 
(๔) ปฏิบัติการตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติใหเปนอํานาจ

หนาที่ของสํานักงาน 
(๕) กระทํากิจการอยางอ่ืนตามที่รัฐมนตรี คณะกรรมการ คณะกรรมการอื่นหรือ

คณะอนุกรรมการมอบหมาย 
 
มาตรา ๒๐  ใหเลขาธิการมีหนาที่ควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งราชการของสํานักงาน

และเปนผูบังคับบัญชาขาราชการในสํานักงาน เพ่ือการนี้ใหมีรองเลขาธิการคนหนึ่งหรือหลายคน
เปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการ 

ใหเลขาธิการและรองเลขาธิการเปนขาราชการพลเรือนสามัญ 
 

หมวด ๓ 
กองทุนประกันสังคม 

   
 

มาตรา ๒๑  ใหจัดตั้งกองทุนข้ึนกองทุนหนึ่งในสํานักงานประกันสังคม เรียกวา 
กองทุนประกันสังคม เพ่ือเปนทุนใชจายใหผูประกันตนไดรับประโยชนทดแทนตามที่บัญญัติไวใน
ลักษณะ ๓ และเปนคาใชจายตามมาตรา ๒๔ วรรคสอง 

 
มาตรา ๒๒  กองทุนประกอบดวย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) เงินสมทบจากรัฐบาล นายจาง และผูประกันตนตามมาตรา ๔๖ 
(๒) เงินเพิ่มตามมาตรา ๔๙ 
(๓) ผลประโยชนของกองทุนตามมาตรา ๒๖ 
(๔) เงินคาธรรมเนียมตามมาตรา ๔๕ 
(๕) เงินที่ไดรับจากการบริจาคหรือเงินอุดหนุน 
(๖) เงินที่ตกเปนของกองทุนตามมาตรา ๕๐ 
(๗) เงินอุดหนุนหรือเงินทดรองราชการที่รัฐบาลจายตามมาตรา ๒๔ วรรคสาม 
(๘) เงินคาปรับตามที่ไดจากการเปรียบเทียบตามมาตรา ๑๐๒ 
(๙) รายไดอ่ืน 
 
มาตรา ๒๓  เงินกองทุนตามมาตรา ๒๒ ใหเปนของสํานักงานและไมตองนําสง

กระทรวงการคลังเปนรายไดแผนดิน 
 
มาตรา ๒๔  เงินกองทุนใหจายเปนประโยชนทดแทนตามพระราชบัญญัตินี้ 
คณะกรรมการอาจจัดสรรเงินกองทุนไมเกินรอยละสิบของเงินสมทบของแตละป

เพ่ือจายตามมาตรา ๑๘ และเปนคาใชจายในการบริหารงานของสํานักงาน 
ในกรณีที่เงินกองทุนไมพอจายตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ใหรัฐบาลจายเงิน

อุดหนุนหรือเงินทดรองราชการใหตามความจําเปน 
 
มาตรา ๒๕  การรับเงิน การจายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุนใหเปนไปตาม

ระเบียบที่คณะกรรมการกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
 
มาตรา ๒๖  การจัดหาผลประโยชนของกองทุนใหเปนไปตามระเบียบที่

คณะกรรมการกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
 
มาตรา ๒๗  ภายในหกเดือนนับแตวันสิ้นปปฏิทินใหคณะกรรมการเสนองบดุล

และรายงานการรับจายเงินของกองทุนในปที่ลวงมาแลวซึ่งสํานักงานตรวจเงินแผนดินตรวจสอบ
รับรองตอรัฐมนตรี 

งบดุลและรายงานการรับจายเงินดังกลาวใหรัฐมนตรีเสนอตอนายกรัฐมนตรีเพ่ือ
นําเสนอรัฐสภาเพื่อทราบ และจัดใหมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
หมวด ๔ 

การสํารวจการประกันสังคม 
   

 
มาตรา ๒๘  เพ่ือประโยชนแกการประกันสังคมตามพระราชบัญญัตินี้จะตราพระ

ราชกฤษฎีกาเพื่อสํารวจปญหาและขอมูลดานแรงงานก็ได 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งอยางนอยใหระบุ 
(๑) วัตถุประสงคในการสํารวจ 
(๒) เจาหนาที่หรือพนักงานเจาหนาที่ที่จะทําการสํารวจ 
(๓) กําหนดเวลาการใชบังคับพระราชกฤษฎีกาซึ่งจะตองไมเกินสองป 
 
มาตรา ๒๙  เมื่อไดตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๒๘ แลว ใหเลขาธิการ

ประกาศกําหนด 
(๑) แบบสํารวจ 
(๒) ระยะเวลาที่เจาหนาที่หรือพนักงานเจาหนาที่จะสงแบบสํารวจใหแกนายจาง 
(๓) กําหนดเวลาไมนอยกวาสามสิบวันใหนายจางตองสงคืนแบบสํารวจที่ได

กรอกรายการแลวแกเจาหนาที่หรือพนักงานเจาหนาที่ ซึ่งตองระบุไวในแบบสํารวจดวย 
การประกาศตามมาตรานี้ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๓๐  แบบสํารวจตามมาตรา ๒๙ (๑) ที่จะตองสงไปยังนายจางใหสงโดย

ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือใหเจาหนาที่หรือพนักงานเจาหนาที่นําไปสง ณ ภูมิลําเนา 
หรือถ่ินที่อยู หรือสํานักงานของนายจางในระหวางเวลาพระอาทิตยข้ึนถึงพระอาทิตยตก หรือใน
เวลาทําการของนายจาง ถาไมพบนายจาง ณ ภูมิลําเนา หรือถ่ินที่อยู หรือสํานักงานของนายจางจะ
สงใหแกบุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะแลว และอยูหรือทํางานในบาน หรือสํานักงานที่ปรากฏวาเปน
ของนายจางนั้นก็ได 

ถาไมสามารถสงตามวิธีในวรรคหนึ่งได ใหใชวิธีปดแบบสํารวจไวในที่ซึ่งเห็นได
งายที่สํานักงานของนายจาง เมื่อไดดําเนินการดังกลาวและเวลาไดลวงพนไปเกินสิบหาวันแลว ให
ถือวานายจางไดรับแบบสํารวจนั้นแลว 

 
มาตรา ๓๑  เมื่อนายจางไดรับแบบสํารวจแลว ใหนายจางกรอกรายการในแบบ

สํารวจทุกขอตามความเปนจริง แลวสงแบบสํารวจที่ไดกรอกรายการนั้นคืนใหเจาหนาที่หรือ
พนักงานเจาหนาที่ภายในกําหนดเวลาตามมาตรา ๒๙ (๓) 

 
มาตรา ๓๒  บรรดาขอความหรือตัวเลขที่กรอกไวในแบบสํารวจใหถือเปน

ความลับ หามมิใหผูซึ่งมีหนาที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้เปดเผยขอความหรือตัวเลขนั้นแก
บุคคลซึ่งไมมีหนาที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ เวนแตมีความจําเปนเพื่อประโยชนแกการ
ประกันสังคมหรือการคุมครองแรงงาน หรือเพ่ือประโยชนแกการสอบสวนหรือพิจารณาคดี 

 
ลักษณะ ๒ 

การประกันสังคม 
   

 
หมวด ๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การเปนผูประกันตน 
   

 
มาตรา ๓๓  ใหลูกจางที่อยูในขายบังคับแหงพระราชบัญญัตินี้เปนผูประกันตน 
 
มาตรา ๓๔  ใหนายจางซึ่งมีลูกจางที่เปนผูประกันตนตามมาตรา ๓๓ ย่ืนแบบ

รายการแสดงรายชื่อผูประกันตน อัตราคาจาง และขอความอื่นตามแบบที่เลขาธิการกําหนด ตอ
สํานักงานภายในสามสิบวันนับแตวันที่ลูกจางนั้นเปนผูประกันตน 

 
มาตรา ๓๕  ในกรณีที่ผูประกอบกิจการไดวาจางโดยวิธีเหมาคาแรงมอบใหแก

บุคคลหนึ่งบุคคลใดรับชวงไปควบคุมดูแลการทํางานและรับผิดชอบจายคาจางใหแกลูกจางอีก
ทอดหนึ่งก็ดี มอบหมายใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดเปนผูจัดหาลูกจางมาทํางานอันมิใชการประกอบ
ธุรกิจจัดหางานก็ดี โดยการทํางานนั้นเปนสวนหนึ่งสวนใดในกระบวนการผลิตหรือธุรกิจซึ่งกระทํา
ในสถานประกอบกิจการหรือสถานที่ทํางานของผูประกอบกิจการและเครื่องมือที่สําคัญสําหรับใช
ทํางานนั้นผูประกอบกิจการเปนผูจัดหา กรณีเชนวานี้ผูประกอบกิจการยอมอยูในฐานะนายจางซึ่ง
มีหนาที่ตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๓๖  เมื่อนายจางย่ืนแบบรายการตามมาตรา ๓๔ แลว ใหสํานักงานออก

หนังสือสําคัญแสดงการขึ้นทะเบียนประกันสังคมใหแกนายจางและออกบัตรประกันสังคมใหแก
ลูกจาง  ทั้งนี้ ตามแบบ หลักเกณฑ และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๓๗  ในกรณีที่ความปรากฏแกสํานักงานหรือจากคํารองของลูกจางวา

นายจางไมย่ืนแบบรายการตามมาตรา ๓๔ หรือย่ืนแบบรายการแลวแตไมมีช่ือลูกจางบางคนซึ่ง
เปนผูประกันตนตามมาตรา ๓๓ ในแบบรายการนั้นใหสํานักงานมีอํานาจบันทึกรายละเอียดใน
แบบรายการตามมาตรา ๓๔ โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เก่ียวของ แลวออกหนังสือสําคัญแสดง
การขึ้นทะเบียนประกันสังคมใหแกนายจาง และหรือออกบัตรประกันสังคมใหแกลูกจางตาม
มาตรา ๓๖ แลวแตกรณี 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง เลขาธิการหรือผูซึ่งเลขาธิการมอบหมาย จะ
ดําเนินการสอบสวนกอนก็ได 

 
มาตรา ๓๘  ความเปนผูประกันตนตามมาตรา ๓๓ ส้ินสุดลงเมื่อผูประกันตนนั้น 
(๑) ตาย 
(๒) ส้ินสภาพการเปนลูกจาง 
ในกรณีตาม (๒) ถาผูนั้นไดสงเงินสมทบครบตามเงื่อนเวลาที่จะกอใหเกิดสิทธิ

ไดรับประโยชนทดแทนตามบทบัญญัติลักษณะ ๓ แลว ใหผูนั้นมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนตาม
มาตรา ๖๓ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง ตอไปอีกหกเดือนนับจากวันที่ส้ินสภาพการเปน
ลูกจาง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๓๙  ผูใดเคยเปนผูประกันตนตามมาตรา ๓๓ มาแลว และตอมาความ

เปนผูประกันตนไดส้ินสุดลงตามมาตรา ๓๘ (๒) ถาผูนั้นประสงคจะเปนผูประกันตนตอไป ให
แสดงความจํานงตอสํานักงานพรอมทั้งนําบัตรประกันสังคมที่สํานักงานออกใหตามมาตรา ๓๖ มา
ใหสํานักงานบันทึกการเปนผูประกันตนตามมาตรานี้ดวย 

ภายใตบังคับมาตรา ๖ คาจางที่ใชเปนฐานคํานวณเงินสมทบที่ผูประกันตนตาม
วรรคหนึ่งตองสงเขากองทุนตามมาตรา ๔๖ วรรคสอง นั้น ใหถือเอาคาจางที่คํานวณเงินสมทบ
เต็มจํานวนคราวสุดทายกอนที่ความเปนผูประกันตนจะสิ้นสุดลงตามมาตรา ๓๘ (๒) เปนเกณฑ
คํานวณ 

ใหผูประกันตนตามวรรคหนึ่งนําสงเงินสมทบเขากองทุนเดือนละครั้งภายในวันที่
สิบหาของเดือนถัดไป 

 
มาตรา ๔๐  บุคคลอื่นใดซึ่งมิใชลูกจางตามมาตรา ๓๓ จะสมัครเขาเปน

ผูประกันตนตามพระราชบัญญัตินี้ก็ได โดยใหแสดงความจํานงตอสํานักงาน 
หลักเกณฑ และอัตราการจายเงินสมทบ ประเภทของประโยชนทดแทนที่จะไดรับ

ตามมาตรา ๕๔ ตลอดจนหลักเกณฑและเง่ือนไขแหงสิทธิในการรับประโยชนทดแทนใหตราเปน
พระราชกฤษฎีกา 

 
มาตรา ๔๑  ความเปนผูประกันตนตามมาตรา ๓๙ ส้ินสุดลงเมื่อผูประกันตนนั้น 
(๑) ตาย 
(๒) ไดเปนผูประกันตนตามมาตรา ๓๓ อีก 
(๓) ลาออกจากความเปนผูประกันตนโดยการแสดงความจํานงตอสํานักงาน 
 
มาตรา ๔๒  เพ่ือกอสิทธิแกผูประกันตนในการขอรับประโยชนทดแทนตาม

บทบัญญัติลักษณะ ๓ ใหนับระยะเวลาประกันตนตามมาตรา ๓๓ และหรือมาตรา ๓๙ ทุกชวงเขา
ดวยกัน 

 
มาตรา ๔๓  กิจการใดที่อยูภายใตบังคับพระราชบัญญัตินี้ แมวาภายหลังกิจการ

นั้นจะมีจํานวนลูกจางลดลงเหลือนอยกวาจํานวนที่กําหนดไวก็ตาม ใหกิจการดังกลาวอยูภายใต
บังคับพระราชบัญญัตินี้ตอไปจนกวาจะเลิกกิจการ และใหลูกจางที่เหลืออยูเปนผูประกันตนตอไป 
ในกรณีที่ กิจการนั้นได รับลูกจางใหมเขาทํางาน ใหลูกจางใหมนั้นเปนผูประกันตนตาม
พระราชบัญญัตินี้ดวย แมวาจํานวนลูกจางรวมทั้งส้ินจะไมถึงจํานวนที่กําหนดไวก็ตาม 

 
มาตรา ๔๔  ในกรณีที่ขอเท็จจริงเก่ียวกับขอความในแบบรายการที่ไดย่ืนไวตอ

สํานักงานเปลี่ยนแปลงไป ใหนายจางแจงเปนหนังสือตอสํานักงานขอเปลี่ยนแปลงหรือแกไข
เพ่ิมเติมรายการภายในสิบหาวันนับแตวันที่ทราบการเปลี่ยนแปลงดังกลาว 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ใหนําความในมาตรา ๓๗ มาใชบังคับแกกรณีที่นายจางไมปฏิบัติตามมาตรานี้
โดยอนุโลม 

 
มาตรา ๔๕  ในกรณีที่หนังสือสําคัญแสดงการขึ้นทะเบียนประกันสังคมหรือบัตร

ประกันสังคมสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญใหนายจางหรือผูประกันตนยื่นคําขอรับ
ใบแทนหนังสือสําคัญแสดงการขึ้นทะเบียนประกันสังคมหรือใบแทนบัตรประกันสังคมแลวแต
กรณี ตอสํานักงานภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลายหรือชํารุดดังกลาว 
ทั้งนี้ ตามระเบียบที่เลขาธิการกําหนด 

 
หมวด ๒ 
เงินสมทบ 

   
 

มาตรา ๔๖  ใหรัฐบาล นายจางและผูประกันตนตามมาตรา ๓๓ ออกเงินสมทบ
เขากองทุนฝายละเทากันตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง แตตองไมเกินอัตราเงินสมทบทาย
พระราชบัญญัตินี ้

สําหรับการประกันตนตามมาตรา ๓๙ ใหรัฐบาลและผูประกันตนออกเงินสมทบ
เขากองทุน โดยรัฐบาลออกหนึ่งเทาและผูประกันตนออกสองเทาของอัตราเงินสมทบที่แตละฝาย
ตองออกตามที่กําหนดในวรรคหนึ่ง 

การกําหนดอัตราเงินสมทบตามวรรคหนึ่ง ใหกําหนดโดยคํานึงถึงประโยชน
ทดแทนและคาใชจายในการบริหารงานของสํานักงานตามมาตรา ๒๔ 

คาจางที่ใชเปนฐานในการคํานวณเงินสมทบของผูประกันตนแตละคน ถาเกินกวา
วันละหารอยบาทใหคิดเพียงวันละหารอยบาท ในกรณีที่ผูประกันตนทํางานกับนายจางหลายราย 
ใหคํานวณเงินสมทบจากคาจางที่ไดรับจากนายจางแตละราย 

 
มาตรา ๔๗  ทุกครั้งที่มีการจายคาจางใหนายจางหักคาจางของผูประกันตนตาม

จํานวนที่จะตองสงเปนเงินสมทบในสวนของผูประกันตนตามมาตรา ๔๖ และเมื่อนายจางได
ดําเนินการดังกลาวแลวใหถือวาผูประกันตนไดจายเงินสมทบแลวตั้งแตวันที่นายจางหักคาจาง 

ใหนายจางนําเงินสมทบในสวนของผูประกันตนที่ไดหักไวตามวรรคหนึ่ง และเงิน
สมทบในสวนของนายจาง สงใหแกสํานักงานภายในวันที่สิบหาของเดือนถัดจากเดือนที่มีการหัก
เงินสมทบไว พรอมทั้งย่ืนรายการแสดงการสงเงินสมทบตามแบบที่เลขาธิการกําหนด ในกรณี
จําเปนไมอาจสงเงินสมทบและยื่นรายการไดทันกําหนดนายจางอาจยื่นคํารองตอเลขาธิการขอให
ขยายเวลาการยื่นรายการและการนําสงเงินสมทบออกไปอีก ถาเลขาธิการเห็นสมควรจะสั่งใหขยาย
เวลาก็ได การขยายเวลาดังกลาวไมเปนเหตุใหลดหรืองดเงินเพิ่มตามมาตรา ๔๙ 

ถานายจางไมจายคาจางตามกําหนดเวลาที่ตองจายใหนายจางมีหนาที่นําสงเงิน
สมทบใหแกสํานักงานตามที่บัญญัติไวในวรรคสอง โดยถือเสมือนวามีการจายคาจางแลว 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๔๘  ในกรณีที่ผูประกันตนทํางานกับนายจางหลายรายใหนายจางทุกราย
มีหนาที่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๗ 

 
มาตรา ๔๙  นายจางซึ่งไมนําสงเงินสมทบในสวนของตนหรือในสวนของ

ผูประกันตน หรือสงไมครบจํานวนภายในเวลาที่กําหนดตามมาตรา ๔๗ ตองจายเงินเพิ่มในอัตรา
รอยละสองตอเดือนของจํานวนเงินสมทบที่นายจางยังมิไดนําสง หรือของจํานวนเงินสมทบที่ยัง
ขาดอยู นับแตวันถัดจากวันที่ตองนําสงเงินสมทบ สําหรับเศษของเดือนถาถึงสิบหาวันหรือกวานั้น
ใหนับเปนหนึ่งเดือน ถานอยกวานั้นใหปดทิ้ง 

ในกรณีที่นายจางมิไดหักคาจางของผูประกันตน เพ่ือสงเปนเงินสมทบหรือหักไว
แลวแตยังไมครบจํานวนตามมาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ง ใหนายจางรับผิดใชเงินที่ตองสงเปนเงิน
สมทบในสวนของผูประกันตนเต็มจํานวน และตองจายเงินเพิ่มในเงินจํานวนนี้ตามวรรคหนึ่งนับ
แตวันถัดจากวันที่ตองนําสงเงินสมทบ และในกรณีเชนวานี้สิทธิที่ผูประกันตนพึงไดรับคงมีเสมือน
หนึ่งวาผูประกันตนไดสงเงินสมทบแลว 

 
มาตรา ๕๐  เลขาธิการมีอํานาจออกคําส่ังเปนหนังสือใหยึด อายัดและขาย

ทอดตลาดทรัพยสินของนายจางซึ่งไมนําสงเงินสมทบและหรือเงินเพิ่ม หรือนําสงไมครบจํานวน
ตามมาตรา ๔๙  ทั้งนี้ เพียงเทาที่จําเปนเพื่อใหไดรับเงินที่คางชําระ 

การมีคําส่ังใหยึด อายัด หรือขายทอดตลาดทรัพยสินตามวรรคหนึ่งจะกระทําได
ตอเมื่อไดสงคําเตือนเปนหนังสือใหนายจางนําเงินสมทบและหรือเงินเพิ่มที่คางมาชําระภายใน
กําหนดไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือนั้นและนายจางไมชําระภายในกําหนด 

หลักเกณฑและวิธีการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพยสินตามวรรคหนึ่งให
เปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด  ทั้งนี้ ใหนําหลักเกณฑและวิธีการตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพงมาใชบังคับโดยอนุโลม 

เงินที่ไดจากการขายทอดตลาดดังกลาวใหหักไวเปนคาใชจายในการยึด อายัด 
และขายทอดตลาด และชําระเงินสมทบและเงินเพิ่มที่คางชําระ ถามีเงินเหลือใหคืนแกนายจาง
โดยเร็ว ถานายจางมิไดเรียกเอาเงินที่เหลือคืนภายในหาปใหตกเปนของกองทุน 

 
มาตรา ๕๑  หนี้ที่เกิดจากการไมชําระเงินสมทบและหรือเงินเพิ่มใหสํานักงานมี

บุริมสิทธิเหนือทรัพยสินทั้งหมดของนายจางซึ่งเปนลูกหนี้ ในลําดับเดียวกับบุริมสิทธิในมูลคาภาษี
อากรตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

 
มาตรา ๕๒  ในกรณีที่นายจางเปนผูรับเหมาชวง ใหผูรับเหมาชวงถัดขึ้นไปหากมี 

ตลอดสายจนถึงผูรับเหมาชั้นตนรวมรับผิดกับผูรับเหมาชวงซึ่งเปนนายจางในเงินสมทบซึ่ง
นายจางมีหนาที่ตองจายตามพระราชบัญญัตินี้ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๕๓  ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑ มาใชบังคับ
แกผูประกันตนตามมาตรา ๓๙ และผูรับเหมาตามมาตรา ๕๒ ซึ่งไมนําสงเงินสมทบหรือสงไมครบ
จํานวนภายในเวลาที่กําหนด โดยอนุโลม 

 
ลักษณะ ๓ 

ประโยชนทดแทน 
   

 
หมวด ๑ 
บททั่วไป 

   
 

มาตรา ๕๔  ผูประกันตนหรือบุคคลตามมาตรา ๗๓ มีสิทธิไดรับประโยชน
ทดแทนจากกองทุน ดังตอไปนี ้

(๑) ประโยชนทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวย 
(๒) ประโยชนทดแทนในกรณีคลอดบุตร 
(๓) ประโยชนทดแทนในกรณีทุพพลภาพ 
(๔) ประโยชนทดแทนในกรณีตาย 
(๕) ประโยชนทดแทนในกรณีสงเคราะหบุตร 
(๖) ประโยชนทดแทนในกรณีชราภาพ 
(๗) ประโยชนทดแทนในกรณีวางงาน ยกเวนผูประกันตนตามมาตรา ๓๙ 
 
มาตรา ๕๕  ในกรณีที่นายจางไดจัดสวัสดิการเกี่ยวกับกรณีประสบอันตรายหรือ

เจ็บปวย หรือกรณีทุพพลภาพ หรือกรณีตายอันมิใชเนื่องจากการทํางาน หรือกรณีคลอดบุตร 
หรือกรณีสงเคราะหบุตร หรือกรณีชราภาพ หรือกรณีวางงาน กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ใหแกลูกจางซึ่งเปนผูประกันตนตามมาตรา ๓๓ ที่เขาทํางานกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
ถาสวัสดิการนั้นมีกรณีใดที่จายในอัตราสูงกวาประโยชนทดแทนตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนายจาง
นั้นนําระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน สัญญาจางแรงงานหรือขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง 
ซึ่งกําหนดสวัสดิการที่วานั้นมาแสดงตอคณะกรรมการเพื่อขอลดสวนอัตราเงินสมทบในประเภท
ประโยชนทดแทนที่นายจางไดจัดสวัสดิการใหแลวจากอัตราเงินสมทบที่ผูประกันตนและนายจาง
นั้นตองจายเขากองทุนตามมาตรา ๔๖ และใหนายจางใชอัตราเงินสมทบในสวนที่เหลือภายหลัง
คิดสวนลดดังกลาวแลวมาคํานวณเงินสมทบในสวนของผูประกันตนและเงินสมทบในสวนของ
นายจางที่ยังมีหนาที่ตองสงเขากองทุนเพื่อการจายประโยชนทดแทนในสวนอื่นตอไป 

การขอลดสวนอัตราเงินสมทบและการพิจารณาหักสวนลดอัตราเงินสมทบตาม
วรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๕๖  ผูประกันตนหรือบุคคลอื่นใดเห็นวาตนมีสิทธิไดรับประโยชน
ทดแทนในกรณีใดตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๕๔ และประสงคจะขอรับประโยชนทดแทนนั้นใหย่ืน
คําขอรับประโยชนทดแทนตามแบบที่เลขาธิการกําหนดตอสํานักงานและใหเลขาธิการหรือผูซึ่ง
เลขาธิการมอบหมายพิจารณาสั่งการโดยเร็ว 

 
มาตรา ๕๗  การคํานวณคาจางรายวันในการจายเงินทดแทนการขาดรายไดใหแก

ผูประกันตนตามมาตรา ๓๓ ใหคํานวณโดยเฉลี่ยจากคาจางที่ใชเปนฐานในการคํานวณเงินสมทบ
เปนเวลาเกาสิบวันกอนวันรับบริการทางการแพทย ไมวาระยะเวลาเกาสิบวันนั้นจะติดตอกัน
หรือไมก็ตาม 

สําหรับการคํานวณคาจางรายวันในการจายเงินทดแทนการขาดรายไดใหแก
ผูประกันตนตามมาตรา ๓๙ นั้น ใหคํานวณโดยเฉลี่ยจากคาจางที่ใชเปนฐานในการคํานวณเงิน
สมทบตามมาตรา ๓๙ วรรคสอง 

 
มาตรา ๕๘  การรับประโยชนทดแทนตามพระราชบัญญัตินี้ในกรณีที่เปนบริการ

ทางการแพทย ผูประกันตนหรือคูสมรสของผูประกันตนจะตองรับบริการทางการแพทยจาก
สถานพยาบาลตามมาตรา ๕๙ 

รายละเอียดและเงื่อนไขเกี่ยวกับบริการทางการแพทยที่ผูประกันตนหรือคูสมรส
ของผูประกันตนจะไดรับ ใหเปนไปตามระเบียบที่เลขาธิการกําหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ 

 
มาตรา ๕๙  ใหเลขาธิการประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดเขตทองที่และช่ือ

สถานพยาบาลที่ผูประกันตนหรือคูสมรสของผูประกันตน มีสิทธิไปรับบริการทางการแพทยได 
ผูประกันตนหรือคูสมรสของผูประกันตนซึ่งมีสิทธิไดรับบริการทางการแพทย ถา

ทํางานหรือมีภูมิลําเนาอยูในเขตทองที่ใดใหไปรับบริการทางการแพทยจากสถานพยาบาลตาม
วรรคหนึ่งที่อยูในเขตทองที่นั้น เวนแตในกรณีที่ในเขตทองที่นั้นไมมีสถานพยาบาลตามวรรคหนึ่ง 
หรือมีแตผูประกันตนหรือคูสมรสของผูประกันตนมีเหตุผลสมควรที่ไมสามารถไปรับบริการทาง
การแพทยจากสถานพยาบาลดังกลาวได ก็ใหไปรับบริการทางการแพทยจากสถานพยาบาลตาม
วรรคหนึ่งที่อยูในเขตทองที่อ่ืนได 

ในกรณีที่ผูประกันตนหรือคูสมรสของผูประกันตน ไปรับบริการทางการแพทย
จากสถานพยาบาลอื่นนอกจากที่กําหนดไวในวรรคสอง ใหผูประกันตนมีสิทธิไดรับเงินทดแทน
คาบริการทางการแพทยที่ตองจายใหแกสถานพยาบาลอื่นนั้นตามจํานวนที่สํานักงานกําหนด โดย
คํานึงถึงสภาพของการประสบอันตรายหรือเจ็บปวย การคลอดบุตร สภาพทางเศรษฐกิจของแตละ
เขตทองที่ และลักษณะของการบริการทางการแพทยที่ไดรับ  ทั้งนี้ จะตองไมเกินอัตราที่
คณะกรรมการการแพทยกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๖๐  ในกรณีที่ผูประกันตนหรือคูสมรสของผูประกันตนไปรับบริการทาง
การแพทยจากสถานพยาบาลแลวละเลยหรือไมปฏิบัติตามคําแนะนําหรือคําส่ังของแพทยโดยไมมี
เหตุผลอันสมควร เลขาธิการหรือผูซึ่งเลขาธิการมอบหมายจะสั่งลดประโยชนทดแทนก็ได  ทั้งนี้ 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการแพทย 

 
มาตรา ๖๑  ผูประกันตนหรือบุคคลตามมาตรา ๗๓ ไมมีสิทธิไดรับประโยชน

ทดแทนเมื่อปรากฏวาการประสบอันตรายหรือเจ็บปวย หรือการทุพพลภาพ หรือการตายนั้น
เกิดข้ึนเพราะเหตุที่ผูประกันตนหรือบุคคลตามมาตรา ๗๓ จงใจกอใหเกิดขึ้น หรือยินยอมใหผูอ่ืน
กอใหเกิดขึ้น 

 
หมวด ๒ 

ประโยชนทดแทนในกรณปีระสบอันตรายหรือเจ็บปวย 
   

 
มาตรา ๖๒  ผูประกันตนมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีประสบอันตราย

หรือเจ็บปวยอันมิใชเนื่องจากการทํางานตอเมื่อผูประกันตนไดจายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวา
เกาสิบวันและตองอยูภายในระยะเวลาสิบหาเดือนกอนวันรับบริการทางการแพทย 

 
มาตรา ๖๓  ประโยชนทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวยอันมิใช

เนื่องจากการทํางาน ไดแก 
(๑) คาตรวจวินิจฉัยโรค 
(๒) คาบําบัดทางการแพทย 
(๓) คากินอยูและรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล 
(๔) คายาและคาเวชภัณฑ 
(๕) คารถพยาบาลหรือคาพาหนะรับสงผูปวย 
(๖) คาบริการอื่นที่จําเปน 
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและอัตราที่คณะกรรมการการแพทยกําหนดโดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการ 
ผูประกันตนที่ตองหยุดงานเพื่อการรักษาพยาบาลตามคําส่ังของแพทยใหไดรับ

เงินทดแทนการขาดรายไดตามเกณฑที่กําหนดไวในมาตรา ๖๔ ดวย 
 
มาตรา ๖๔  ในกรณีที่ผูประกันตนประสบอันตรายหรือเจ็บปวยอันมิใชเนื่องจาก

การทํางาน ใหผูประกันตนมีสิทธิไดรับเงินทดแทนการขาดรายไดในอัตรารอยละหาสิบของคาจาง
ตามมาตรา ๕๗ สําหรับการที่ผูประกันตนตองหยุดงานเพื่อการรักษาพยาบาลตามคําส่ังของแพทย
ครั้งหนึ่งไมเกินเกาสิบวัน และในระยะเวลาหนึ่งปปฏิทินตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน เวนแต
การเจ็บปวยดวยโรคเรื้อรังตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ก็ใหมีสิทธิไดรับเงินทดแทนการขาด
รายไดเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันแตไมเกินสามรอยหกสิบหาวัน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ระยะเวลาไดรับเงินทดแทนการขาดรายไดใหเร่ิมนับแตวันแรกที่ตองหยุดงาน
ตามคําส่ังของแพทยจนถึงวันสุดทายที่แพทยกําหนดใหหยุดงาน หรือจนถึงวันสุดทายที่หยุดงาน 
ในกรณีผูประกันตนกลับเขาทํางานกอนครบกําหนดเวลาตามคําส่ังของแพทยแตไมเกินระยะเวลา
ที่กําหนดในวรรคหนึ่ง 

ในกรณีที่ผูประกันตนมีสิทธิไดรับคาจางจากนายจาง ในระหวางหยุดงานเพื่อการ
รักษาพยาบาลตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน หรือมีสิทธิตามระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับ
การทํางาน สัญญาจางแรงงาน หรือขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง แลวแตกรณี ผูประกันตนไมมี
สิทธิไดรับเงินทดแทนตามวรรคหนึ่งจนกวาสิทธิไดรับเงินคาจางนั้นไดส้ินสุดลงจึงจะมีสิทธิไดรับ
เงินทดแทนดังกลาวเทาระยะเวลาที่คงเหลือ และถาเงินคาจางที่ไดรับจากนายจางในกรณีใดนอย
กวาเงินทดแทนการขาดรายไดจากกองทุน ผูประกันตนมีสิทธิไดรับเงินทดแทนจากกองทุนในสวน
ที่ขาดดวย 

 
หมวด ๓ 

ประโยชนทดแทนในกรณคีลอดบตุร 
   

 
มาตรา ๖๕  ผูประกันตนมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีคลอดบุตรสําหรับ

ตนเองหรือคูสมรสตอเมื่อผูประกันตนไดจายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวาสองรอยสิบวัน และตอง
อยูภายในระยะเวลาสิบหาเดือนกอนวันรับบริการทางการแพทย 

ประโยชนทดแทนในกรณีคลอดบุตรใหผูประกันตนมีสิทธิไดรับสําหรับการคลอด
บุตรไมเกินสองครั้ง 

 
มาตรา ๖๖  ประโยชนทดแทนในกรณีคลอดบุตร ไดแก 
(๑) คาตรวจและรับฝากครรภ 
(๒) คาบําบัดทางการแพทย 
(๓) คายาและคาเวชภัณฑ 
(๔) คาทําคลอด 
(๕) คากินอยูและรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล 
(๖) คาบริบาลและคารักษาพยาบาลทารกแรกเกิด 
(๗) คารถพยาบาลหรือคาพาหนะรับสงผูปวย 
(๘) คาบริการอื่นที่จําเปน 
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและอัตราที่คณะกรรมการการแพทยกําหนดโดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการ 
ผูประกันตนที่ตองหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรตามคําส่ังของแพทยใหไดรับเงิน

ทดแทนการขาดรายไดตามเกณฑที่กําหนดไวในมาตรา ๖๗ ดวย 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๖๗  ในกรณีที่ผูประกันตนหยุดงานเพื่อการคลอดบุตร ใหผูประกันตนมี
สิทธิไดรับเงินทดแทนการขาดรายไดในอัตรารอยละหาสิบของคาจางตามมาตรา ๕๗ สําหรับการที่
ผูประกันตนตองหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรครั้งหนึ่งไมเกินหกสิบวัน 

ระยะเวลาไดรับเงินทดแทนการขาดรายไดใหเร่ิมนับแตวันแรกที่ตองหยุดงาน
ตามคําส่ังของแพทยจนถึงวันสุดทายที่แพทยกําหนดใหหยุดงาน หรือจนถึงวันสุดทายที่หยุดงาน 
ในกรณีผูประกันตนกลับเขาทํางานกอนครบกําหนดเวลาตามคําส่ังของแพทย แตไมเกินระยะเวลา
ที่กําหนดในวรรคหนึ่ง 

ในกรณีที่ผูประกันตนมีสิทธิไดรับคาจางจากนายจางในระหวางหยุดงานเพื่อการ
คลอดบุตรตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน หรือมีสิทธิตามระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการ
ทํางาน สัญญาจางแรงงาน หรือขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง แลวแตกรณี ผูประกันตนไมมีสิทธิ
ไดรับเงินทดแทนตามวรรคหนึ่งจนกวาสิทธิไดรับคาจางนั้นไดส้ินสุดลงจึงจะมีสิทธิไดรับเงิน
ทดแทนดังกลาวเทาระยะเวลาที่คงเหลือ และถาเงินคาจางที่ไดรับจากนายจางนอยกวาเงินทดแทน
การขาดรายไดจากกองทุน ผูประกันตนมีสิทธิไดรับเงินทดแทนจากกองทุนในสวนที่ขาดดวย 

 
มาตรา ๖๘  ในกรณีที่ผูประกันตนหรือคูสมรสของผูประกันตนไมสามารถรับ

ประโยชนทดแทนตามมาตรา ๖๖ ได เนื่องจากผูประกันตนหรือคูสมรสของผูประกันตนไมได
คลอดบุตรในสถานพยาบาลตามมาตรา ๕๙ ใหผูประกันตนไดรับประโยชนทดแทนการคลอดบตุร
ตามหลักเกณฑและอัตราที่คณะกรรมการการแพทยกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

 
หมวด ๔ 

ประโยชนทดแทนในกรณีทพุพลภาพ 
   

 
มาตรา ๖๙  ผูประกันตนมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีทุพพลภาพ

ตอเมื่อผูประกันตนไดจายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวาเกาสิบวันและตองอยูภายในระยะเวลาสิบ
หาเดือนกอนทุพพลภาพ 

 
มาตรา ๗๐  ประโยชนทดแทนในกรณีทุพพลภาพ ไดแก 
(๑) คาตรวจวินิจฉัยโรค 
(๒) คาบําบัดทางการแพทย 
(๓) คายาและคาเวชภัณฑ 
(๔) คากินอยูและรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล 
(๕) คารถพยาบาลหรือคาพาหนะรับสงผูทุพพลภาพ 
(๖) คาฟนฟูสมรรถภาพทางรางกาย จิตใจและอาชีพ 
(๗) คาบริการอื่นที่จําเปน 
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและอัตราที่คณะกรรมการการแพทยกําหนดโดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๗๑  ในกรณีที่ผูประกันตนไดรับเงินทดแทนการขาดรายไดตามหมวด ๒

ในลักษณะนี้มาแลวเปนเวลาไมเกินหนึ่งปใหไดรับเงินทดแทนการขาดรายได เนื่องจากการทุพพล
ภาพไดตอไปอีกในอัตรารอยละหาสิบของคาจางตามมาตรา ๕๗ ตอไปอีกสิบหาป 

สิทธิในการไดรับประโยชนทดแทนเนื่องจากการทุพพลภาพใหเปนอันระงับใน
งวดถัดไปเพราะเหตุที่ผูประกันตนถึงแกความตาย 

 
มาตรา ๗๒  ในกรณีที่คณะกรรมการการแพทยวินิจฉัยวาการทุพพลภาพของ

ผูประกันตนไดรับการฟนฟูตามมาตรา ๗๐ (๖) จนมีสภาพดีข้ึนแลว ใหเลขาธิการหรือผูซึ่ง
เลขาธิการมอบหมายพิจารณาส่ังลดเงินทดแทนการขาดรายได เนื่องจากการทุพพลภาพไดตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการการแพทยกําหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

 
หมวด ๕ 

ประโยชนทดแทนในกรณตีาย 
   

 
มาตรา ๗๓  ในกรณีที่ผูประกันตนถึงแกความตายโดยมิใชประสบอันตรายหรือ

เจ็บปวยเนื่องจากการทํางาน ถาผูประกันตนไดจายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวาสามสิบวันและ
ตองอยูภายในระยะเวลาหกเดือนกอนถึงแกความตาย ใหบุคคลดังตอไปนี้ มีสิทธิไดรับประโยชน
ทดแทนในกรณีตายเปนเงินคาทําศพจํานวนหนึ่งรอยเทาของอัตราสูงสุดของคาจางข้ันต่ํารายวัน
ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน ตามลําดับคือ 

(๑) บุคคลซึ่งผูประกันตนทําหนังสือระบุใหเปนผูจัดการศพและไดเปนผูจัดการ
ศพผูประกันตน 

(๒) คูสมรส บิดา มารดา หรือบุตรของผูประกันตน ที่มีหลักฐานแสดงวาเปน
ผูจัดการศพผูประกันตน 

(๓) บุคคลอื่นที่มีหลักฐานแสดงวาเปนผูจัดการศพผูประกันตน 
 

หมวด ๖ 
ประโยชนทดแทนในกรณีสงเคราะหบตุร 

   
 

มาตรา ๗๔  ผูประกันตนมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีสงเคราะหบุตร
ตอเมื่อผูประกันตนไดจายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวาหนึ่งป และไดรับสงเคราะหในจํานวนบุตร
ไมเกินสองคน 

 
มาตรา ๗๕  ประโยชนทดแทนในกรณีสงเคราะหบุตร ไดแก 
(๑) คาสงเคราะหความเปนอยูของบุตร 
(๒) คาเลาเรียนบุตร 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓) คารักษาพยาบาลบุตร 
(๔) คาสงเคราะหอ่ืนที่จําเปน 
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 

หมวด ๗ 
ประโยชนทดแทนในกรณีชราภาพ 

   
 

มาตรา ๗๖  ผูประกันตนมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีชราภาพตอเมื่อ
ผูประกันตนไดจายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวาสิบหาปไมวาระยะเวลาสิบหาปนั้นจะติดตอกัน
หรือไมก็ตาม และผูประกันตนนั้นตองมีอายุครบหาสิบหาปบริบูรณข้ึนไป 

 
มาตรา ๗๗  ประโยชนทดแทนในกรณีชราภาพใหจายโดยคํานวณตามสวนแหง

จํานวนและระยะเวลาการสงเงินสมทบ  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 

หมวด ๘ 
ประโยชนทดแทนในกรณีวางงาน 

   
 

มาตรา ๗๘  ลูกจางซึ่งเปนผูประกันตนมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณี
วางงานตอเมื่อผูประกันตนไดจายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวาหกเดือนและตองอยูภายใน
ระยะเวลาสิบหาเดือนกอนการวางงานและจะตองเปนผูที่อยูในเงื่อนไขดังตอไปนี ้

(๑) เปนผูมีความสามารถในการทํางาน พรอมที่จะทํางานที่เหมาะสมตามที่
จัดหาใหหรือตองไมปฏิเสธการฝกงานและไดข้ึนทะเบียนไวที่สํานักจัดหางานของรัฐ โดยตองไป
รายงานตัวไมนอยกวาเดือนละหนึ่งครั้ง  

(๒) การที่ผูประกันตนวางงานตองมิใชถูกเลิกจางเนื่องจากทุจริตตอหนาที่หรือ
กระทําความผิดอาญาโดยเจตนาแกนายจางหรือจงใจทําใหนายจางไดรับความเสียหายหรือฝาฝน
ขอบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการทํางาน หรือคําส่ังอันชอบดวยกฎหมายในกรณีรายแรง หรือละ
ทิ้งหนาที่เปนเวลาเจ็ดวันทํางานติดตอกันโดยไมมีเหตุอันสมควรหรือประมาทเลินเลอเปนเหตุให
นายจางไดรับความเสียหายอยางรายแรงหรือไดรับโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวน
แตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทความผิดลหุโทษ 

(๓) ตองมิใชผูมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีชราภาพตามหมวด ๗ ใน
ลักษณะนี้ 

 
มาตรา ๗๙  ใหผูประกันตนมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนการวางงานตั้งแตวันที่

แปดนับแตวันวางงานจากการทํางานกับนายจางรายสุดทาย  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและอัตราที่
กําหนดในกฎกระทรวง 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ลักษณะ ๔ 
พนักงานเจาหนาที่และการตรวจตราและควบคุม 

   
 

มาตรา ๘๐  ในการปฏิบัติการตามหนาที่ ใหพนักงานเจาหนาที่มี อํานาจ
ดังตอไปนี้ 

(๑) เขาไปในสถานประกอบการหรือสํานักงานของนายจาง สถานที่ทํางานของ
ลูกจาง ในระหวางเวลาพระอาทิตยข้ึนถึงพระอาทิตยตกหรือในระหวางเวลาทําการ เพ่ือตรวจสอบ
หรือสอบถามขอเท็จจริง ตรวจสอบทรัพยสินหรือเอกสาร หลักฐานอื่น ถายภาพ ถายสําเนา
เอกสารที่เก่ียวกับการจาง การจายคาจาง ทะเบียนลูกจาง การจายเงินสมทบ และเอกสารอื่นที่
เก่ียวของ หรือนําเอกสารหลักฐานที่เก่ียวของไปตรวจสอบ หรือกระทําการอยางอ่ืนตามสมควร
เพ่ือใหไดขอเท็จจริงในอันที่จะปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี ้

(๒) คนสถานที่หรือยานพาหนะใด ๆ ที่มีขอสงสัยโดยมีเหตุอันควรเชื่อวามี
ทรัพยสินของนายจางซึ่งไมนําสงเงินสมทบและหรือเงินเพิ่ม หรือนําสงไมครบจํานวน โดยให
กระทําในระหวางเวลาทําการหรือในระหวางเวลาพระอาทิตยข้ึนถึงพระอาทิตยตก เวนแตการคน
ในระหวางเวลาดังกลาวยังไมแลวเสร็จจะกระทําตอไปก็ได 

(๓) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคํา หรือใหสงเอกสาร
หลักฐานที่เก่ียวของ หรือส่ิงอ่ืนที่จําเปนมาเพื่อประกอบการพิจารณา  ทั้งนี้ ใหนําความในมาตรา 
๓๐ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

(๔) ยึดหรืออายัดทรัพยสินของนายจางตามคําส่ังของเลขาธิการ ตามมาตรา ๕๐ 
ในกรณีที่นายจางไมนําสงเงินสมทบและหรือเงินเพิ่ม หรือนําสงไมครบจํานวน 

ในการปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง พนักงานเจาหนาที่จะนําขาราชการหรือลูกจางใน
สํานักงานไปชวยปฏิบัติงานดวยก็ได 

 
มาตรา ๘๑  ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๘๐ ใหบุคคล

ซึ่งเก่ียวของอํานวยความสะดวกตามสมควร 
 
มาตรา ๘๒  ในการปฏิบัติหนาที่ พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัว 
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนด 
 
มาตรา ๘๓  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่เปน

เจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 
มาตรา ๘๔  เพ่ือประโยชนในการตรวจตราและควบคุมงานอันเกี่ยวกับการ

ประกันสังคม ใหนายจางจัดใหมีทะเบียนผูประกันตนและใหเก็บรักษาไว ณ สถานที่ทํางานของ
นายจางพรอมที่จะใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจได 

ทะเบียนผูประกันตนตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามแบบที่เลขาธิการกําหนด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
ลักษณะ ๕ 
การอุทธรณ 

   
 

มาตรา ๘๕  ภายใตบังคับมาตรา ๕๐ ในกรณีที่นายจาง ผูประกันตนหรือบุคคล
อ่ืนใด ซึ่งไดรับคําส่ังของเลขาธิการหรือของพนักงานเจาหนาที่ซึ่งส่ังการตามพระราชบัญญัตินี้แลว 
ไมพอใจในคําส่ังนั้น ใหผูนั้นมีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือตอคณะกรรมการอุทธรณไดภายในสามสิบ
วันนับแตวันที่ไดรับแจงคําส่ังดังกลาว 

หลักเกณฑและวิธีการยื่นอุทธรณ ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา  ๘๖   ใหมีคณะกรรมการอุทธรณคณะหนึ่ งซึ่ ง รัฐมนตรีแต งตั้ ง

ประกอบดวยประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอื่นซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิทางกฎหมาย 
ผูทรงคุณวุฒิทางการแพทย ผูทรงคุณวุฒิทางระบบงานประกันสังคม ผูทรงคุณวุฒิทางการแรงงาน 
ผูแทนฝายนายจางสามคนและผูแทนฝายลูกจางสามคน และใหผูแทนสํานักงานเปนกรรมการและ
เลขานุการ ซึ่งทั้งคณะมีจํานวนรวมกันไมเกินสิบสามคน 

 
มาตรา ๘๗  ใหคณะกรรมการอุทธรณมีอํานาจหนาที่พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณที่

ย่ืนตามมาตรา ๘๕ 
เมื่อคณะกรรมการอุทธรณพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณแลวใหแจงคําวินิจฉัยนั้นเปน

หนังสือใหผูอุทธรณทราบ 
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณนั้น ถาผูอุทธรณไมพอใจ ใหมีสิทธินําคดี

ไปสูศาลแรงงานภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําวินิจฉัย แตถาไมนําคดีไปสูศาลแรงงาน
ภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาว ใหคําวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณเปนที่สุด 

 
มาตรา ๘๘  การอุทธรณไมเปนการทุเลาการปฏิบัติตามคําส่ังของเลขาธิการหรือ

พนักงานเจาหนาที่ซึ่งส่ังการตามพระราชบัญญัตินี้ เวนแตกรณีที่ผู อุทธรณไดย่ืนคํารองตอ
เลขาธิการขอใหทุเลาการปฏิบัติตามคําส่ังนั้นไวกอนถาเลขาธิการเห็นสมควรจะสั่งใหทุเลาการ
ปฏิบัติตามคําส่ังดังกลาวไวเพ่ือรอคําวินิจฉัยอุทธรณก็ได 

 
มาตรา ๘๙  คณะกรรมการอุทธรณมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อ

ชวยเหลือในการดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งตามที่มอบหมายได เมื่อคณะอนุกรรมการปฏิบัติ
ตามที่ไดรับมอบหมายแลว ใหเสนอความเห็นหรือรายงานตอคณะกรรมการอุทธรณ 

การประชุมของคณะอนุกรรมการ ใหนําความในมาตรา ๑๓ มาใชบังคับโดย
อนุโลม 

 
มาตรา ๙๐  ใหกรรมการอุทธรณอยูในตําแหนงคราวละสองป 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกไดแตจะแตงตั้งติดตอกันเกิน
สองวาระไมได 

 
มาตรา ๙๑  ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๗ 

มาใชบังคับแกคณะกรรมการอุทธรณโดยอนุโลม 
 

ลักษณะ ๖ 
บทกําหนดโทษ 

   
 

มาตรา ๙๒  ผูใดไมใหถอยคําหรือไมสงเอกสาร หลักฐาน หรือขอมูลที่จําเปน
ตามคําส่ังของคณะกรรมการ คณะกรรมการการแพทย คณะกรรมการอุทธรณ คณะอนุกรรมการ 
หรือพนักงานเจาหนาที่ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๙๓  ผูใดโดยเจตนาไมกรอกรายการในแบบสํารวจ กรอกรายการในแบบ

สํารวจไมครบถวน หรือไมสงแบบสํารวจคืนภายในเวลาที่กําหนด ตองระวางโทษปรับไมเกินหา
พันบาท 

 
มาตรา ๙๔  ผูใดกรอกขอความหรือตัวเลขในแบบสํารวจโดยรูอยูวาเปนเท็จ ตอง

ระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๙๕  ผูใดฝาฝนมาตรา ๓๒ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือนหรือปรับ

ไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๙๖  นายจางผูใดโดยเจตนาไมย่ืนแบบรายการตอสํานักงานภายใน

กําหนดเวลาตามมาตรา ๓๔ หรือไมแจงเปนหนังสือตอสํานักงานขอเปลี่ยนแปลงหรือแกไข
เพ่ิมเติมรายการภายในกําหนดเวลาตามมาตรา ๔๔ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปหรือปรับไม
เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนความผิดตอเนื่อง ผูกระทําตองระวาง
โทษปรับอีกวันละไมเกินหาพันบาทตลอดระยะเวลาที่ยังฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม 

 
มาตรา ๙๗  นายจางผูใดยื่นแบบรายการตามมาตรา ๓๔ หรือแจงเปนหนังสือ

ขอเปล่ียนแปลงหรือแกไขเพิ่มเติมรายการตามมาตรา ๔๔ โดยเจตนากรอกขอความเปนเท็จใน
แบบรายการหรือแจงการเปลี่ยนแปลงขอเท็จจริงเปนเท็จ ในหนังสือแจงขอเปลี่ยนแปลงหรือ
แกไขเพิ่มเติมนั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๙๘  ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกตามสมควรแกพนักงาน
เจาหนาที่ในการปฏิบัติการตามมาตรา ๘๐ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกิน
หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๙๙  นายจางผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๘๔ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน

หนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๑๐๐  ผูใดเปดเผยขอเท็จจริงใดเกี่ยวกับกิจการของนายจางอันเปน

ขอเท็จจริงที่ตามปกติวิสัยของนายจางจะพึงสงวนไวไมเปดเผยซึ่งตนไดมาหรือลวงรูเนื่องจากการ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินสามพัน
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ เวนแตเปนการเปดเผยในการปฏิบัติราชการเพื่อประโยชนแหง
พระราชบัญญัตินี้ หรือเพ่ือประโยชนแกการคุมครองแรงงาน หรือการสอบสวนหรือการพิจารณา
คดี 

 
มาตรา ๑๐๑  ในกรณีที่นิติบุคคลเปนผูกระทําความผิดและถูกลงโทษตาม

พระราชบัญญัตินี้ ใหถือวาผูแทนของนิติบุคคล กรรมการทุกคน และผู รับผิดชอบในการ
ดําเนินการของนิติบุคคลนั้น ตองระวางโทษเชนเดียวกับนิติบุคคลนั้นดวยเวนแตจะพิสูจนไดวาตน
มิไดรูเห็นเปนใจในการกระทําความผิดนั้น หรือไดจัดการตามสมควรเพื่อปองกันมิใหเกิด
ความผิดนั้นแลว 

 
มาตรา ๑๐๒  ถาเจาพนักงานดังตอไปนี้เห็นวาผูกระทําผิดไมควรไดรับโทษถึง

จําคุกหรือไมควรถูกฟองรอง สําหรับความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียวหรือความผิดที่มีโทษปรับ
หรือโทษจําคุกไมเกินหกเดือน เวนแตโทษตามมาตรา ๙๕ ใหมีอํานาจเปรียบเทียบดังนี ้

(๑) เลขาธิการหรือผูซึ่ งได รับมอบหมาย  สําหรับความผิดที่ เ กิดขึ้นใน
กรุงเทพมหานคร 

(๒) ผูวาราชการจังหวัดหรือผูซึ่งผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย สําหรับความผิด
ที่เกิดข้ึนในจังหวัดอื่น 

ในกรณีที่มีการสอบสวน ถาพนักงานสอบสวนพบวาบุคคลใดกระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษอยูในเกณฑที่จะทําการเปรียบเทียบไดและบุคคลนั้นยินยอมให
เปรียบเทียบ ใหพนักงานสอบสวนสงเร่ืองใหเลขาธิการหรือผูวาราชการจังหวัดแลวแตกรณี 
ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่บุคคลนั้นแสดงความยินยอมใหเปรียบเทียบ 

เมื่อผูกระทําผิดไดชําระเงินคาปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวัน
แลว ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ถาผูกระทําผิดไมยินยอมใหเปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแลวไมชําระเงินคาปรับ
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสาม ใหดําเนินคดีตอไป 

 
บทเฉพาะกาล 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

   
 

มาตรา ๑๐๓  ใหใชพระราชบัญญัตินี้บังคับแกกิจการที่มีลูกจางตั้งแตย่ีสิบคนขึ้น
ไปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

เมื่อพนกําหนดระยะเวลาสามปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหใช
พระราชบัญญัตินี้บังคับแกกิจการที่มีลูกจางตั้งแตสิบคนขึ้นไป 

 
มาตรา ๑๐๔  ใหดําเนินการจัดเก็บเงินสมทบเพื่อการใหประโยชนทดแทนใน

กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวย ในกรณีทุพพลภาพ และในกรณีตายอันมิใชเนื่องจากการทํางาน 
และในกรณีคลอดบุตร นับแตวันที่บทบัญญัติหมวด ๒ ของลักษณะ ๒ ใชบังคับ 

ใหดําเนินการจัดเก็บเงินสมทบเพื่อการใหประโยชนทดแทนในกรณีสงเคราะห
บุตร และในกรณีชราภาพภายในหกปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

สําหรับการจัดเก็บเงินสมทบเพื่อการใหประโยชนทดแทนในกรณีวางงานจะเริ่ม
ดําเนินการเมื่อใด ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา 

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ชาติชาย  ชุณหะวัณ 

นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อัตราคาธรรมเนียม 
   

 
(๑) ใบแทนหนังสือสําคัญแสดงการขึ้นทะเบียน 

ประกันสังคม     ฉบับละ  ๕๐ บาท 
(๒) ใบแทนบัตรประกันสังคม    ฉบับละ  ๑๐ บาท 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อัตราเงินสมทบทายพระราชบัญญตั ิ
อัตราเงินสมทบ 
   

 

ผูออกเงินสมบท 
อัตราเงินสมทบเปนรอยละ 
ของคาจางของผูประกันตน 

๑. เงินสมทบเพื่อการจายประโยชนทดแทน  

 กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวย  

 ทุพพลภาพ ตาย หรือคลอดบุตร  

(๑) รัฐบาล ๑.๕ 
(๒) นายจาง ๑.๕ 
(๓) ผูประกันตน ๑.๕ 

๒. เงินสมทบเพื่อการจายประโยชนทดแทน  

 กรณีสงเคราะหบุตรและชราภาพ  

(๑) รัฐบาล ๓ 
(๒) นายจาง ๓ 
(๓) ผูประกันตน ๓ 

๓. เงินสมทบเพื่อการจายประโยชนทดแทน  

 กรณีวางงาน  

(๑) รัฐบาล ๕ 
(๒) นายจาง ๕ 
(๓) ผูประกันตน ๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากไดมีประกาศใช
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๔๙๗ มาเปนเวลานานแลว แตในขณะนั้นสภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคมยังไมอํานวยใหนํากฎหมายนั้นมาใชบังคับ ปจจุบันนี้การพัฒนาในดาน
เศรษฐกิจและสังคมไดกาวหนาไปมาก สมควรสรางหลักประกันใหแกลูกจางและบุคคลอื่น โดย
จัดตั้งกองทุนประกันสังคมขึ้น เพ่ือใหการสงเคราะหแกลูกจางและบุคคลอื่นซึ่งประสบอันตราย 
เจ็บปวย ทุพพลภาพ หรือตาย อันมิใชเนื่องจากการทํางาน รวมทั้งกรณีคลอดบุตร กรณี
สงเคราะหบุตร กรณีชราภาพ และสําหรับกรณีวางงานซึ่งใหหลักประกันเฉพาะลูกจาง  จึง
จําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัญชัย/ผูจัดทาํ 
๑๓ มกราคม ๒๕๕๒ 

 
ปญญา/แกไข 

๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๒ 

 


