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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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กฎกระทรวง 
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการยื่นอุทธรณตามกฎหมายวาดวยการประกันสังคม 

พ.ศ. ๒๕๕๐๑ 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 

๒๕๓๓ และมาตรา ๘๕ แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานออก
กฎกระทรวงไวดังตอไปนี้ 

 
ขอ ๑  ใหยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๓๔) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ 
 
ขอ ๒  การอุทธรณตองทําเปนหนังสือและอยางนอยตองระบุ 
(๑) วัน เดือน ป 
(๒) ช่ือและที่อยูของผูอุทธรณ 
(๓) ความเกี่ยวของสัมพันธกับนายจางหรือผูประกันตนสําหรับกรณีที่ผูอุทธรณ

มิใชนายจางหรือผูประกันตน 
(๔) สถานประกอบกิจการของนายจางหรือสถานที่ทํางานของผูประกันตน 
(๕) คําส่ังอันเปนเหตุใหอุทธรณ พรอมทั้งขอเท็จจริง เหตุผล หรือขอโตแยงที่

ยกขึ้นอางอิงในคําอุทธรณโดยชัดแจง 
(๖) ความประสงคหรือคําขอของผูอุทธรณ 
(๗) ลายมือช่ือของผูอุทธรณ 
ในกรณีที่ผูอุทธรณประสงคจะยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาอุทธรณ

ใหผูอุทธรณย่ืนพรอมคําอุทธรณ 
 
ขอ ๓  คําอุทธรณใหย่ืนตอพนักงานเจาหนาที่ ณ สํานักงานประกันสังคม 

สํานักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ สํานักงานประกันสังคมจังหวัด หรือสาขาของสํานักงาน
ประกันสังคมดังกลาวหรือจะสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับก็ได ในกรณีที่สงคําอุทธรณทาง
ไปรษณียลงทะเบียนตอบรับใหถือวันที่ทําการรับฝากซึ่งปรากฏในหลักฐานทางไปรษณียเปนวันยื่น
อุทธรณ 

 
ขอ ๔  เมื่อไดรับคําอุทธรณแลว ใหพนักงานเจาหนาที่ตามขอ ๓ ออกหนังสือ

ตอบรับอุทธรณใหผูอุทธรณ แลวตรวจคําอุทธรณในเบื้องตน ถาเห็นวาเปนคําอุทธรณที่สมบูรณ
ใหเสนอคําอุทธรณตอคณะกรรมการอุทธรณเพ่ือพิจารณาโดยเร็ว ถาเห็นวาคําอุทธรณนั้นไม

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๔/ตอนที่ ๕๖ ก/หนา ๒๒/๑๙ กันยายน ๒๕๕๐ 



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 
 

สมบูรณใหพนักงานเจาหนาที่ดังกลาวแจงใหผูอุทธรณแกไขใหสมบูรณภายในระยะเวลาที่กําหนด 
ถาผูอุทธรณไมแกไขคําอุทธรณใหสมบูรณครบถวนภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหบันทึกไวแลว
เสนอคําอุทธรณตอคณะกรรมการอุทธรณเพ่ือดําเนินการตอไป 

 
ขอ ๕  ในกรณีที่ผูอุทธรณไมอาจยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา

อุทธรณพรอมคําอุทธรณตามขอ ๒ วรรคสองได ผูอุทธรณอาจยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการ
พิจารณาอุทธรณเพ่ิมเติมตอพนักงานเจาหนาที่ได โดยใหทําเปนหนังสือช้ีแจงเหตุผลที่มิไดย่ืน
เอกสารหลักฐานนั้นพรอมคําอุทธรณ และใหนําความในขอ ๓ มาใชบังคับแกการยื่นเอกสาร
หลักฐานประกอบการพิจารณาอุทธรณเพ่ิมเติมโดยอนุโลม 

เมื่อไดรับเอกสารหลักฐานตามวรรคหนึ่งแลว ใหพนักงานเจาหนาที่เสนอเอกสาร
หลักฐานประกอบการพิจารณาอุทธรณเพ่ิมเติมตอคณะกรรมการอุทธรณโดยเร็ว 

 
ขอ ๖  กอนที่คณะกรรมการอุทธรณมีคําวินิจฉัย ผูอุทธรณอาจขอถอนคําอุทธรณ

ไดโดยยื่นคํารองเปนหนังสือ ลงลายมือช่ือของผูอุทธรณ และช้ีแจงเหตุแหงการขอถอนคําอุทธรณ
และใหนําความในขอ ๓ มาใชบังคับแกการยื่นคํารองขอถอนคําอุทธรณโดยอนุโลม 

 
 

ใหไว ณ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
อภัย จันทนจลุกะ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน 



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 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ 
(พ.ศ. ๒๕๓๔)ออกตามความในพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ไดกําหนดหลักเกณฑ
และวิธีการยื่นอุทธรณโดยใหย่ืนอุทธรณตอพนักงานเจาหนาที่ ณ สํานักงานประกันสังคมแหง
ทองที่อันเปนที่ตั้งกิจการของนายจางสถานที่ทํางานหรือภูมิลําเนาของผูประกันตน หรือภูมิลําเนา
ของผูมีสิทธิอุทธรณอ่ืน ซึ่งกอใหเกิดภาระคาใชจายและสรางความยุงยากใหแกผูอุทธรณ 
นอกจากนี้กฎกระทรวงดังกลาวไมไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการยื่นคําอุทธรณทาง
ไปรษณีย การออกหนังสือตอบรับอุทธรณ การตรวจคําอุทธรณ การยื่นเอกสารหลักฐาน
ประกอบการพิจารณาอุทธรณเพ่ิมเติม และการถอนคําอุทธรณ ดังนั้น เพ่ืออํานวยความสะดวกแก
ผูอุทธรณ สมควรปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการในเรื่องดังกลาวใหเหมาะสมยิ่งข้ึน จึงจําเปนตอง
ออกกฎกระทรวงนี้ 
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