
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ระเบียบสํานักงานประกันสังคม 
วาดวย การจายคาทดแทนคราวเดียว 

พ.ศ.๒๕๓๕ 
   

 
โดยที่พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่ ๑๐๓  ลง

วันที่  ๑๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๓๓  และประกาศกระทรวงมหาดไทย  เร่ือง 
อัตราและวิธีเรียก เก็บเงินสมทบ  การจายเงินทดแทนและการอุทธรณ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน 
พ.ศ.๒๕๑๖ ไดวางขอ กําหนดเกี่ยวกับการจายคาทดแทนของสํานักงานกองทุนเงินทดแทนใน
คราวเดียวเต็มจํานวน  จะทําไดแตโดยอนุมัติของเลขาธิการสํานักงานประกันสังคมหรือผูซึ่ง
เลขาธิการสํานักงานประกันสังคมมอบหมาย เพ่ือใหการจายคาทดแทนแกลูกจางหรือผูมีสิทธิตาม
ขอกําหนดของกระทรวงมหาดไทยขางตนของสํานักงาน ประกันสังคม เปนไปอยางถูกตองรวดเร็ว
และเปนไปในแนวทางเดียวกัน 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ และขอ ๒๒ แหงพระราชบัญญัติและประกาศ

กระทรวงมหาดไทย ขางตน  จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี ้
 
ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสํานักงานประกันสังคม วาดวย  การจายคา

ทดแทนคราวเดียว พ.ศ.๒๕๓๕” 
 
ขอ ๒๑  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๓๕ 
 
ขอ ๓  ใหยกเลิกระเบียบกรมแรงงานวาดวยการจายคาทดแทนลวงหนา พ.ศ.

๒๕๒๗ 
บรรดาระเบียบหรือคําส่ังอ่ืนใด ซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน 
 
ขอ ๔  ใหผูอํานวยการสํานักงานกองทุนเงินทดแทนรักษาการตามระเบียบนี้ 
 
ขอ ๕  ในระเบียบนี้ 
“สํานักงาน” หมายถึง สํานักงานประกันสังคม หรือ สํานักงานประกันสังคม

จังหวัด แลวแตกรณ ี
“ลูกจาง” หมายถึง ลูกจางหรือผูมีสิทธิไดรับเงินทดแทนตามคําวินิจฉัยเงิน

ทดแทนหรือ คําส่ังอุทธรณเงินทดแทนหรือคําพิพากษาถึงที่สุดของศาล 
“พนักงานเจาหนาที่” หมายถึง พนักงานเจาหนาที่ซึ่งกระทรวงมหาดไทยแตงตั้ง

เพ่ือ ปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงมหาดไทยซึ่งออกตามความในขอ ๓ แหงประกาศของคณะ
ปฏิวัติฉบับที่ ๑๐๓ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๑๕ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไข
                                                 

๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๙/ตอนที่ ๙๒/หนา ๒๙/๔ กันยายน ๒๕๓๕ 



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 
 

เพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐๓ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๑) พ.ศ.
๒๕๓๓ 

“ประกันสังคมจังหวัด” หมายถึง ประกันสังคมในจังหวัดที่นายจางจายเงินสมทบ 
กองทุนเงินทดแทน หรือผูรักษาการในตําแหนงประกันสังคมจังหวัด 

“ผูอํานวยการ” หมายถึง ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนเงินทดแทน 
“เลขาธิการ” หมายถึง เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม 
 
ขอ ๖  ใหขาราชการดังตอไปนี้เปนผูมีอํานาจพิจารณาอนุมัติการจายคาทดแทน

คราวเดียว แกลูกจาง คือ 
(๑) ประกันสังคมจังหวัดมีอํานาจอนุมัติสําหรับคําวินิจฉัยจายเงินทดแทนใน

จังหวัดของตน 
(๒) ผู อํานวยการมี อํานาจอนุมัติ สําหรับคําวินิจฉัยจ ายเงินทดแทนทั่ ว

ราชอาณาจักร 
 
ขอ ๗  ลูกจางที่ประสงคจะขอรับคาทดแทนคราวเดียวใหย่ืนคํารองขอรับคา

ทดแทนคราวเดียวตามแบบที่สํานักงานกําหนดทายระเบียบนี้ ตอสํานักงานแหงทองที่ที่ลูกจาง
ทํางานอยู 

 
ขอ ๘  เมื่อไดรับคํารองตามขอ ๗ ใหพนักงานเจาหนาที่พิจารณาเหตุผลและ

ความจําเปนในการขอรับคาทดแทนคราวเดียว ในกรณีจําเปนจะใหลูกจางแสดงพยานหลักฐาน
ประกอบคํารองดวยก็ได  แลวเสนอใหผูมีอํานาจพิจารณาอนุมัติตามขอ ๖ พิจารณาสั่งการโดยไม
ชักชา 

 
ขอ ๙  การอนุมัติจายคาทดแทนคราวเดียวแกลูกจาง ตามระเบียบนี้ ใหจายได

เฉพาะคาทดแทนตามขอ ๕๔ (๒) ขอ ๕๔ (๓) และขอ ๕๔ (๔) แหงประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เร่ือง การคุมครองแรงงาน ลงวันที่ ๑๖ เมษายน  พ.ศ.๒๕๑๕  แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศ
กระทรวงมหาดไทย  เร่ืองการคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๙) ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๒๕ 
ดังนี ้

(๑) คาทดแทนตามขอ ๕๔ (๒) จะอนุมัติจายคราวเดียวเต็มจํานวนก็ได 
(๒) คาทดแทนตามขอ ๕๔ (๓) และขอ ๕๔ (๔) ใหอนุมัติจายไดตามความ

จําเปน 
 
ขอ ๑๐  ใหพนักงานเจาหนาที่คิดสวนลดคาทดแทนคราวเดียวที่จายใหลูกจางใน

อัตรารอยละ ๒ ตอป 
 
ขอ ๑๑  เมื่อประกันสังคมจังหวัด ผูอํานวยการหรือเลขาธิการไดพิจารณาอนุมัติ

จายคาทดแทนคราวเดียวใหแกลูกจางตามระเบียบนี้แลว ใหพนักงานเจาหนาที่ระงับการจายคา



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 
 

ทดแทนงวดตอไปไวจนกวาจะครบกําหนดเวลาที่ลูกจางไดรับคาทดแทนไปแลว 
 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๓๕ 
อําพล  สิงหโกวินท 

เลขาธิการสํานกังานประกันสงัคม 
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