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ประกาศสํานักงานประกนัสังคม 
เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาประโยชนทดแทนกรณีวางงาน 

   
 

เพื่อใหการพิจารณาประโยชนทดแทนกรณีวางงานเปนไปดวยความเรียบรอยมี
ประสิทธิภาพและสอดคลองกับบทบัญญัติในมาตรา ๗๘ แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 
๒๕๓๓ 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๒ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

แผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ประกอบกับมาตรา ๑๙ (๔) แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 
๒๕๓๓ เลขาธิการจึงออกประกาศใหเจาหนาที่ดําเนินการดังตอไปนี้ 

 
ขอ ๑  ขั้นตอนการรับแบบคาํขอ 
๑.๑ เม่ือรับแบบคําขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน (สปส ๒ – ๐๑/๗) จาก

กรมการจัดหางานซึ่งผูประกันตนกรณีวางงาน ไดยื่นไวพรอมกับการขึ้นทะเบียนหางาน ใหบันทึก
การรับแบบคําขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานในระบบสารสนเทศ 

๑.๒ กรณีกรมการจัดหางานมีหนังสือใหผูประกันตนกรณีวางงานติดตอกับ
สํานักงานประกันสังคม เนื่องจากไมปรากฏชื่อในฐานขอมูลของสํานักงานประกันสังคมให
ดําเนินการดังนี้ 

(๑) ประสานงานกับนายจางเพื่อตรวจสอบวาเคยเปนผูประกันตนหรือไม 
(๒) กรณีเปนผูประกันตน แตยังมิไดแจงขึ้นทะเบียนผูประกันตน (สปส ๑ – 

๐๓) ใหนายจางดําเนินการแจงขึ้นทะเบียนประกันตนรายดังกลาว รวมทั้งลูกจางรายอื่นๆ ของ
สถานประกอบการใหครบถวนตามกฎหมาย 

(๓) ในกรณีที่นายจางไมขึ้นทะเบียนใหผูประกันตน โดยสถานประกอบการ
ดังกลาวเลิกกิจการหรือหยุดกิจการชั่วคราว และไมสามารถติดตามตัวนายจางได หรือนายจางไม
แจงขึ้นทะเบียนในกรณีอื่นๆ ใหดําเนินการสอบหาขอเท็จจริงจากพยานเอกสารหรือพยานบุคคล 
และหลักฐานท่ีเก่ียวของ หากขอเท็จจริงปรากฏวาเปนผูประกันตนใหบันทึกรายละเอียดเพื่อขึ้น
ทะเบียนผูประกันตนตอไป 

(๔) มีหนังสือแจงผลการตรวจสอบใหผูประกันตนกรณีวางงานและกรมการจัดหา
งานทราบทันที 

 
ขอ ๒  การตรวจสอบสิทธิ 
๒.๑ ตรวจสอบขอมูลผูประกันตนกรณีวางงานวาเปนผูมีสิทธิไดรับประโยชน

ทดแทนกรณีชราภาพหรือไม 
(๑) กรณีอายุครบ ๕๕ ปบรบิูรณแลว ใหวินิจฉัยเปนกรณีไมมีสิทธิ และมีหนังสือ

แจงผลใหผูประกันตนกรณีวางงานทราบ รวมทั้งใหยื่นคําขอรับประโยชนทดแทนกรณีชราภาพ 
(๒) กรณีอายุยังไมครบ ๕๕ ปบริบูรณ ใหพิจารณาขอ ๒.๒ ตอไป 
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๒.๒ ตรวจสอบสถานะความเปนผูประกันตนจากขอมูลฐานทะเบียนผูประกันตน
กรณีพบวาไมเปนผูประกันตนตามมาตรา ๓๓ หรือพบวาเปนผูประกันตนตามมาตรา ๓๓ แตเปน
การกลับเขาทํางานภายหลังการวางงานครั้งท่ีย่ืนคําขอใหพิจารณาขอ ๒.๓ ตอไป 

๒.๓ ตรวจสอบระยะเวลาการวางงานในครั้งนี้จากฐานการวาจาง 
(๑) กรณีมีระยะเวลาการวางงานไมถึง ๘ วัน ใหวนิิจฉัยเปนกรณีไมมีสิทธิและมี

หนังสือแจงผลใหผูประกันตนกรณีวางงานทราบ 
(๒) กรณีมีระยะเวลาการวางงานตั้งแต ๘ วันขึ้นไป ใหพิจารณาขอ ๒.๔ ตอไป 
๒.๔ ตรวจสอบระยะเวลาการจายเงินสมทบ ในฐานขอมูลเงินสมทบหรือจากแบบ 

สปส.๑ – ๑๐ วามีการจายเงินสมทบกรณีวางงานครบ ๖ เดือนภายในระยะเวลา ๑๕ เดือน กอน
การวางงาน คร้ังน้ีหรือไม 

(๑) กรณีไมครบ ๖ เดือนภายในระยะเวลา ๑๕ เดือนกอนการวางงานครั้งนี้ให
วินิจฉัยเปนกรณีไมมีสิทธิ และมีหนังสือแจงผลใหผูประกันตนกรณีวางงานทราบ 

(๒) ถาครบ ๖ เดือนภายในระยะเวลา ๑๕ เดือนกอนการวางงานครั้งนี้ให
พิจารณาขอ ๒.๕ ตอไป 

๒.๕ ตรวจสอบประวัติการขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานภายในปปฏิทิน
เดียวกัน จากฐานขอมูลประวัติการรับประโยชนทดแทน 

(๑) ภายในปปฏิทินเดียวกันเคยใชสิทธิรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน
เนื่องจากถูกเลิกจางมาแลวครบ ๑๘๐ วัน ใหวินิจฉัยเปนกรณีไมมีสิทธิและมีหนังสือแจงผลให
ผูประกันตนกรณีวางงานทราบ 

(๒) ภายในปปฏิทินเดียวกันเคยใชสิทธิรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน
เนื่องจากลาออกมาแลวครบ ๙๐ วัน ใหวินิจฉัยเปนกรณีไมมีสิทธิ และมีหนังสือแจงผลให
ผูประกันตนกรณีวางงานทราบ 

(๓) ภายในปปฏิทินเดียวกันเคยใชสิทธิรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานเพราะห
ตุตาม (๑) หรือเหตุตาม (๑) และ (๒) เกินกวาหนึ่งครั้งรวมกันครบ ๑๘๐ วัน หรอืในกรณีวางงาน
เพราะเหตุตาม (๒) เกินกวาหนึ่งครั้งรวมกันครบ ๙๐ วันแลว หากมีการวางงานเกิดขึ้นอีกครั้งใน
ปปฏิทินเดียวกันและเกิดสิทธิตอเนื่องไปยังปปฏิทินถัดไป ใหพิจารณาตามขอ ๒.๖ ตอไป 

(๔) กรณียังไมเคยใชสิทธิรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานหรือเคยใชสิทธิ
มาแลว ไมครบ ๙๐ วัน หรอื ๑๘๐ วัน แลวแตกรณี ใหพิจารณาขอ ๒.๖ ตอไป 

๒.๖ ตรวจสอบประวัติการหางานและการฝกอบรมฝมือแรงงานจากขอมูลของ
กรมการจัดหางานและกรมพัมนาฝมือแรงงาน 

(๑) กรณีปฏิเสธการทํางานหรือการฝกอบรมฝมือแรงงานใหวินิจฉัยเปนกรณีไมมี
สิทธิและมีหนังสือแจงผลใหผูประกันตนกรณีวางงานทราบ 

(๒) กรณีไมเขาหลักเกณฑตามขอ (๑) ใหพิจารณาขอ ๒.๗ ตอไป 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๒.๗ ตรวจสอบสาเหตุการออกจากงานตามขอมูลที่นายจางแจงไวกับสํานักงาน
ประกันสังคมและขอมูลที่ผูประกันตนกรณีวางงานแจงไวในแบบขึ้นทะเบียนหางานของกรมการ
จัดหางานเพื่อใหไดขอยุติวาออกจากงานเพราะสาเหตุใด 

(๑) กรณีถูกเลิกจางโดยไมมีความผิดหรือลาออกใหพิจารณาจายประโยชน
ทดแทน ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีกฎหมายกําหนด 

(๒) กรณีถูกเลิกจางโดยนายจางแจงวาเปนการเลิกจางตามมาตรา ๗๘ (๒) และ
ยังไมไดขอยุติตามท่ีนายจางกลาวอาง ใหแจงผูประกันตนกรณีวางงานดําเนินการใชสิทธิตาม
กฎหมายคุมครองแรงงานใหแลวเสร็จกอน ท้ังนี้ใหแจงผูประกันตนกรณีวางงานไปรายงานตัว
ตามที่กรมการจัดหางานกําหนด เม่ือไดขอยุติเปนท่ีสุดวา ผูประกันตนกรณีวางงานมิไดกระทํา
ความผิดตามท่ีนายจางกลาวอาง ใหพิจารณาจายประโยชนทดแทนในชวงระยะเวลาท่ีเกิดสิทธิตาม
หลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีกฏหมายกําหนด 

(๒.๑) กรณีผูประกันตนกรณวีางงานยื่นคํารองตอพนักงานตรวจแรงงาน กรม
สวัสดิการและคุมครองแรงงานและมีคําส่ังของพนักงานตรวจแรงงานแลว สํานักงานประกันสังคม
จะรอการพิจารณาเปนเวลาไมเกิน ๔๕ วันเพื่อฟงผลวานายจางหรือผูประกันตนกรณีวางงานจะนํา
คดีไปสูศาลแรงงานหรือไมโดยประสานขอมูลจากกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานและศาล
แรงงาน 

(๒.๑.๑) กรณีนายจางหรือผูประกันตนกรณีวางงานไมนําคดีไปสูศาลแรงงาน ให
พิจารณาสาเหตุการออกจากงานตามคําสั่งของพนักงานตรวจแรงงาน กรมสวัสดิการและคุมครอง
แรงงาน และพิจารณาวินิจฉัยประโยชนทดแทนตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ีกฎหมายกําหนด 

(๒.๑.๒) กรณีนายจางหรือผูประกันตนกรณีวางงานนําคดีไปสูศาลแรงงาน 
สํานักงานประกันสังคมจะรอผลการพิพากษาถึงท่ีสุด โดยผูประกันตนกรณีวางงานจะตองนําสําเนา
คําพิพากษามาแสดง และในกรณีที่คําพิพากษายังไมถึงที่สุดสํานักงานประกันสังคมจะทําการ
ตรวจสอบใหไดขอยุติวาคําพิพากษาดังกลาวถึงที่สุดแลว จึงใหพิจารณาวินิจฉัยประโยชนทดแทน
ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนด 

(๒.๒) กรณีผูประกันตนกรณีวางงานไมยื่นคํารองตอพนักงานตรวจแรงงาน กรม
สวัสดิการและคุมครองแรงงานแตนําคดีไปสูศาลแรงงาน สํานักงานประกันสังคมจะรอผลการ
พิพากษาถึงท่ีสุด โดยผูประกันตนกรณีวางงานจะตองนําสําเนาคําพิพากษามาแสดง และในกรณีที่
คําพิพากษาไมถึงที่สุด สํานักงานประกันสังคมจะทําการตรวจสอบใหไดขอยุติวาคําพิพากษาดัง
กลาวถึงที่สุดแลวจึงใหพิจารณาวินิจฉัยประโยชนทดแทนตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กฎหมาย
กําหนด 

(๒.๓) กรณีผูประกันตนกรณีวางงานไมยื่นคํารองตอพนักงานตรวจแรงงาน กรม
สวัสดิการและคุมครองแรงงานหรือศาลแรงงาน สํานักงานประกันสังคมจะปฏิเสธการจาย
ประโยชนทดแทน 

 
ขอ ๓  ขั้นตอนในการวินิจฉัย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๓.๑ กรณีที่มีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขในขอ ๒ ใหวินิจฉัยจายประโยชน
ทดแทนกรณีวางงาน ดังน้ี 

(๑) กรณีถูกเลิกจางไดรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานนับแตวันท่ี ๘ ของการ
วางงานในอัตรารอยละ ๕๐ ของคาจางตามมาตรา ๕๗ ครัง้ละไมเกิน ๑๘๐ วันภายในหนึ่งป
ปฏิทิน 

(๒) กรณีลาออกไดรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานนับแตวันที่ ๘ ของการ
วางงานในอัตรารอยละ ๓๐ ของคาจางตามมาตรา ๕๗ ครัง้ละไมเกิน ๙๐ วันภายในหนึ่งปปฏิทิน 

(๓) กรณีตาม (๑) หรือตาม (๑) และ (๒) ใหไดรับประโยชนทดแทนรวมกันทุก
คร้ังไมเกิน ๑๘๐ วัน ภายในหน่ึงปปฏิทิน และกรณีตาม (๒) ใหไดรับประโยชนทดแทนรวมกันทุก
คร้ังไมเกิน ๙๐ วันในหนึ่งปปฏิทิน 

๓.๒ ประโยชนทดแทนตามขอ ๓.๑ ใหไดรับต้ังแตวันท่ี ๘ นับแตวันวางงานกับ
นายจางรายสุดทาย ตามหลักเกณฑ ดังน้ี 

(๑) ผูประกันตนที่ขึ้นทะเบียนหางานภายใน ๓๐ วันนับแตวันวางงานจะไดรับ
ประโยชนทดแทนครบถวนตามสิทธิ หากขึ้นทะเบียนหางานเกิน ๓๐ วันนับแตวันวางงานจะไดรับ
ประโยชนทดแทนตามสิทธิท่ีเหลือนับแตวันขึ้นทะเบียนโดยจะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขครบทุก
ประการดวย 

(๒) ผูประกันตนที่ขึ้นทะเบียนหางานหลัง ๙๐ วันหรือหลัง ๑๘๐ วันนับแตวันท่ี 
๘ ของการวางงานในกรณีลาออกหรือถูกเลิกจางแลวแตกรณีจะไมไดรับประโยชนทดแทน 

๓.๓ มีหนังสือแจงผลการวินิจฉัยประโยชนทดแทนกรณีวางงานท่ีไดรับให
ผูประกันตนกรณีวางงานทราบพรอมเงื่อนไขในการไดรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน ดังน้ี 

(๑) มีการรายงานตัวตามกําหนด 
(๒) ไมปฏิเสธงาน 
(๓) ไมปฏิเสธการฝกอบรมฝมือแรงงาน 
(๔) ระยะเวลาการรับประโยชนทดแทนไมเกิน ๙๐ วันหรือ ๑๘๐ วันในหนึ่งป

ปฏิทิน ท้ังน้ี เปนไปตามเงื่อนไขการออกจากงาน 
(๕) ยังไมกลับเขาเปนผูประกันตนมาตรา ๓๓ 
(๖) อายุไมครบ ๕๕ ปบริบูรณ 
 
ขอ ๔  การสั่งจายประโยชนทดแทน ใหดําเนินการสั่งจายประโยชนทดแทนเปน

รายเดือนโดยผานบัญชีธนาคารของผูประกันตนกรณีวางงานหลังจากมีการรายงานตัวตามกําหนด 
 
ขอ ๕  เม่ือดําเนินในแตละขั้นตอนเสร็จส้ิน ใหเจาหนาที่บันทึกขอมูลในแตละ

ขั้นตอนดังกลาวในระบบสารสนเทศทันที 
 
ขอ ๖  ในกรณีอื่นใดที่มิไดกําหนดไวในประกาศนี ้ใหเลขาธิการหรือผูซ่ึง

เลขาธิการมอบหมายเปนผูวินิจฉัย ส่ังการ หรือใหความเห็นชอบแลวแตกรณี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
ขอ ๗๑  ประกาศฉบับนี้ใหมีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๗ เปนตน

ไป 
 

ประกาศ ณ วันที ่๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ไพโรจน  สุขสัมฤทธ์ิ 

เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มัตติกา/พิมพ 
๒๙ กันยายน ๒๕๔๗ 
นวพร/สุนันทา/ตรวจ 
๖ ตุลาคม ๒๕๔๗ 

A+B 
 

                                                 
๑ รก.๒๕๔๗/พ๘๐ง/๓๖/๒๑ กรกฎาคม ๒๕๔๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 


