
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ระเบียบคณะกรรมการประกันสังคม 
วาดวยการรับเงิน การจายเงนิ และการเก็บรักษาเงินกองทุน 

พ.ศ. ๒๕๔๗ 
   

 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการประกันสังคม วาดวยการรับ

เงิน การจายเงิน และการรักษาเงินกองทุน เพ่ือรองรับการขยายการบริการรับและจายเงินกองทุน
ประกันสังคมกับทั้งเพ่ือความชัดเจนและคลองตัวในการบริหารเงินกองทุนใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙ (๓) และมาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติ

ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ คณะกรรมการประกันสังคมโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
จึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้  

 
ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการประกันสังคม วาดวย การรับ

เงิน การจายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุน พ.ศ. ๒๕๔๗”  
 
ขอ ๒๑  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป  
 
ขอ ๓  ใหยกเลิก 
(๑) ระเบียบคณะกรรมการประกันสังคมวาดวยการรับเงิน การจายเงิน และการ

เก็บรักษาเงินกองทุน พ.ศ. ๒๕๔๑  
(๒) ระเบียบคณะกรรมการประกันสังคมวาดวยการรับเงิน การจายเงิน และการ

เก็บรักษาเงินกองทุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑  
(๓) ระเบียบคณะกรรมการประกันสังคมวาดวยการรับเงิน การจายเงิน และการ

เก็บรักษาเงินกองทุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒  
 
ขอ ๔  ระเบียบหรือวิธีปฏิบัติอ่ืนใดที่ขัดหรือแยงกับความในระเบียบนี้ ใหใช

ความในระเบียบนี้บังคับ 
 
ขอ ๕  ในระเบียบนี้  
“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม 
“กองทุน” หมายความวา กองทุนประกันสังคม  
“ผูประกันตน” หมายความวา ผูซึ่งจายเงินสมทบอันกอใหเกิดสิทธิไดรับ

ประโยชนทดแทนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓  

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๑/ตอนพิเศษ ๒๓ ง/หนา ๙๓/๒ มีนาคม ๒๕๔๗ 



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 
 

“ธนาคาร” หมายความวา ธนาคารที่สํานักงานประกันสังคม ไดตกลงรับเปน
ธนาคารเพื่อดําเนินการรับและจายเงินกองทุนตามระเบียบนี้  

“หนวยบริการ” หมายความวา หนวยงานหรือองคกรบริการทั้งภาครัฐและเอกชน
ที่สํานักงานประกันสังคม ไดตกลงรับเปนหนวยบริการเพื่อดําเนินการรับและจายเงินกองทุนตาม
ระเบียบนี ้

“สํานักงานประกันสังคมเขตพื้นที่” หมายความวา สํานักงานประกันสังคมเขต
พ้ืนที่ที่เปดดําเนินการใหบริการในเขตทองที่กรุงเทพมหานคร  

“สํานักงานประกันสังคมจังหวัดสาขา” หมายความวา สํานักงานประกันสังคม
จังหวัด ... สาขา ... ที่ขยายการบริการในทองที่อําเภอของจังหวัดนั้น  

 
ขอ ๖  ในกรณีที่ระเบียบนี้มิไดกําหนดวิธีปฏิบัติไวเปนอยางอ่ืน ใหนําระเบียบวา

ดวยการเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลังของสวนราชการมาใชบังคับโดยอนุโลมและการใดที่
ระเบียบดังกลาวกําหนดใหเปนหนาที่ของหัวหนากองคลัง หรือผูอํานวยการกองคลังพึงปฏิบัติก็ให
เปนหนาที่ของเลขาธิการ หรือผูซึ่งเลขาธิการมอบหมาย  

 
ขอ ๗  ใหเลขาธิการรักษาการตามระเบียบนี้ 
 

หมวด ๑  
ขอความทั่วไป 

   
 

ขอ ๘  กองทุนนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนทุนใชจายใหผูประกันตนไดรับประโยชน
ทดแทนตามที่บัญญัติไวในลักษณะ ๓ และเปนคาใชจายตามมาตรา ๒๔ วรรคสอง 

 
ขอ ๙  กองทุนประกอบดวย 
(๑) เงินสมทบจากรัฐบาล นายจาง และผูประกันตนตามมาตรา ๔๐ และมาตรา 

๔๖  
(๒) เงินเพิ่มตามมาตรา ๓๙ มาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๓  
(๓) ผลประโยชนของกองทุนตามมาตรา ๒๖  
(๔) เงินคาธรรมเนียมตามมาตรา ๔๕  
(๕) เงินที่ไดรับจากการบริจาคหรือเงินอุดหนุน  
(๖) เงินที่ตกเปนของกองทุนตามมาตรา ๔๗ มาตรา ๔๗ ทวิ มาตรา ๕๐ และ

มาตรา ๕๓ และมาตรา ๕๖  
(๗) เงินอุดหนุน หรือเงินทดรองราชการที่รัฐบาลจายตามมาตรา ๒๔ วรรคสาม 
(๘) เงินคาปรับที่ไดจากการเปรียบเทียบตามมาตรา ๑๐๒  
(๙) รายไดอ่ืน  
 



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 
 

หมวด ๒  
การรับเงิน 

   
 

ขอ ๑๐  การรับเงินกองทุนใหรับไดดังตอไปนี้  
(๑) เปนเงินสดและหรือเช็ค หรือตั๋วแลกเงิน หรือธนาณัต ิ
(๒) โดยทางธนาคารหรือหนวยบริการตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงาน

ประกันสังคมกําหนด 
(๓) ในกรณีสวนราชการตองจายเงินในฐานะนายจาง ใหเปนไปตามระเบียบและ

วิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด  
 
ขอ ๑๑  เช็คที่จะรับทุกกรณีตองมีลักษณะและเงื่อนไข ดังนี้  
(๑) เปนเช็คของธนาคารที่ตั้งอยูในเขตทองที่ที่ใหนายจางจายเงินสมทบกองทุน

และตองมิใชเช็คโอนสลักหลัง ทั้งนี้ คาธรรมเนียมการเรียกเก็บเงินของธนาคารใหตกเปนภาระแก
ผูส่ังจาย  

(๒) มีรายการครบถวนตามมาตรา ๙๘๘ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
(๓) เปนเช็คที่ออกในวันที่นําเช็คนั้นมาชําระ หรือกอนวันชําระไมเกินเจ็ดวัน 
(๔) ไมเปนเช็คลงวันที่ลวงหนา 
(๕) เปนเช็คขีดครอมสั่งจายเงินแก “กองทุนประกันสังคม” หรือ “สํานักงาน

ประกันสังคม” หรือ “สํานักงานประกันสังคมเขตพื้นที่” หรือ “สํานักงานประกันสังคมจังหวัด” 
หรือ “สํานักงานประกันสังคมจังหวัดสาขา” และขีดฆาคําวา “ผูถือ” ออก  

(๖) เปนเช็คที่ผูออกเช็คลงลายมือช่ือส่ังจาย และใชชําระโดยตรง กรณีเช็คของ
นิติบุคคลตองเปนเช็คของนิติบุคคลซึ่งมีหนาที่ชําระเงินสมทบโดยตรง  

 
ขอ ๑๒  ใหสํานักงานประกันสังคมเบิกเงินสมทบที่รัฐบาลตองออกตามมาตรา 

๔๖ ตามเงินประจํางวดที่ไดรับแตละป  
เมื่อส้ินปงบประมาณ ใหสํานักงานประกันสังคมคํานวณจํานวนเงินสมทบที่

รัฐบาลตองออกตลอดปที่แลวมา ถาจํานวนเงินที่เบิกไปแลวตามวรรคหนึ่งเกินกวาจํานวนเงิน
สมทบที่รัฐบาลตองออก ใหสํานักงานประกันสังคมถอนเงินสวนที่เกินนําสงคืนคลังภายในหกสิบ
วันนับแตวันสิ้นปงบประมาณ แตถางบประมาณที่ไดรับนอยกวาจํานวนเงินสมทบรัฐบาลตองออก 
ใหตั้งงบประมาณเพิ่มเติมในปถัดไป เพ่ือนําสงเงินสมทบที่ขาดเขากองทุน 
 

หมวด ๓  
การจายเงิน 

   
 

ขอ ๑๓  การจายเงินกองทุนใหจายไดในกรณีดังตอไปนี ้ 



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 
 

(๑) จายเปนคาบริการทางการแพทยใหแกสถานพยาบาลหรือแพทยตามวิธีการ
และอัตราทีค่ณะกรรมการแพทยกําหนด  

(๒) จายเปนประโยชนทดแทนใหแกผูประกันตนหรือผูมีสิทธิในกรณีประสบ
อันตราย หรือเจ็บปวย ทุพพลภาพ ตาย คลอดบตุร สงเคราะหบตุร ชราภาพ และวางงาน  

(๓) จายใหแกผูมี สิทธิ รับเ งินตาม  (๑) และ  (๒) ตามคําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการอุทธรณ หรือตามคําพิพากษาของศาล 

(๔) จายคืนรัฐบาลหรือนายจาง หรือผูประกันตน หรือบุคคลอื่นในกรณีที่เงินรับ
ไวเปนเงินไมพึงถึงชําระแกกองทุน  

(๕) จายเปนคาใชจายตามมาตรา ๒๔ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนดโดย
ความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

(๖) จายในการจัดหาผลประโยชนของกองทุนตามมาตรา ๒๖  
(๗) จายเปนคาใชจายในการดําเนินการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพยสิน

ตามระเบียบที่เลขาธิการกําหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ  
(๘ )  จ า ยคื น เ งิ นทดรองร าชการตามมาตร า  ๒๔  วรรคสาม  ให แก

กระทรวงการคลัง  
 
ขอ ๑๔  การจายเงินใหจายจากบัญชีเงินฝาก “เงินกองทุนประกันสังคมบัญชีที่ 

๒” หรือจากบัญชีเงินฝาก “เงินกองทุนประกันสังคม บัญชีที่ ๒ (กรณีสงเคราะหบุตรและกรณีชรา
ภาพ)” หรือจากบัญชีเงินฝาก “เงินกองทุนประกันสังคม บัญชีที่ ๒ (กรณีวางงาน)” หรือจาก
บัญชีเงินฝาก “เงินกองทุนประกันสังคมเขตพื้นที่ ....... บัญชีที่ ๒” โดยผูมีอํานาจสั่งจายเงินตาม
ขอ ๑๘ หรือจายจากบัญชีเงินฝาก “เงินกองทุนประกันสังคมจังหวัด ......บัญชีที่ ๒” หรือจาก
บัญชีเงินฝาก “เงินกองทุนประกันสังคมจังหวัด ..........สาขา........บัญชีที่ ๒” โดยผูมีอํานาจสั่ง
จายเงินตามขอ ๑๙ หรือจายจากเงินทดรองจายตามขอ ๒๔ แลวแตกรณี  

 
ขอ ๑๕  การจายเงินตามขอ ๑๓ ใหบุคคลตอไปนี้เปนผูมีอํานาจอนุมัติจํานวน

เงินที่จะสั่งจายตามหมวดนี้  
(๑) เลขาธิการ หรือผูซึ่งเลขาธิการมอบหมาย ซึ่งตองเปนขาราชการพลเรือน

สามัญไมต่ํากวาระดับ ๔ สําหรับกรณีที่สํานักงานประกันสังคม หรือสํานักงานประกันสังคมเขต
พ้ืนที่เปนผูจาย  

(๒) ประกันสังคมจังหวัด หรือผูซึ่งเลขาธิการมอบหมาย ซึ่งตองเปนขาราชการ
พลเรือนสามัญไมต่ํากวาระดับ ๔ สําหรับกรณีที่สํานักงานประกันสังคมจังหวัด หรือสํานักงาน
ประกันสังคมจังหวัดสาขาเปนผูจาย  

 
ขอ ๑๖  การจายเงิน ใหจายไดโดยวิธีการดังตอไปนี้  
(๑) เงินสดหรือเช็ค หรือธนาณัต ิ



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 
 

(๒) จายทางธนาคารหรือหนวยบริการตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงาน
ประกันสังคมกําหนดสําหรับผูมีสิทธิรับเงิน  

(๓) จายแกสถานพยาบาลโดยตรงตามหลักเกณฑและวิธีการที่ สํานักงาน
ประกันสังคมกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ  

(๔) การจายเงินตามขอ ๑๓ (๒) และ (๓) เพ่ือเปนประโยชนทดแทนใหแก
ผูประกันตนหรือผูมีสิทธิใหจายเปนเงินสดได แมวาวงเงินที่จายจะเกินวงเงินสดที่กําหนดไวใน
ระเบียบวาดวยการเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลังของสวนราชการ 

 
ขอ ๑๗  การออกเช็คสั่งจายเงิน ใหส่ังจายในนามผูมีสิทธิรับเงินตามแตละกรณีที่

กําหนดในขอ ๑๓ และขีดฆาคําวา “ผูถือ” ออก  
 
ขอ ๑๘  การสั่งจายและการโอนเงินกองทุน ใหปฏิบัติดังตอไปนี้  
(๑) การโอนเงินจากบัญชีเงินฝาก “เงินกองทุนประกันสังคม บัญชีที่ ๑” จะทําได

เพ่ือนําเขาบัญชีเงินฝาก “เงินกองทุนประกันสังคม บัญชีที่ ๓”  
(๒) การสั่งจายเงินจากบัญชีฝาก “เงินกองทุนประกันสังคม บัญชีที่ ๒” จะทําได

เพ่ือจายตามขอ ๑๓ และโอนเขาบัญชีเงินฝาก “เงินกองทุนประกันสังคม เขตพ้ืนที่......บัญชีที่ ๓” 
หรือโอนเขาบัญชีเงินฝาก “เงินกองทุนประกันสังคมจังหวัด.......บัญชีที่ ๓” หรือโอนเขาบัญชีเงิน
ฝาก “เงินกองทุนประกันสังคม จังหวัด........สาขา........บัญชีที่ ๓” หรือโอนเขาบัญชีเงินฝาก 
“เงินกองทุนประกันสังคมบัญชีที่ ๓ (กรณีสงเคราะหบุตรและกรณีชราภาพ)” หรือโอนเขาบัญชี
เงินฝาก “เงินกองทุนประกันสังคม บัญชีที่ ๓ (กรณีวางงาน)” แลวแตกรณ ี

การสั่งจายเงินจากบัญชีเงินฝาก “เงินกองทุนประกันสังคม บัญชีที่ ๒ (กรณี
สงเคราะหบุตรและกรณีชราภาพ)” หรือบัญชีเงินฝาก “เงินกองทุนประกันสังคมบัญชีที่ ๒ (กรณี
วางงาน)” จะทําไดเฉพาะเพ่ือจายตามขอ ๑๓ และโอนเขาบัญชีเงินฝาก “เงินกองทุนประกันสังคม
เขตพ้ืนที่.......บัญชีที่ ๓” หรือโอนเขาบัญชีเงินฝาก “เงินกองทุนประกันสังคมจังหวัด.........บัญชี
ที่ ๓”  หรือโอนเขาบัญชีเงินฝาก “เงินกองทุนประกันสังคมจังหวัด........สาขา.......บัญชีที่ ๓” 
แลวแตกรณี  

(๓) การโอนเงินจากบัญชีเงินฝาก “เงินกองทุนประกันสังคม บัญชีที่ ๓” จะทํา
ไดเฉพาะเพ่ือนําเขาบัญชีเงินฝาก “เงินกองทุนประกันสังคม บัญชีที่ ๒” การโอนเงินจากบัญชีเงิน
ฝาก “เงินกองทุนประกันสังคม บัญชีที่ ๓ (กรณีสงเคราะหบุตรและกรณีชราภาพ)” จะทําได
เฉพาะเพ่ือนําเขาบัญชีเงินฝาก “เงินกองทุนประกันสังคม บัญชีที่ ๒ (กรณีสงเคราะหบุตรและ
กรณีชราภาพ)” และการโอนเงินจากบัญชีเงินฝาก “เงินกองทุนประกันสังคม บัญชีที่ ๓ (กรณี
วางงาน)” จะทําไดเฉพาะเพ่ือนําเขาบัญชีเงินฝาก “เงินกองทุนประกันสังคม บัญชีที่ ๒ (กรณี
วางงาน)”  

(๔) การสั่งจายเงินจากบัญชีเงินฝาก “เงินกองทุนประกันสังคมเขตพื้นที่.........
บัญชีที่ ๒” บัญชีเงินฝาก “เงินกองทุนประกันสังคมจังหวัด.....บัญชีที่ ๒” และบัญชีเงินฝาก 



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 
 

“เงินกองทุนประกันสังคมจังหวัด...........สาขา......บัญชีที่ ๒” จะทําไดเฉพาะเพ่ือจายตามขอ ๑๓ 
(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๗) และ (๘)  

(๕) การโอนเงินจากบัญชีเงินฝาก “เงินกองทุนประกันสังคมเขตพื้นที่.....บัญชีที่ 
๓” จะทําไดเฉพาะเพ่ือนําเขาบัญชีเงินฝาก “เงินกองทุนประกันสังคมเขตพื้นที่......บัญชีที่ ๒”  

(๖) การโอนเงินจากบัญชีเงินฝาก “เงินกองทุนประกันสังคมจังหวัด........บัญชีที่ 
๓” จะทําไดเฉพาะเพ่ือนําเขาบัญชีเงินฝาก “เงินกองทุนประกันสังคมจังหวัด.........บัญชีที่ ๒”  

(๗) การโอนเงินจากบัญชีเงินฝาก “เงินกองทุนประกันสังคมจังหวัด......สาขา ...
บัญชีที่ ๓” จะทําไดเฉพาะเพ่ือนําเขาบัญชีเงินฝาก “เงินกองทุนประกันสังคมจังหวัด.....สาขา....
บัญชีที่ ๒”  

(๘) การโอนเงินจากบัญชีเงินฝาก “เงินกองทุนประกันสังคมเขตพื้นที่...........
บัญชีที่ ๑” และบัญชีเงินฝาก “เงินกองทุนประกันสังคมจังหวัด..........บัญชีที่ ๑” จะทําไดเฉพาะ
เพ่ือนําเขาบัญชีเงินฝาก “เงินกองทุนประกันสังคม บัญชีที่ ๑”  

(๙) การโอนเงินจากบัญชีเงินฝาก “เงินกองทุนประกันสังคมจังหวัด..........สาขา
.......บัญชีที่ ๑” จะทําไดเฉพาะเพื่อนําเขาบัญชีเงินฝาก “เงินกองทุนประกันสังคมจังหวัด.........
บัญชีที่ ๑” และเพ่ือนําเขาบัญชีเงินฝาก “เงินกองทุนประกันสังคมบัญชีที่ ๑”  

 
ขอ ๑๙  การสั่งจายเงินจากบัญชีเงินฝาก “เงินกองทุนประกันสังคม บัญชีที่ ๒” 

หรือบัญชีเงินฝาก “เงินกองทุนประกันสังคม บัญชีที่ ๒ (กรณีสงเคราะหบุตรและกรณีชราภาพ)” 
หรือบัญชีเงินฝาก “เงินกองทุนประกันสังคม บัญชีที่ ๒ (กรณีวางงาน)” ใหเลขาธิการกําหนดผูลง
ลายมือช่ือในเช็ครวมกันสองฝาย ฝายละหนึ่งคนซึ่งตองเปนขาราชการพลเรือนสามัญไมต่ํากวา
ระดับ ๖  

การสั่งจายเงินจากบัญชีเงินฝาก “เงินกองทุนประกันสังคมเขตพื้นที่.........บัญชีที่ 
๒” ใหเลขาธิการกําหนดผูลงลายมือช่ือในเช็ครวมกันสองฝาย ฝายละหนึ่งคน ซึ่งตองเปน
ขาราชการพลเรือนสามัญไมต่ํากวาระดับ ๖ ฝายหนึ่ง กับขาราชการพลเรือนสามัญไมต่ํากวาระดับ 
๓ ที่ดํารงตําแหนงและปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชีในสํานักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ อีกฝาย
หนึ่ง  

 
ขอ ๒๐  การสั่งจายเงินจากบัญชีเงินฝาก “เงินกองทุนประกันสังคมจังหวัด

...........บัญชีที่ ๒” หรือบัญชีเงินฝาก “เงินกองทุนประกันสังคมจังหวัด.........สาขา...........บัญชี
ที่ ๒” ตองมีผูลงลายมือช่ือในเช็ครวมกันสองฝาย ฝายละหนึ่งคน คือ ประกันสังคมจังหวัดหรือผู
ซึ่งเลขาธิการมอบหมาย ซึ่งตองเปนขาราชการพลเรือนสามัญไมต่ํากวาระดับ ๕ ฝายหนึ่ง กับ
ขาราชการพลเรือนสามัญไมต่ํากวาระดับ ๓ ที่ดํารงตําแหนงและปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี
ในสํานักงานประกันสังคมจังหวัด หรือสํานักงานประกันสังคมจังหวัดสาขาอีกฝายหนึ่ง  

การสั่งจายเงินตามวรรคหนึ่ง ถาจํานวนเงินที่จะจายมีจํานวนเงินเกินกวาหาแสน
บาทใหผูวาราชการจังหวัด หรือรองผูวาราชการจังหวัด หรือปลัดจังหวัด หรือแรงงานจังหวัดฝาย



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 
 

หนึ่ง ลงลายมือช่ือรวมกับประกันสังคมจังหวัด หรือผูซึ่งเลขาธิการมอบหมาย ซึ่งตองเปน
ขาราชการพลเรือนสามัญไมต่ํากวาระดับ ๕ อีกฝายหนึ่ง  
 

หมวด ๔  
การเก็บรักษาเงิน 
   

 
ขอ ๒๑  ใหสํานักงานประกันสังคมเปดบัญชีเงินฝากกับธนาคาร ดังตอไปนี้  
ก  กรณีการเปดบัญชีของสํานักงานประกันสังคม ใหสํานักงานประกันสังคมเปด

บัญชีเงินฝากกับธนาคารแหงละ ๗ บัญชี เพ่ือเปนบัญชีศูนยกลางการควบคุมเงินกองทุนทั่ว
ราชอาณาจักร ดังนี้  

(๑) บัญชี เ งินฝากระแสรายวัน โดยใช ช่ือบัญชีว า  “เ งินกองทุน
ประกันสังคม บัญชีที่ ๑” เพ่ือโอนเงินเขาบัญชีเงินฝาก “เงินกองทุนประกันสังคม บัญชีที่ ๓”  

(๒) บัญชี เ งินฝากกระแสรายวัน โดยใช ช่ือบัญชีวา เ งินกองทุน
ประกันสังคม บัญชีที่ ๒” เพ่ือจายตามขอ ๑๓ และจายเขาบัญชีเงินฝาก “เงินกองทุนประกันสังคม
เขตพื้นที่........บัญชีที่ ๓” บัญชีเงินฝาก “เงินกองทุนประกันสังคมจังหวัด............บัญชีที่ ๓” 
บัญชีเงินฝาก “เงินกองทุนประกันสังคมจังหวัด         สาขา          บัญชีที่ ๓” บัญชีเงินฝาก 
“เงินกองทุนประกันสังคม บัญชีที่ ๓ (กรณีสงเคราะหบุตรและกรณีชราภาพ)” และบัญชีเงินฝาก 
“เงินกองทุนประกันสังคม บัญชีที่ ๓ (กรณีวางงาน)”  

(๓) บัญชี เ งินฝากออมทรัพย  โดยใช ช่ือบัญชี ว า  “เ งินกองทุน
ประกันสังคม บัญชีที่ ๓” เพ่ือโอนเงินเขาบัญชีเงินฝาก “เงินกองทุนประกันสังคม บัญชีที่ ๒”  

(๔) บัญชีเ งินฝากกระแสรายวัน โดยใช ช่ือบัญชีวา “เงินกองทุน
ประกันสังคม บัญชีที่ ๒ (กรณีสงเคราะหบุตรและกรณีชราภาพ)” เพ่ือจายตามขอ ๑๓ และเพ่ือ
จายเขาบัญชีเงินฝาก “เงินกองทุนประกันสังคมเขตพื้นที่...........บัญชีที่ ๓” บัญชีเงินฝาก 
“เงินกองทุนประกันสังคมจังหวัด.....บัญชีที่ ๓” บัญชีเงินฝาก “เงินกองทุนประกันสังคมจังหวัด
...........สาขา........บัญชีที่ ๓”  

(๕) บัญชี เ งินฝากออมทรัพย  โดยใช ช่ือบัญชี ว า  “เ งินกองทุน
ประกันสังคม บัญชีที่ ๓ (กรณีสงเคราะหบุตรและกรณีชราภาพ)” เพ่ือโอนเงินเขาบัญชีเงินฝาก 
“เงินกองทุนประกันสังคม บัญชีที่ ๒ (กรณีสงเคราะหบุตรและกรณีชราภาพ)” 

(๖) บัญชีเ งินฝากกระแสรายวัน โดยใช ช่ือบัญชีวา “เงินกองทุน
ประกันสังคม บัญชีที่ ๒ (กรณีวางงาน)” เพ่ือจายตามขอ ๑๓ และเพ่ือจายเขาบัญชีเงินฝาก 
“เงินกองทุนประกันสังคมเขตพื้นที่..........บัญชีที่ ๓” บัญชีเงินฝาก “เงินกองทุนประกันสังคม
จังหวัด...........บัญชีที่ ๓” และบัญชีเงินฝาก “เงินกองทุนประกันสังคมจังหวัด...........สาขา
............บัญชีที่ ๓”  



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 
 

(๗) บัญชี เ งินฝากออมทรัพย  โดยใช ช่ือบัญชี ว า  “เ งินกองทุน
ประกันสังคม บัญชีที่ ๓ (กรณีวางงาน)” เพ่ือโอนเงินเขาบัญชีเงินฝาก “เงินกองทุนประกันสังคม 
บัญชีที่ ๒ (กรณีวางงาน)”  

ข. กรณีการเปดบัญชีของสํานักงานประกันสังคมเขตกรุงเทพมหานครให
สํานักงานประกันสังคมหรือสํานักงานประกันสังคมเขตพื้นที่เปดบัญชีเงินฝากกับธนาคารแหงละ 
๓ บัญชี ดังนี้  

(๑) บัญชีเ งินฝากกระแสรายวัน โดยใช ช่ือบัญชีวา “เงินกองทุน
ประกันสังคมเขตพื้นที่........บัญชีที่ ๑” เพ่ือโอนเงินเขาบัญชีเงินฝาก “เงินกองทุนประกันสังคม 
บัญชีที่ ๑”  

(๒) บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน โดยใช ช่ือบัญชีวา “เงินกองทุน
ประกันสังคมเขตพื้นที่.........บัญชีที่ ๒” เพ่ือจายตามขอ ๑๓ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๗) และ 
(๘)  

(๓) บัญชี เ งินฝากออมทรัพย  โดยใช ช่ือบัญชี ว า  “เ งินกองทุน
ประกันสังคมเขตพื้นที่...........บัญชีที่ ๓” เพ่ือโอนเงินเขาบัญชีเงินฝาก “เงินกองทุนประกันสังคม
เขตพ้ืนที่............บัญชีที่ ๒”  
 

ขอ ๒๒  ใหสํานักงานประกันสังคมจังหวัดเปดบัญชีเงินฝากไวกับธนาคารแหงละ 
๓ บัญชี ดังตอไปนี้  

ก .  กรณีการเปดบัญชีของสํานักงานประกันสังคมจังหวัด  ให สํานักงาน
ประกันสังคมจังหวัดเปดบัญชีเงินฝากกับธนาคารแหงละ ๓ บัญชี ดังนี้  

(๑) บัญชีเ งินฝากกระแสรายวัน โดยใช ช่ือบัญชีวา “เงินกองทุน
ประกันสังคมจังหวัด........บัญชีที่ ๑ “ เพ่ือโอนเงินเขาบัญชีเงินฝาก “เงินกองทุนประกันสังคม 
บัญชีที่ ๑”  

(๒) บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน โดยใช ช่ือบัญชีวา “เงินกองทุน
ประกันสังคมจังหวัด........บัญชีที่ ๒” เพ่ือจายตามขอ ๑๓ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๗) และ 
(๘)  

(๓) บัญชี เ งินฝากออมทรัพย  โดยใช ช่ือบัญชี ว า  “เ งินกองทุน
ประกันสังคมจังหวัด........บัญชีที่ ๓” เพ่ือโอนเงินเขาบัญชีเงินฝาก “เงินกองทุนประกันสังคม
จังหวัด..........บัญชีที่ ๒”  

ข. กรณีเปดบัญชีของสํานักงานประกันสังคมจังหวัดสาขา ให สํานักงาน
ประกันสังคมจังหวัดสาขาเปดบัญชีเงินฝากกับธนาคารแหงละ ๓ บัญชี ดังนี้  

(๑) บัญชีเ งินฝากกระแสรายวัน โดยใช ช่ือบัญชีวา “เงินกองทุน
ประกันสังคมจังหวัด..........สาขา........บัญชีที่ ๑” เพ่ือโอนเงินเขาบัญชีเงินฝาก “เงินกองทุน
ประกันสังคมจังหวัด............บัญชีที่ ๑” หรือบัญชีเงินฝาก “เงินกองทุนประกันสังคม บัญชีที่ 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 
 

(๒) บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน โดยใช ช่ือบัญชีวา “เงินกองทุน
ประกันสังคมจังหวัด........สาขา............บัญชีที่ ๒” เพ่ือจายตามขอ ๑๓ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) 
(๗) และ (๘)  

(๓) บัญชี เ งินฝากออมทรัพย  โดยใช ช่ือบัญชี ว า  “เ งินกองทุน
ประกันสังคมจังหวัด........สาขา.........บัญชีที่ ๓” เพ่ือโอนเงินเขาบัญชีเงินฝาก “เงินกองทุน
ประกันสังคมจังหวัด........สาขา.........บัญชีที่ ๒”  

 
ขอ ๒๓  บรรดาเงินรายรับของกองทุนซึ่งไดรับมอบหมายตามกฎหมายวาดวย

การประกันสังคมใหนําสงเขาบัญชีเ งินฝาก “เงินกองทุนประกันสังคม บัญชีที่ ๑” หรือ 
“เงินกองทุนประกันสังคมเขตพื้นที่.........บัญชีที่ ๑” หรือ “เงินกองทุนประกันสังคมจังหวัด
.........บัญชีที่ ๑” หรือ “เงินกองทุนประกันสังคมจังหวัด.........สาขา..........บัญชีที่ ๑” แลวแต
กรณี จะหักไวเพ่ือการใดๆ ไมได  

ความในวรรคกอนมิใหใชบังคับกับเงินกองทุนที่นําไปจัดหาผลประโยชนตาม
มาตรา ๒๖  

กรณีเงินรายรับของกองทุนตามวรรคหนึ่งมีไมเพียงพอสําหรับการจายตามขอ 
๑๓ ใหสามารถรับเงินที่นําไปจัดหาผลประโยชนตามวรรคสองเขาบัญชีเงินฝาก “เงินกองทุน
ประกันสังคมบัญชีที่ ๑” ได  

 
ขอ ๒๔  บัญชีเงินฝาก “เงินกองทุนประกันสังคมเขตพื้นที่.........บัญชีที่ ๒” 

“เงินกองทุนประกันสังคมเขตพื้นที่.......บัญชีที่ ๓” “เงินกองทุนประกันสังคมจังหวัด.......บัญชีที่ 
๒” “เงินกองทุนประกันสังคมจังหวัด........บัญชีที่ ๓” “เงินกองทุนประกันสังคมจังหวัด.......สาขา
.......บัญชีที่ ๒” และบัญชีเงินฝาก “เงินกองทุนประกันสังคมจังหวัด...........สาขา..............บัญชี
ที่ ๓” ใหมีจํานวนไมเกินวงเงินตามที่เลขาธิการกําหนด  

 
ขอ ๒๕  ใหสํานักงานประกันสังคม สํานักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ สํานักงาน

ประกันสังคมจังหวัด และสํานักงานประกันสังคมจังหวัดสาขาแตละแหงมีเงินสดทดรองจาย
คงเหลือประจําวัน ณ สํานักงานภายในวงเงินตามที่เลขาธิการกําหนด โดยเบิกเงินจากบัญชีเงิน
ฝาก “เงินกองทุนประกันสังคม บัญชีที่ ๒” หรือ “เงินกองทุนประกันสังคมเขตพื้นที่.........บัญชีที่
๒” หรือ “เงินกองทุนประกันสังคมจังหวัด.........บัญชีที่ ๒” หรือ “เงินกองทุนประกันสังคม
จังหวัด.......สาขา.......บัญชีที่ ๒” แลวแตกรณี  

ในกรณีมีเงินสดทดรองจายคงเหลือส้ินวัน ณ สํานักงานเกินกวาที่กําหนดตาม
วรรคหนึ่งหรือเงินสดคงเหลือส้ินวัน ณ สํานักงานที่ไมประสงคจะเก็บรักษา ใหนําสงเขาบัญชีเงิน
ฝาก “เงินกองทุนประกันสังคม บัญชีที่ ๓” หรือบัญชีเงินฝาก “เงินกองทุนประกันสังคมเขตพื้นที่
..........บัญชีที่ ๓” หรือบัญชีเงินฝาก “เงินกองทุนประกันสังคมจังหวัด..........บัญชีที่ ๓” หรือ
บัญชีเงินฝาก “เงินกองทุนประกันสังคมจังหวัด...........สาขา.......บัญชีที่ ๓” แลวแตกรณี  
 



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 
 

หมวด ๕  
การบัญช ี

   
 

ขอ ๒๖  การบัญชีใหจัดทําบัญชีและรายงานการเงินตามที่คณะกรรมการกําหนด
โดยกําหนดระบบบัญชีใหสอดคลองกับหลักการและนโยบายบัญชีสําหรับหนวยงานภาครัฐ ผัง
บัญชีและรายงานการเงินมาตรฐานที่กระทรวงการคลังประกาศกําหนด  

 
ขอ ๒๗  ใหสํานักงานประกันสังคมปดบัญชีตามปปฏิทินและใหทํางบการเงนิของ

กองทุนในปที่ลวงมาแลวภายใน ๙๐ วันนับจากวันสิ้นปปฏิทิน เพ่ือสงใหคณะกรรมการพิจารณา
และสงให สํานักงานการตรวจเงินแผนดินตรวจสอบ  พรอมทั้ งสง สําเนางบการเงินให
กรมบัญชีกลางเพ่ือจัดทํางบการเงินรวมของแผนดิน  

 
ขอ ๒๘  นายจางรายใดเปนบุคคลลมละลายหรือไดจดทะเบียนเลิกกิจการหรือ

มิไดประกอบกิจการหรือถูกถอนทะเบียนการประกอบกิจการ และไมอยูในฐานะที่จะชําระหนี้ได 
หรือในกรณีหนี้นั้นขาดอายุความในการใชสิทธิเรียกรอง ใหจําหนายออกจากบัญชีเปนสูญ โดยผูมี
อํานาจดังตอไปนี้เปนผูอนุมัติ 

(๑) เลขาธิการ สําหรับหนี้รายละไมเกินสองแสนบาท 
(๒) คณะกรรมการ สําหรับหนี้ที่เกินสองแสนบาทตอรายแตไมเกินหาลานบาท

ตอราย  
(๓) กระทรวงการคลังตามขอเสนอของคณะกรรมการสําหรับหนี้ที่เกินรายละหา

ลานบาท 
ผูประกันตนตามมาตรา ๓๙ ที่ ส้ินสุดความเปนผูประกันตนเปนระยะเวลา

ติดตอกันเกินหนึ่งปและไมสามารถติดตามหนี้ได ใหจัดทําทะเบียนลูกหนี้ดังกลาวเพื่อติดตาม
เรงรัดตอไป จนขาดอายุความในการใชสิทธิเรียกรอง แลวจึงจําหนายบัญชีเปนสูญตามความใน
วรรคหนึ่ง 
 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๑๘ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
จารุพงศ  เรืองสุวรรณ 
ปลัดกระทรวงแรงงาน 

ประธานกรรมการประกันสังคม 



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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ณัฐดนัย/พิมพ 
๒๑ มกราคม ๒๕๕๑ 

ปฐมพร/จัดทํา 
๒๓ มกราคม ๒๕๕๑ 

 


