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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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ประกาศคณะกรรมการประกันสังคม 
เร่ือง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข การลดสวนอัตราเงินสมทบ 
เก่ียวกับประโยชนทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวย 

กรณีทุพพลภาพ กรณีคลอดบตุร และกรณีตาย 
พ.ศ. ๒๕๓๔๑ 

   
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๕ แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 
๒๕๓๓ คณะกรรมการประกันสังคมจึงกําหนด หลักเกณฑ  วิธีการ และเง่ือนไข การขอลดสวน
และการพิจารณาหักสวนลดอัตราเงินสมทบที่รัฐบาล  นายจาง และลูกจางจะตองสงเขากองทุน
ประกันสังคม ดังตอไปนี ้

 
ขอ ๑  นายจางที่จะขอลดสวนอัตราเงินสมทบให ย่ืนคําขอตอสํานักงาน

ประกันสังคมหรือสํานักงานประกันสังคมจังหวัดแลวแตกรณี ตามแบบ สปส. ๑-๐๔ ทายประกาศ
นี ้

 
ขอ ๒  ใหนายจางย่ืนระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน สัญญาจางแรงงาน

ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางหรือเอกสารอื่นใดที่เปนเอกสารเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการใหแก
ลูกจาง ในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวย หรือกรณีทุพพลภาพ หรือกรณีตาย อันมิใชเนื่องจาก
การทํางาน หรือกรณีคลอดบุตร พรอมกับแบบคําขอในขอ ๑ โดยตองใชเอกสารตนฉบับหรือ
สําเนาเอกสารที่นายจางรับรอง 

 
ขอ ๓  เมื่อนายจางรายใดไดรับพิจารณาใหลดสวนอัตราเงินสมทบในประโยชน

ทดแทนประเภทใด ใหนายจางรายนั้นไดรับการลดสวนอัตราเงินสมทบครั้งละ ๑ ป ตามที่ไดระบุ
ไวใหไดรับการลดสวน และเมื่อครบกําหนดเวลาแลว หากสวัสดิการที่นายจางจัดใหแกลูกจางใน
ประเภทที่ไดรับการลดสวนยังคงมีการจายในอัตราสูงกวาประโยชนทดแทน ตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ใหถือวานายจางไดรับการลดสวนอัตราเงินสมทบตอไปอีกคราวละ๑ 
ป 

 
ขอ ๔  ในกรณีที่สวัสดิการในประเภทที่นายจางไดรับการลดสวนอัตราเงินสมทบ

เร่ืองหนึ่งเร่ืองใดไดถูกยกเลิกหรือลดนอยลง ใหถือวาการลดสวนอัตราเงินสมทบในประเภทนั้น
เปนอันระงับนับแตวันที่มีการยกเลิกการจัดสวัสดิการหรือสวัสดิการลดนอยลงเมื่อสวัสดิการตาม
วรรคแรกเรื่องหนึ่งเร่ืองใด ไดถูกยกเลิกหรือลดนอยลงใหนายจางมีหนังสือแจงใหสํานักงาน
ประกันสังคมทราบทันที 

 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๘/ตอนที่ ๒๘/หนา ๑๘๘๐/๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๓๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๕  ใหสํานักงานประกันสังคมเปนผูดําเนินการพิจารณาการหักสวนลดอัตรา
เงินสมทบโดยใหถือหลักเกณฑ ดังนี้ 

๕.๑  ใหพิจารณาการหักลดสวนอัตราเงินสมทบแยกเปนแตละประเภท 
เปรียบเทียบกันระหวางสวัสดิการ ที่นายจางจัดใหแกลูกจางกับประโยชนทดแทน ตาม
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ โดยการใหคะแนน ๓ ระดับ ดังนี ้

คะแนน ๐  หมายถึง สวัสดิการที่นายจางจัดใหอยูในระดับเดียวกับประโยชน
ทดแทน ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ 

คะแนน -๑  หมายถึง สวัสดิการที่นายจางจัดใหอยูในระดับต่ํากวาประโยชน
ทดแทน  ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ 

คะแนน + ๑  หมายถึง สวัสดิการที่นายจางจัดใหอยูในระดับสูงกวาประโยชน
ทดแทน ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓  

๕.๒  ปจจัยที่จะใชพิจารณาการใหคะแนนในสวัสดิการแตละประเภทมีดังนี ้
๕.๒.๑  กรณีเจ็บปวยหรือประสบอันตราย  
การบริการทางการแพทย 

(๑) จํานวนเงินคารักษาพยาบาล 
(๒) ระยะเวลาที่จายคารักษาพยาบาล 
(๓) ขอบขายการใหความคุมครอง 
(๔) การครอบคลุมถึงโรคเรื้อรัง 
(๕) การยกเวนโรคที่เปนอยูกอน 
(๖) วิธีการจายเงินคารักษาพยาบาล 
(๗) ระยะเวลารอการมีสิทธ ิ
(๘) ผูจายเงินคารักษาพยาบาล 

เงินทดแทนการขาดรายได 
(๑) จํานวนเงินที่จายใหลูกจางในกรณีที่ตองหยุดงานเพื่อรักษาพยาบาล 

๕.๒.๒  กรณีคลอดบุตร 
การบริการทางการแพทย 

(๑) จํานวนเงินคารักษาพยาบาล 
เงินทดแทนการขาดรายได 

(๑) จํานวนเงินที่จายใหลูกจางในกรณีตองหยุดงานเพื่อการคลอด 
๕.๒.๓  กรณีทุพพลภาพ 
การบริการทางการแพทย 

(๑) จํานวนเงินคารักษาพยาบาล 
เงินทดแทนการขาดรายได 

(๑) จํานวนเงินที่จายใหลูกจาง 
(๒) เง่ือนไขการจายเงินเพราะเหตุทุพพลภาพ 



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 
 

๕.๒.๔  กรณีตาย 
(๑) จํานวนเงินคาทําศพ 
(๒) เง่ือนไขการจายเงินคาทําศพ 

๕.๓  ผลลัพธการใหคะแนนตามขอ ๕.๒ ในสวัสดิการแตละประเภทใหมี
ความหมายดังนี้ 

คะแนน ๐ และ -๑  หมายถึง นายจางไมไดรับการลดสวนอัตราเงินสมทบ 
คะแนน +๑  หมายถึง  นายจางไดรับการลดสวนอัตราเงินสมทบ 
 
ขอ ๖  เมื่อนายจางไดรับการลดสวนอัตราเงินสมทบ ใหลดอัตราเงินสมทบจาก

อัตราเงินสมทบหนึ่งจุดหา ดังนี้ 
กรณีประสบอันตรายหรือเจบ็ปวย ๐.๘๘ 
กรณีคลอดบตุร ๐.๑๒ 
กรณีทุพพลภาพ ๐.๔๔ 
กรณีตาย ๐.๐๖ 
ใหนายจางใชอัตราเงินสมทบในสวนที่เหลือภายหลังคิดสวนลดดังกลาวมา

คํานวณเงินสมทบในสวนของผูประกันตนทุกคนและเงินสมทบในสวนของนายจาง 
 
ขอ ๗  เมื่อไดพิจารณาการลดสวนอัตราเงินสมทบเสร็จสิ้นแลว ใหสํานักงาน

ประกันสังคมแจงผลการพิจารณาเปนหนังสือใหนายจางทราบ 
 
ขอ ๘  ประกาศนี้ใชบังคับตั้งแตวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๓๔ เปนตนไป 
 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๓๔ 
อําพล  สิงหโกวินท 

ประธานคณะกรรมการประกันสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อัมพิกา/แกไข 
อมรรัตน/ปรับปรุง 
๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๙ 

 


