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พระราชบัญญัติประกนัสังคม พ.ศ. 2533 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  11  สิงหาคม  พ.ศ. 2533 

เปนปท่ี  45  ในรัชกาลปจจุบัน 
 

                   พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ให
ประกาศวา โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรงุกฎหมายวาดวยการประกันสงัคม 
                    จึงทรงพระกรณุาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึน้ไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
รัฐสภา ดังตอไปนี ้
                    มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533" 

มาตรา 2* พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวนัถัดจากวนัประกาศในราชกิจจานเุบกษาเปน
ตนไป เวนแตบทบัญญัติหมวด 2 ของลักษณะ 2 ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดระยะเวลาหนึ่งรอยแปดสิบวัน
นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับและบทบัญญัติมาตรา 40 ใหใชบังคับภายในสี่ปนับแตวนัที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ   *[รก.2533/161/1พ/1 กันยายน 2533]                     

มาตรา 3  ใหยกเลิกพระราชบัญญัติประกนัสังคม พ.ศ. 2497 บรรดากฎหมาย กฎ และขอบังคับ
อ่ืนในสวนที่มบีัญญัติไวแลวในพระราชบญัญัตินี้ หรือซ่ึงขัดหรือแยงกบับทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใช
พระราชบัญญัตินี้แทน 
                    มาตรา 4  พระราชบัญญัตินี้ไมใชบังคับแก 
                    (1)* ขาราชการ ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราวรายวัน และลูกจางชั่วคราวรายชั่วโมง ของ
ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค และราชการสวนทองถ่ิน ยกเวนลูกจางชั่วคราวรายเดือน 
                    (2) ลูกจางของรัฐบาลตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ 
                    (3) ลูกจางของนายจางที่มีสํานักงานในประเทศ และไปประจําทํางานในตางประเทศ 
                    (4) ครูหรือครูใหญของโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน 
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                    (5) นักเรยีน นักเรียนพยาบาล นิสิตหรือนักศึกษา หรือแพทยฝกหดั ซ่ึงเปนลูกจางของ
โรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือโรงพยาบาล 
                    (6) กิจการหรือลูกจางอื่นตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 
                    *[ความใน(1)ของมาตรา 4 แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537] 

  มาตรา 5  ในพระราชบัญญัตินี้ 
                    "ลูกจาง" หมายความวา ผูซ่ึงทํางานใหนายจางโดยรับคาจางไมวาจะเรยีกชื่ออยางไร แตไม
รวมถึงลูกจางซึ่งทํางานเกี่ยวกับงานบาน อันมิไดมีการประกอบธุรกิจรวมอยูดวย 
                    "นายจาง" หมายความวา ผูซ่ึงรับลูกจางเขาทํางานโดยจายคาจาง และใหหมายความรวมถึงผูซ่ึง
ไดรับมอบหมายใหทํางานแทนนายจาง ในกรณีทีน่ายจางเปนนิติบุคคลให 
หมายความรวมถึงผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล และผูซ่ึงไดรับมอบหมายจากผูมีอํานาจกระทําการ
แทนนิติบุคคลใหทําการแทนดวย 

  "คาจาง" หมายความวา เงินทุกประเภททีน่ายจางจายใหแกลูกจางเปนคาตอบแทนการทํางาน
ในวนัและเวลาทํางานปกติไมวาจะคํานวณตามระยะเวลาหรือคํานวณตามผลงานที่ 
ลูกจางทําได และใหหมายความรวมถึงเงินที่นายจางจายใหในวันหยดุและวันลาซึ่งลูกจางไมไดทํางาน
ดวย  ทั้งนี ้ไมวาจะกําหนดคาํนวณหรือจายในลักษณะใดหรือโดยวิธีการใด และไมวาจะ 
เรียกชื่ออยางไร 
                    "วันทํางาน" หมายความวา วันที่กําหนดใหลูกจางทํางานตามปกต ิ
                    "ผูประกันตน" หมายความวา ผูซ่ึงจายเงินสมทบอันกอใหเกิดสิทธิไดรับประโยชนทดแทนตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
                    "การคลอดบุตร" หมายความวา การที่ทารกออกจากครรภมารดา ซ่ึงมีระยะเวลาตั้งครรภไมนอย
กวายี่สิบแปดสัปดาหไมวาทารกจะมีชีวิตรอดอยูหรือไม 
                    "ทุพพลภาพ" หมายความวา การสูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะหรือของ
รางกาย หรือสูญเสียสภาวะปกติของจิตใจ จนไมสามารถทํางานได  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ 
ที่คณะกรรมการการแพทยกาํหนด 
                    "วางงาน" หมายความวา การที่ผูประกันตนตองหยุดงานเนื่องจากนติิสัมพันธ ระหวางนายจาง
และลูกจางตามสัญญาจางแรงงานสิ้นสุดลง 
                    "กองทุน" หมายความวา กองทุนประกันสังคม 
                    "สํานักงาน" หมายความวา สํานักงานประกนัสังคม 

  "คณะกรรมการ" หมายความวา คณะกรรมการประกันสังคม 
                    "กรรมการ" หมายความวา กรรมการประกนัสังคม 
                    "พนักงานเจาหนาที่" หมายความวา ผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
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                    "เลขาธิการ" หมายความวา เลขาธิการสํานักงานประกนัสังคม 
                    "รัฐมนตรี" หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
                    มาตรา 6* ในการคํานวณคาจางเพื่อการออกเงินสมทบ ใหถือเอาคาจางที่คิดเปนรายเดือนเปน
เกณฑคํานวณ 
                    ในการคํานวณคาจางที่มิใชคาจางรายเดือนใหเปนคาจางรายเดือนใหถือวาคาจางที่ลูกจางไดรับ
จริงในเดือนใดเปนคาจางรายเดือนของเดือนนั้น 
                    เพื่อประโยชนในการนับระยะเวลาการสงเงนิสมทบของผูประกันตนใหถือวาเงินสมทบที่หัก
จากคาจางที่จายใหลูกจางในเดือนใดเปนการจายเงินสมทบของเดือนนัน้ และไมวาเงนิ 
สมทบนั้นจะไดหักไวหรือนาํสงเดือนละกีค่ร้ัง ใหถือวามีระยะเวลาในการจายเงนิสมทบเทากับหนึง่เดือน 
                    *[มาตรา 6 แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537] 

 มาตรา 7  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และใหมี
อํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่กับออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราใน 
บัญชีทายพระราชบัญญัตินี้ ยกเวนคาธรรมเนียมและกําหนดกิจการอืน่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
                    กฎกระทรวงนัน้ เมื่อไดประกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 

 
 

  ลักษณะ 1 
บทท่ัวไป 
________ 

 
หมวด 1 

คณะกรรมการประกันสังคม 
________ 

 
     มาตรา 8* ใหมีคณะกรรมการคณะหนึง่เรียกวา "คณะกรรมการประกันสังคม"ประกอบดวย

ปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเปนประธานกรรมการ ผูแทนกระทรวง 
การคลัง ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข และผูแทนสํานักงบประมาณเปนกรรมการ กับผูแทนฝายนายจางและ
ผูแทนฝายลูกจางฝายละหาคน ซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งเปนกรรมการ และเลขาธิการเปน 
กรรมการและเลขานุการ 
                    คณะกรรมการจะแตงตั้งบุคคลใดเปนผูชวยเลขานุการคณะกรรมการก็ได 
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                    รัฐมนตรีจะแตงตั้งผูทรงคุณวฒุิอีกไมเกนิหาคนใหเปนทีป่รึกษาของคณะกรรมการกไ็ด ซ่ึงใน
จํานวนนี้อยางนอยตองเปนผูทรงคุณวุฒิทางระบบงานประกันสังคม ผูทรงคุณวุฒิทางการแรงงาน
ผูทรงคุณวุฒิทางการแพทย ผูทรงคุณวุฒิทางกฎหมาย และผูทรงคุณวุฒอ่ืิน 
                    *[ความในวรรคหนึ่งของมาตรา 8 แกไขโดยพระราชบญัญัติฯ (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2537] 
                    มาตรา 9  คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี ้
                    (1) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการในการประกันสังคมตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
                    (2) พิจารณาใหความเหน็ตอรัฐมนตรีในการตราพระราชกฤษฎีกาการออกกฎกระทรวง และ
ระเบียบตาง ๆ เพื่อดําเนนิการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 (3) วางระเบยีบโดยความเหน็ชอบของกระทรวงการคลงัเกี่ยวกับการรับเงิน การจายเงิน และ
การเก็บรักษาเงินของกองทนุ 
                    (4) วางระเบียบโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชนของ
กองทุน 

  (5) พิจารณางบดุลและรายงานการรับจายเงินของกองทุนและรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจําปของสํานักงานในสวนที่เกีย่วกับการประกันสังคมตามพระราชบัญญัตินี้ 
                    (6) ใหคําปรึกษาและแนะนาํแกคณะกรรมการอื่นหรือสํานักงาน 
                    (7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติใหเปนอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการ หรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย 
                    ในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการอาจมอบหมายใหสํานกังานเปนผูปฏิบัติเพื่อ
เสนอตอคณะกรรมการพิจารณาดําเนนิการตอไปก็ได 
                    มาตรา 10  กรรมการหรือที่ปรึกษาซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหอยูในตําแหนงคราวละสองป 
                    กรรมการหรือที่ปรึกษาซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับการแตงตั้งอีกได แตจะแตงตั้งติดตอกัน
เกินสองวาระไมได 
                    มาตรา 11  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา 10 กรรมการหรือที่ปรึกษาซึ่ง
รัฐมนตรีแตงตัง้พนจากตาํแหนง เมื่อ 
                    (1) ตาย 
                    (2) ลาออก 
                    (3) รัฐมนตรีใหออก 
                    (4) เปนบุคคลลมละลาย 
                    (5) วิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
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                    (6) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพพิากษาถึงที่สุดใหจําคุกเวนแตเปนโทษสําหรับ 
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 ในกรณีที่กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนงกอนวาระ ใหรัฐมนตรีแตงตั้งบุคคลใน
ประเภทเดียวกันตามมาตรา 8 เปนกรรมการแทน และใหผูที่ไดรับแตงตั้งอยูในตาํแหนง 
เทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน 
                    ในกรณีที่รัฐมนตรีแตงตั้งที่ปรึกษาเพิ่มขึน้ในระหวางที่ทีป่รึกษาซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมวีาระอยู
ในตําแหนง ใหผูที่ไดรับแตงตั้งใหเปนที่ปรึกษาเพิ่มขึ้นนัน้อยูในตําแหนงเทากับวาระ 
ที่เหลืออยูของที่ปรึกษาที่ไดรับแตงตั้งไวแลว 
                    มาตรา 12  ในกรณีที่กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งดํารงตําแหนงครบตามวาระแลวแตยงัมิไดมี
การแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นใหม ใหกรรมการที่พนจากตาํแหนงตามวาระปฏิบัติหนาที่ไป 
พลางกอน จนกวากรรมการที่ไดรับแตงตั้งใหมจะเขารับหนาที ่
                    มาตรา 13  การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมด จึงเปนองคประชุม 
                    ในการประชุมคราวใด ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่
ได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในทีป่ระชุม 
                    มติในที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสยีงหนึ่งในการลงคะแนนถาคะแนน
เสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอกีเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 
                    มาตรา 14* ใหมีคณะกรรมการการแพทยคณะหนึ่ง ประกอบดวยประธานกรรมการและ
กรรมการอื่น มีจํานวนรวมกันไมเกินสิบหกคน ซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งและผูแทนสํานกังาน 
เปนกรรมการและเลขานุการ 
                    ประธานกรรมการและกรรมการอื่นตามวรรคหนึ่งใหแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒใินวิชาชพีเวช
กรรมสาขาตาง ๆ และใหอยูในตําแหนงคราวละสองป 

 ใหนํามาตรา 10 วรรคสอง มาตรา 11 มาตรา 12 และมาตรา 13 มาใชบังคับโดยอนโุลม 
                    *[มาตรา 14 แกไขโดยพระราชบญัญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537] 
                    มาตรา 15  คณะกรรมการการแพทยมีอํานาจหนาที ่ดังตอไปนี้ 
                    (1) เสนอความเห็นตอคณะกรรมการเกี่ยวกบัการดําเนนิงานในการใหบริการทางการแพทย 
                    (2) กําหนดหลกัเกณฑและอตัราสําหรับประโยชนทดแทนในการรับบริการทางการแพทยของ
ผูประกันตนตามมาตรา 59 มาตรา 63 มาตรา 66 มาตรา 68 มาตรา 70 และมาตรา 72 
                    (3) เสนอความเห็นตอคณะกรรมการเกี่ยวกบัการออกกฎกระทรวงตามมาตรา 64 
                    (4) ใหคําปรึกษาและแนะนาํในทางการแพทยแกคณะกรรมการคณะกรรมการอุทธรณ และ
สํานักงาน 



 ๖

 
                    (5) ปฏิบัติการอื่นตามที่พระราชบัญญัตินี้บัญญัติใหเปนอาํนาจหนาที่ของคณะกรรมการ
การแพทย หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการมอบหมาย 
                    มาตรา 16  คณะกรรมการหรือคณะกรรมการการแพทยจะแตงตั้งคณะอนกุรรมการเพื่อ
พิจารณาหรือปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งตามที่คณะกรรมการ หรือคณะกรรมการ 
การแพทยมอบหมายกไ็ด 
                    การประชุมของคณะอนกุรรมการ ใหนํามาตรา 13 มาใชบังคับโดยอนุโลม 
                    มาตรา 17  คณะกรรมการ คณะกรรมการการแพทย และคณะอนกุรรมการมีอํานาจสั่งใหบุคคล
ใดบุคคลหนึ่งสงเอกสารหรือขอมูลที่จําเปนมาพิจารณาได ในการนี้จะสั่งให 
บุคคลที่เกี่ยวของมาชี้แจงดวยก็ได 

มาตรา 18  กรรมการ ที่ปรึกษา กรรมการการแพทย กรรมการอุทธรณและอนุกรรมการ อาจ
ไดรับเบี้ยประชุม คาพาหนะ คาเบี้ยเล้ียง คาเชาที่พัก และคาใชจายอยางอื่นในการ 
ปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยความเหน็ชอบของกระทรวงการคลัง 

                                              
 

หมวด 2 
สํานักงานประกนัสังคม 

________ 
 

                    มาตรา 19  ใหจดัตั้งสํานักงานประกันสังคมขึ้นในกระทรวงมหาดไทยมอํีานาจ
หนาที ่ดังตอไปนี้ 
                    (1) ปฏิบัติงานธุรการของคณะกรรมการ คณะกรรมการอื่น และคณะอนุกรรมการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
                    (2) เก็บ รวบรวม และวเิคราะห ขอมูลเกี่ยวกับการประกนัสังคม 
                    (3) จัดทําทะเบยีนนายจางและผูประกันตนซึ่งตองสงเงินสมทบเขากองทุน 
                    (4) ปฏิบัติการตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอืน่บญัญัติใหเปนอาํนาจหนาที่ของ
สํานักงาน 
                    (5) กระทํากิจการอยางอื่นตามที่รัฐมนตรี คณะกรรมการ คณะกรรมการอื่นหรือ
คณะอนกุรรมการมอบหมาย 



 ๗

 
                    มาตรา 20  ใหเลขาธิการมีหนาที่ควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งราชการของสํานักงานและเปน
ผูบังคับบัญชาขาราชการในสํานักงาน เพื่อการนี้ใหมีรองเลขาธิการคนหนึ่งหรือหลายคน 
เปนผูชวยส่ังและปฏิบัติราชการใหเลขาธิการและรองเลขาธิการเปนขาราชการพลเรือนสามัญ 
 
 

หมวด 3 
กองทุนประกันสังคม 

_________ 
 

มาตรา 21  ใหจัดตั้งกองทนุขึ้นกองทุนหนึง่ในสํานักงานประกันสังคม เรียกวา กองทุน
ประกันสังคม เพื่อเปนทุนใชจายใหผูประกนัตนไดรับประโยชนทดแทนตามที่บัญญัติไว 
ในลักษณะ 3 และเปนคาใชจายตามมาตรา 24 วรรคสอง 
                    มาตรา 22* กองทุนประกอบดวย 
                    (1) เงินสมทบจากรัฐบาล นายจาง และผูประกันตนตามมาตรา 40 และมาตรา 46 
                    (2) เงินเพิ่มตามมาตรา 39 มาตรา 49 และมาตรา 53 
                    (3) ผลประโยชนของกองทุนตามมาตรา 26 
                    (4) เงินคาธรรมเนียมตามมาตรา 45 
                    (5) เงินที่ไดรับจากการบริจาคหรือเงินอุดหนุน 
                    (6) เงินที่ตกเปนของกองทุนตามมาตรา 47 มาตรา 47 ทว ิมาตรา 50 มาตรา 53 และมาตรา 56 
                    (7) เงินอุดหนนุหรือเงินทดรองราชการที่รัฐบาลจายตามมาตรา 24 วรรคสาม 
                    (8) เงินคาปรับที่ไดจากการเปรียบเทียบตามมาตรา 102 
                    (9) รายไดอ่ืน 
                    *[มาตรา 22 แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537] 
                    มาตรา 23  เงินกองทุนตามมาตรา 22 ใหเปนของสํานักงานและไมตองนําสงกระทรวงการคลัง
เปนรายไดแผนดิน 

มาตรา 24  เงินกองทุนใหจายเปนประโยชนทดแทนตามพระราชบัญญัตินี้ 
                    คณะกรรมการอาจจัดสรรเงินกองทุนไมเกินรอยละสิบของเงินสมทบของแตละปเพื่อจายตาม
มาตรา 18 และเปนคาใชจายในการบริหารงานของสํานักงาน 
                    ในกรณีที่เงนิกองทุนไมพอจายตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ใหรัฐบาลจายเงินอุดหนุนหรือเงิน
ทดรองราชการใหตามความจําเปน 
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 มาตรา 25  การรับเงิน การจายเงิน และการเก็บรักษาเงนิกองทุนใหเปนไปตามระเบยีบที่
คณะกรรมการกําหนดโดยความเหน็ชอบของกระทรวงการคลัง 
                    มาตรา 26  การจัดหาผลประโยชนของกองทุนใหเปนไปตามระเบียบทีค่ณะกรรมการกําหนด
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
                    มาตรา 27* ภายในหกเดือนนบัแตวนัสิ้นปปฏิทิน ใหคณะกรรมการเสนองบดุลและรายงานการ
รับจายเงินของกองทุนในปทีล่วงมาแลวตอสํานักงานตรวจเงินแผนดินเพื่อ 
ตรวจสอบรับรองกอนเสนอตอรัฐมนตรี 
                    งบดุลและรายงานการรับจายเงินดังกลาวใหรัฐมนตรีเสนอตอนายกรัฐมนตรี เพื่อนําเสนอ
รัฐสภาเพื่อทราบ และจัดใหมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
                    *[มาตรา 27 แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537] 

 
 

หมวด 4 
การสํารวจการประกันสังคม 

________ 
 

  มาตรา 28  เพื่อประโยชนแกการประกันสังคมตามพระราชบัญญัตินี้จะตราพระราชกฤษฎีกา
เพื่อสํารวจปญหาและขอมูลดานแรงงานกไ็ด 
                    ในพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งอยางนอยใหระบ ุ
                    (1) วัตถุประสงคในการสํารวจ 
                    (2) เจาหนาที่หรือพนักงานเจาหนาที่ที่จะทาํการสํารวจ 
                    (3) กําหนดเวลาการใชบังคับพระราชกฤษฎีกาซึ่งจะตองไมเกินสองป 
                    มาตรา 29  เมื่อไดตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 28 แลว ใหเลขาธิการประกาศกําหนด 
                    (1) แบบสํารวจ 
                    (2) ระยะเวลาที่เจาหนาทีห่รือพนักงานเจาหนาที่จะสงแบบสํารวจใหแกนายจาง 

 
                    (3) กําหนดเวลาไมนอยกวาสามสิบวันใหนายจางตองสงคืนแบบสํารวจที่ไดกรอกรายการแลว
แกเจาหนาทีห่รือพนักงานเจาหนาที ่ซ่ึงตองระบุไวในแบบสํารวจดวย 

การประกาศตามมาตรานี้ใหประกาศในราชกิจจานเุบกษา 
                    มาตรา 30  แบบสํารวจตามมาตรา 29(1) ที่จะตองสงไปยังนายจางใหสงโดยทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตอบรับ หรือใหเจาหนาทีห่รือพนักงานเจาหนาที่นําไปสง ณ ภูมิลําเนา หรือถ่ินที่อยู หรือ
สํานักงานของนายจางในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก หรือในเวลา 
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ทําการของนายจาง ถาไมพบนายจาง ณ ภูมลํิาเนา หรือถ่ินที่อยู หรือสํานกังานของนายจางจะสง
ใหแกบุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะแลว และอยูหรือทํางานในบาน หรือสํานักงานที่ปรากฏวาเปนของนายจาง 
นั้นก็ได  ถาไมสามารถสงตามวิธีในวรรคหนึ่งได ใหใชวธีิปดแบบสํารวจไวในที่ซ่ึงเห็นไดงายที่สํานักงาน
ของนายจาง เมื่อไดดําเนินการดังกลาวและเวลาไดลวงพนไปเกนิสิบหาวันแลวใหถือวานายจางไดรับแบบ
สํารวจนั้นแลว 
                    มาตรา 31  เมื่อนายจางไดรับแบบสํารวจแลว ใหนายจางกรอกรายการในแบบสํารวจทุกขอตาม
ความเปนจริง แลวสงแบบสาํรวจที่ไดกรอกรายการนัน้คนืใหเจาหนาทีห่รือพนักงาน 
เจาหนาทีภ่ายในกําหนดเวลาตามมาตรา 29(3) 
                    มาตรา 32  บรรดาขอความหรอืตัวเลขที่ไดกรอกไวในแบบสํารวจใหถือเปนความลับ หามมิให
ผูซ่ึงมีหนาที่ปฏิบัตกิารตามพระราชบัญญัตินี้เปดเผยขอความหรือตัวเลขนั้นแกบุคคลซึ่งไมมีหนาที่
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ เวนแตมคีวามจําเปนเพือ่ประโยชนแกการประกนัสังคม หรือการคุมครอง
แรงงาน หรือเพื่อประโยชนแกการสอบสวนหรือการพจิารณาคด ี

 
 

ลักษณะ 2 
การประกันสังคม 

________ 
 

หมวด 1 
การเปนผูประกันตน 

________ 
 

มาตรา 33* ใหลูกจางซึ่งมีอายุไมต่ํากวาสิบหาปบริบูรณและไมเกินหกสิบปบริบูรณเปน
ผูประกันตน 
                    ลูกจางซึ่งเปนผูประกันตนอยูแลวตามวรรคหนึ่ง เมื่อมีอายุครบหกสิบปบริบูรณและยงัเปน
ลูกจางของนายจางซึ่งอยูภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหถือวาลูกจางนั้นเปนผูประกันตนตอไป 
                    *[มาตรา 33 แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537] 
                    มาตรา 34  ใหนายจางซึ่งมีลูกจางที่เปนผูประกันตนตามมาตรา 33 ยื่นแบบรายการแสดงรายชื่อ
ผูประกันตน อัตราคาจาง และขอความอื่นตามแบบที่เลขาธิการกําหนด ตอสํานักงานภายในสามสิบวันนับ
แตวนัที่ลูกจางนั้นเปนผูประกันตน 



 ๑๐

 มาตรา 35  ในกรณีที่ผูประกอบกิจการไดวาจางโดยวิธีเหมาคาแรงมอบใหแกบุคคลหนึ่งบุคคล
ใดรับชวงไปควบคุมดูแลการทํางานและรับผิดชอบจายคาจางใหแกลูกจางอีกทอดหนึง่ก็ด ีมอบหมายให
บุคคลหนึ่งบุคคลใดเปนผูจัดหาลูกจางมาทาํงานอันมิใชการประกอบธุรกิจจัดหางานกด็ี โดยการทํางานนั้น
เปนสวนหนึ่งสวนใดในกระบวนการผลิตหรือธุรกิจซึ่งกระทําในสถานประกอบกิจการหรือสถานที่ทํางาน
ของผูประกอบกิจการและเครื่องมือที่สําคัญสําหรับใชทํางานนั้นผูประกอบกจิการเปนผูจัดหา กรณเีชนวานี้
ผูประกอบกิจการยอมอยูในฐานะนายจางซึ่งมีหนาที่ตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
                    *ในกรณีที่ผูรับเหมาคาแรงตามวรรคหนึ่งเปนผูยื่นแบบรายการตอสํานักงาน ตามมาตรา 34 ใน
ฐานะนายจาง ใหผูรับเหมาคาแรงมีหนาทีป่ฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้เชนเดยีวกับ 
นายจาง ในกรณีเชนวานีใ้หผูประกอบกิจการหลุดพนจากความรับผิดในหนี้เงินสมทบและเงินเพิ่มเพยีง
เทาที่ผูรับเหมาคาแรงไดนําสงสํานักงาน 
                    *[ความในวรรคสองของมาตรา 35 เพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติฯ (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2537] 
                    มาตรา 36  เมื่อนายจางยื่นแบบรายการตามมาตรา 34 แลว ใหสํานักงานออกหนังสือสําคัญ
แสดงการขึ้นทะเบียนประกนัสังคมใหแกนายจาง และออกบัตรประกนัสังคมใหแก 
ลูกจาง  ทั้งนี ้ตามแบบ หลักเกณฑ และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
                    มาตรา 37  ในกรณีที่ความปรากฏแกสํานักงานหรอืจากคํารองของลูกจางวานายจางไมยื่นแบบ
รายการตามมาตรา 34 หรือยืน่แบบรายการแลว แตไมมีช่ือลูกจางบางคนซึ่งเปน 
ผูประกันตนตามมาตรา 33 ในแบบรายการนั้น ใหสํานักงานมีอํานาจบนัทึกรายละเอียดในแบบรายการตาม
มาตรา 34 โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกีย่วของ แลวออกหนังสือสําคัญแสดงการขึ้น 
ทะเบียนประกนัสังคมใหแกนายจาง และหรือออกบัตรประกันสังคมใหแกลูกจางตามมาตรา 36แลวแตกรณ ี
                    ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง เลขาธิการหรือผูซ่ึงเลขาธิการมอบหมาย จะดําเนนิการ
สอบสวนกอนก็ได 

 มาตรา 38  ความเปนผูประกันตนตามมาตรา 33 ส้ินสุดลงเมื่อผูประกันตนนั้น 
                    (1) ตาย 
                    (2) ส้ินสภาพการเปนลูกจาง 
                    *ในกรณีที่ผูประกันตนที่ส้ินสภาพการเปนลูกจางตาม (2) ไดสงเงินสมทบครบตามเงื่อนเวลาที่
จะกอใหเกิดสทิธิตามบทบัญญัติในลักษณะ 3 แลว ใหผูนัน้มีสิทธิตามบทบัญญัติใน 
หมวด 2 หมวด 3 หมวด 4 และหมวด 5 ตอไปอีกหกเดือนนับแตวันทีส้ิ่นสภาพการเปนลูกจางหรอืตาม
ระยะเวลาที่กําหนดเพิ่มขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาซึ่งตองไมเกินสิบสองเดือนนับแตวนัสิ้นสภาพ 
การเปนลูกจาง 
                    *[ความในวรรคสองของมาตรา 38 แกไขโดยพระราชบญัญัติฯ (ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2542] 
                    มาตรา 39* ผูใดเคยเปนผูประกันตนตามมาตรา 33 โดยจายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวาสิบ
สองเดือน และตอมาความเปนผูประกันตนไดส้ินสุดลง ตามมาตรา 38(2) ถาผูนั้น 
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ประสงคจะเปนผูประกันตนตอไป ใหแสดงความจํานงตอสํานักงานตามระเบียบที่เลขาธิการกําหนดภายใน
หกเดือนนับแตวันสิ้นสุดความเปนผูประกนัตน 
                    จํานวนเงินที่ใชเปนฐานในการคํานวณเงินสมทบที่ผูประกันตนตามวรรคหนึ่งตองสงเขา
กองทุนตามมาตรา 46 วรรคสอง ใหเปนไปตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง  ทั้งนี้ 
โดยใหคํานึงถึงความเหมาะสมกับสภาพทางเศรษฐกิจในขณะนัน้ดวย 
                    ใหผูประกันตนตามวรรคหนึ่งนําสงเงินสมทบเขากองทุนเดือนละครั้ง ภายในวันที่สิบหาของ
เดือนถัดไป 
                    ผูประกันตนตามวรรคหนึ่งซ่ึงไมสงเงินสมทบหรือสงไมครบจํานวนภายในเวลาที่กําหนดตาม
วรรคสาม ตองจายเงินเพิ่มในอัตรารอยละสองตอเดือนของจํานวนเงินสมทบที่ยังมิได 
นําสงหรือของจํานวนเงินสมทบที่ยังขาดอยูนับแตวันถัดจากวันทีต่องนําสงเงินสมทบ สําหรับเศษของเดือน
ถาถึงสิบหาวัน หรือกวานั้นใหนับเปนหนึง่เดือน ถานอยกวานัน้ใหปดทิ้ง 
                    *[มาตรา 39 แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2537] 
                    มาตรา 40  บุคคลอื่นใดซึ่งมิใชลูกจางตามมาตรา 33 จะสมัครเขาเปนผูประกันตนตาม
พระราชบัญญัตินี้ก็ได โดยใหแสดงความจาํนงตอสํานักงาน 
                    หลักเกณฑ และอัตราการจายเงินสมทบ ประเภทของประโยชนทดแทนที่จะไดรับตาม
มาตรา 54 ตลอดจนหลกัเกณฑและเงื่อนไขแหงสิทธิในการรับประโยชนทดแทนใหตราเปนพระราช 
กฤษฎีกา 
                    มาตรา 41* ความเปนผูประกนัตนตามมาตรา 39 ส้ินสุดลงเมื่อผูประกันตนนั้น 
                    (1) ตาย 
                    (2) ไดเปนผูประกันตนตามมาตรา 33 อีก 
                    (3) ลาออกจากความเปนผูประกันตนโดยการแสดงความจํานงตอสํานักงาน 
                    (4) ไมสงเงินสมทบสามเดือนติดตอกนั 
                    (5) ภายในระยะเวลาสิบสองเดือนสงเงินสมทบมาแลวไมครบเกาเดือน 
                    การสิ้นสุดความเปนผูประกันตนตาม (4) ส้ินสุดลงตั้งแตเดือนแรกทีไ่มสงเงินสมทบ และการ
ส้ินสุดความเปนผูประกันตนตาม (5) ส้ินสุดลงในเดือนทีส่งเงินสมทบไมครบ 
เกาเดือน *ในกรณีที่ผูประกนัตนที่ส้ินสภาพความเปนลูกจางตาม (2) ไดสงเงินสมทบตามเงื่อนเวลาที่จะ
กอใหเกิดสิทธติามบทบัญญัติในลักษณะ 3 แลว ใหผูนั้นมีสิทธิตามบทบัญญัติใน 
หมวด 2 หมวด 3 หมวด 4 และหมวด 5 ตอไปอีกหกเดือนนับแตวันทีส้ิ่นสุดความเปนผูประกันตน 
                    *[ความในวรรคสามของมาตรา 41 แกไขโดยพระราชบญัญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542] 
                    มาตรา 42  เพื่อกอสิทธิแกผูประกันตนในการขอรับประโยชนทดแทนตามบทบัญญัติ
ลักษณะ 3 ใหนับระยะเวลาประกันตนตามมาตรา 33 และหรือมาตรา 39 ทุกชวงเขา 
ดวยกัน 
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                    มาตรา 43  กิจการใดที่อยูภายใตบังคับพระราชบัญญัตินี้ แมวาภายหลังกจิการนั้นจะมจีาํนวน
ลูกจางลดลงเหลือนอยกวาจํานวนที่กําหนดไวก็ตาม ใหกิจการดังกลาวอยู 
ภายใตบังคับพระราชบัญญัตินี้ตอไปจนกวาจะเลิกกิจการ และใหลูกจางที่เหลืออยูเปนผูประกันตนตอไป ใน
กรณีที่กจิการนั้นไดรับลูกจางใหมเขาทํางาน ใหลูกจางใหมนั้นเปนผูประกนัตนตาม 
พระราชบัญญัตินี้ดวย แมวาจํานวนลูกจางรวมทั้งส้ินจะไมถึงจํานวนทีก่ําหนดไวก็ตาม 
                    มาตรา 44* ในกรณีที่ขอเท็จจรงิเกี่ยวกับขอความในแบบรายการที่ไดยื่นไวตอสํานักงาน
เปลี่ยนแปลงไป ใหนายจางแจงเปนหนังสือตอสํานักงานตามระเบียบที่เลขาธิการกําหนด 
เพื่อขอเปลี่ยนแปลงหรือแกไขเพิ่มเติมรายการ ภายในวันที่สิบหาของเดอืนถัดจากเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลง
ดังกลาว 
                    ใหนําความในมาตรา 37 มาใชบังคับแกกรณีที่นายจางไมปฏิบัติตามมาตรานี้โดยอนุโลม 
                    *[มาตรา 44 แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537] 
      มาตรา 45  ในกรณีที่หนังสือสําคัญแสดงการขึ้นทะเบยีนประกันสังคมหรือบัตรประกันสังคม
สูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ ใหนายจางหรือผูประกันตนยื่นคําขอรับ 
ใบแทนหนังสือสําคัญแสดงการขึ้นทะเบยีนประกันสังคม หรือใบแทนบัตรประกันสงัคมแลวแตกรณีตอ
สํานักงานภายในสิบหาวันนบัแตวนัที่ไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลายหรือชํารุดดังกลาว ทั้งนี ้ 
ตามระเบียบทีเ่ลขาธิการกําหนด  
 
 

หมวด 2 
เงินสมทบ 
_______ 

 
                   มาตรา 46* ใหรัฐบาล นายจาง และผูประกนัตนตามมาตรา 33 ออกเงินสมทบเขากองทนุเพื่อ
การจายประโยชนทดแทนในกรณีประสบอันตราย หรือเจ็บปวย กรณีทุพพลภาพ กรณี 
ตายและกรณีคลอดบุตร ฝายละเทากันตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง แตตองไมเกินอัตราเงินสมทบทาย
พระราชบัญญัตินี้ 
                    ใหรัฐบาล นายจาง และผูประกันตนตามมาตรา 33 ออกเงินสมทบเขากองทุนเพื่อการจาย
ประโยชนทดแทนในกรณีสงเคราะหบุตร กรณีชราภาพ และกรณีวางงานตามอัตราที่กําหนด 
ในกฎกระทรวง แตตองไมเกนิอัตราเงินสมทบทายพระราชบัญญัตินี้ 
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                    สําหรับการประกันตนตามมาตรา 39 ใหรัฐบาลและผูประกันตนออกเงนิสมทบเขา 
กองทุนโดยรัฐบาลออกหนึ่งเทาและผูประกนัตนออกสองเทาของอัตราเงินสมทบที่แตละฝาย 
ตองออกตามที่กําหนดในวรรคหนึ่งและวรรคสอง 
 การกําหนดอตัราเงินสมทบตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหกําหนดโดยคํานึงถึงประโยชนทดแทนและ
คาใชจายในการบริหารงานของสํานักงานตามมาตรา 24 

                    คาจางขั้นต่ําและขั้นสูงที่ใชเปนฐานในการคาํนวณเงินสมทบของผูประกันตนตามมาตรา 33 แต
ละคน ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวงในการคํานวณเงินสมทบของผูประกันตนแตละคนสําหรับ
เศษของเงินสมทบที่มีจํานวนตั้งแตหาสิบสตางคขึ้นไปใหนับเปนหนึ่งบาท ถานอยกวานั้นใหปดทิง้ ในกรณี
ที่ผูประกันตนทํางานกับนายจางหลายรายใหคํานวณเงนิสมทบจากคาจางที่ไดรับจากนายจางแตละราย 
                    *[มาตรา 46 แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542] 
                    มาตรา 47* ทุกครั้งที่มีการจายคาจาง ใหนายจางหกัคาจางของผูประกันตนตามจํานวนที่ตอง
นําสงเปนเงินสมทบในสวนของผูประกันตนตามมาตรา 46 และเมื่อนายจางได 
ดําเนินการดังกลาวแลวใหถือวาผูประกันตนไดจายเงินสมทบแลวตั้งแตวันที่นายจางหักคาจาง 
                    ใหนายจางนําเงนิสมทบในสวนของผูประกนัตนที่ไดหักไวตามวรรคหนึง่ และเงินสมทบใน
สวนของนายจาง สงใหแกสํานักงานภายในวันที่สิบหาของเดือนถัดจากเดือนที่มีการหกั 
เงินสมทบไว พรอมทั้งยื่นรายการแสดงการสงเงินสมทบตามแบบที่เลขาธิการกําหนด 
                    ถานายจางไมจายคาจางตามกําหนดเวลาที่ตองจาย ใหนายจางมีหนาที่นําสงเงินสมทบตามที่
บัญญัติไวในวรรคสอง โดยถือเสมือนวามีการจายคาจางแลว 
                    ในกรณีทีน่ายจางนําเงินสมทบในสวนของผูประกันตนหรือเงินสมทบในสวนของนายจางสง
ใหแกสํานักงานเกินจํานวนที่ตองชําระ ใหนายจางหรือผูประกันตนยืน่คํารองขอรับ 
เงินในสวนที่เกินคืนไดตามระเบียบที่เลขาธิการกําหนด ถานายจาง หรือผูประกันตนมิไดเรียกเอาเงนิ
ดังกลาวคืนภายในหนึ่งปนับแตวนัที่นําสงเงินสมทบ หรือไมมารับเงินคืนภายในหนึง่ปนับแต 
วันที่ไดรับแจงใหมารับเงิน ใหเงินนั้นตกเปนของกองทนุ 
                    *[มาตรา 47 แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537] 
                    มาตรา 47 ทวิ* ในกรณีที่นายจางไมนําสงเงนิสมทบหรือนําสงไมครบตามกําหนดเวลาใน
มาตรา 47 วรรคสอง ใหพนักงานเจาหนาทีม่ีคําเตือนเปนหนังสือ ใหนายจางนําเงินสมทบที่ 
คางชําระและเงินเพิ่มมาชําระภายในกําหนดไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือนั้น ถานายจาง
ไดรับคําเตือนดังกลาวแลวแตยังไมนําเงินสมทบที่คางชําระและเงนิเพิม่มาชําระภายในกําหนด  
ใหพนกังานเจาหนาที่มีอํานาจประเมินเงินสมทบและแจงเปนหนังสือใหนายจางนําสงได ดังนี้ 
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                    (1) ถานายจางเคยนําสงเงินสมทบมาแลว ใหถือวาจํานวนเงินสมทบที่นายจางมีหนาทีน่ําสงใน
เดือนตอมาแตละเดือนมีจํานวนเทากับจํานวนเงนิสมทบในเดือนทีน่ายจางไดนําสงแลว 
เดือนสุดทายเต็มเดือน 
                    (2) ถานายจางซึ่งมีหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้แตไมยื่นแบบรายการ ตามมาตรา 34 หรือยื่น
แบบรายการตามมาตรา 34 แลว แตไมเคยนาํสงเงินสมทบหรือยื่นแบบรายการตามมาตรา 34 โดยแจง
จํานวนและรายชื่อลูกจางนอยกวาจํานวนลกูจางที่มีอยูจริง ใหประเมินเงินสมทบจากแบบรายการทีน่ายจาง
เคยยืน่ไว หรือจากจํานวนลกูจางที่พนักงานเจาหนาทีต่รวจพบแลวแตกรณี โดยถือวาลูกจางแตละคนไดรับ
คาจางเปนรายเดือนในอัตราที่ไดเคยมกีารยื่นแบบรายการไว แตถาไมเคยมีการยืน่แบบรายการหรือยื่นแบบ
รายการไมครบถวน ใหถือวาลูกจางแตละคนไดรับคาจางรายเดือนไมนอยกวาอัตราคาจางขั้นต่ํารายวันตาม
กฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานที่ใชบงัคับอยูในทองที่นั้น คูณดวยสามสิบ 
                    ในกรณีที่มกีารพิสูจนไดภายในสองปนับแตวันที่มีการแจงการประเมินเงนิสมทบตามวรรค
หนึ่งวาจํานวนเงินสมทบที่แทจริงที่นายจางมีหนาที่ตองนําสงมีจํานวนมากกวาหรือ 
นอยกวาจํานวนเงินสมทบทีพ่นักงานเจาหนาที่ประเมินไวตาม (1) หรือ (2) ใหสํานักงานมีหนังสือแจงผล
การพิสูจนใหนายจางทราบ ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบผลการพิสูจน เพื่อใหนายจาง 
นําสงเงินสมทบเพิ่มเติมภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง หรือยื่นคําขอตอสํานักงานเพื่อขอใหคืนเงนิ
สมทบ ถานายจางไมมารับเงนิดังกลาวคนืภายในหนึ่งปนับแตวันที่ทราบผลการพิสูจน 
ใหเงินนั้นตกเปนของกองทนุ 
                    การนําสงคําเตือน การแจงจํานวนเงนิสมทบที่ประเมินได และการแจงผลการพิสูจน ใหนํา
ความในมาตรา 30 มาใชบงัคับโดยอนุโลม 
                    *[มาตรา 47 ทว ิเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537] 
                    มาตรา 48  ในกรณีที่ผูประกันตนทํางานกับนายจางหลายรายใหนายจางทุกรายมีหนาที่ปฏิบัติ
ตามมาตรา 46 และมาตรา 47 
                    มาตรา 49  นายจางซึ่งไมนําสงเงินสมทบในสวนของตนหรือในสวนของผูประกันตน หรือสง
ไมครบจํานวนภายในเวลาที่กําหนดตามมาตรา 47 ตองจายเงินเพิ่มในอัตรา 
รอยละสองตอเดือนของจํานวนเงนิสมทบที่นายจางยังมไิดนําสง หรือของจํานวนเงนิสมทบที่ยังขาดอยู นับ
แตวนัถัดจากวนัที่ตองนําสงเงินสมทบ สําหรับเศษของเดือนถาถึงสิบหาวันหรือกวานั้น 
ใหนับเปนหนึง่เดือน ถานอยกวานัน้ใหปดทิ้ง 
                    ในกรณีทีน่ายจางมิไดหกัคาจางของผูประกันตน เพื่อสงเปนเงินสมทบหรือหักไวแลวแตยังไม
ครบจํานวนตามมาตรา 47 วรรคหนึ่ง ใหนายจางรับผิดใชเงินที่ตองสงเปนเงินสมทบ 
ในสวนของผูประกันตนเตม็จํานวน และตองจายเงนิเพิม่ในเงินจํานวนนี้ตามวรรคหนึ่งนับแตวนัถัดจาก
วันที่ตองนําสงเงินสมทบ และในกรณีเชนวานี้สิทธิที่ผูประกันตนพึงไดรับคงมีเสมือนหนึ่ง 
วาผูประกันตนไดสงเงินสมทบแลว 
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                    มาตรา 50  เลขาธิการมีอํานาจออกคําส่ังเปนหนังสือใหยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพยสิน
ของนายจางซึง่ไมนําสงเงินสมทบและหรอืเงินเพิ่ม หรือนําสงไมครบจํานวนตาม 
มาตรา 49  ทั้งนี้ เพียงเทาที่จาํเปนเพื่อใหไดรับเงินที่คางชําระ 
                    การมีคําส่ังใหยดึ อายัด หรือขายทอดตลาดทรัพยสินตามวรรคหนึ่งจะกระทําไดตอเมื่อไดสงคํา
เตือนเปนหนังสือใหนายจางนําเงินสมทบและหรอืเงินเพิม่ที่คางมาชําระภายในกําหนดไมนอยกวาสามสิบ
วันนับแตวันทีไ่ดรับหนังสือนั้นและนายจางไมชําระภายในกําหนด 
                    หลักเกณฑและวิธีการยึด อายดั และขายทอดตลาดทรัพยสินตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตาม
ระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด  ทั้งนี้ ใหนําหลักเกณฑและวธีิการตามประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความแพงมาใชบงัคับโดยอนุโลม 
                    เงินที่ไดจากการขายทอดตลาดดังกลาวใหหกัไวเปนคาใชจายในการยึด อายัดและขาย
ทอดตลาด และชําระเงนิสมทบและเงินเพิม่ที่คางชําระ ถามีเงินเหลือใหคืนแกนายจางโดยเร็ว 
ถานายจางมิไดเรียกเอาเงินที่เหลือคืนภายในหาปใหตกเปนของกองทนุ 
                    มาตรา 51  หนีท้ี่เกิดจากการไมชําระเงินสมทบและหรือเงนิเพิ่มใหสํานกังานมีบุริมสิทธิเหนือ
ทรัพยสินทั้งหมดของนายจางซึ่งเปนลูกหนี้ ในลําดับเดียวกับบุริมสิทธิในมูลคาภาษ ี
อากรตามประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย 
                    มาตรา 52  ในกรณีที่นายจางเปนผูรับเหมาชวง ใหผูรับเหมาชวงถัดขึ้นไปหากมีตลอดสาย
จนถึงผูรับเหมาชั้นตนรวมรับผิดกับผูรับเหมาชวง ซ่ึงเปนนายจางในเงนิสมทบซึ่งนายจาง 
มีหนาที่ตองจายตามพระราชบัญญัตินี้ 
                   มาตรา 53* ใหนําบทบัญญัติมาตรา 49 มาตรา 50 และมาตรา 51 มาใชบังคับโดยอนโุลมแก
ผูรับเหมาชวงตามมาตรา 52 ซ่ึงไมนําสงเงินสมทบหรือสงไมครบจํานวนภายในเวลาที่ 
กําหนด 
                    *[มาตรา 53 แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537] 
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ลักษณะ 3 

ประโยชนทดแทน 
________ 
หมวด 1 
ท่ัวไป 

________ 
                    มาตรา 54  ผูประกันตนหรือบคุคลตามมาตรา 73 มีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนจาก
กองทุน ดังตอไปนี ้
                    (1) ประโยชนทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวย 
                    (2) ประโยชนทดแทนในกรณีคลอดบุตร 
                    (3) ประโยชนทดแทนในกรณีทุพพลภาพ 
                    (4) ประโยชนทดแทนในกรณีตาย 
                    (5) ประโยชนทดแทนในกรณีสงเคราะหบตุร 
                    (6) ประโยชนทดแทนในกรณีชราภาพ 
                    (7) ประโยชนทดแทนในกรณีวางงาน ยกเวนผูประกนัตนตามมาตรา 39 
                    มาตรา 55  ในกรณีที่นายจางไดจัดสวัสดกิารเกี่ยวกับกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวย หรือ
กรณีทุพพลภาพ หรือกรณีตายอันมิใชเนื่องจากการทํางาน หรือกรณีคลอดบุตร 
หรือกรณีสงเคราะหบุตร หรือกรณีชราภาพ หรือกรณวีางงาน กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหแก
ลูกจางซึ่งเปนผูประกันตนตามมาตรา 33 ที่เขาทํางานกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
ถาสวัสดิการนัน้มีกรณใีดที่จายในอัตราสูงกวาประโยชนทดแทนตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนายจางนั้นนํา
ระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน สัญญาจางแรงงานหรือขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง 
ซ่ึงกําหนดสวสัดิการที่วานัน้มาแสดงตอคณะกรรมการเพื่อขอลดสวนอัตราเงินสมทบในประเภทประโยชน
ทดแทนทีน่ายจางไดจดัสวัสดิการใหแลวจากอัตราเงินสมทบที่ผูประกนัตนและนายจาง 
นั้น ตองจายเขากองทุนตามมาตรา 46 และใหนายจางใชอัตราเงินสมทบในสวนทีเ่หลือภายหลังคิดสวนลด
ดังกลาวแลวมาคํานวณเงินสมทบในสวนของผูประกันตน และเงนิสมทบในสวนของ 
นายจางทีย่ังมหีนาที่ตองสงเขากองทุนเพื่อการจายประโยชนทดแทนในสวนอื่นตอไป 
                    การขอลดสวนอัตราเงินสมทบและการพจิารณาหักสวนลดอัตราเงินสมทบตามวรรคหนึ่ง ให
เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด 
                    มาตรา 56* ผูประกันตนหรือบุคคลอื่นใดเหน็วาตนมีสิทธไิดรับประโยชนทดแทนในกรณีใด
ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 54 และประสงคจะขอรับประโยชนทดแทนนัน้ ใหยื่นคําขอ 
รับประโยชนทดแทนตอสํานักงานตามระเบียบที่เลขาธิการกําหนด ภายในหนึ่งปนบัแตวนัที่มีสิทธิขอรับ
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ประโยชนทดแทนนัน้ และใหเลขาธิการ หรือผูซ่ึงเลขาธิการมอบหมายพิจารณาสั่งการโดยเร็ว 
                    ประโยชนทดแทนตามวรรคหนึ่งที่เปนตัวเงิน ถาผูประกนัตนหรือบุคคลซึ่งมีสิทธิไมมารับ
ภายในสองปนับแตวันที่ไดรับแจงจากสํานักงาน ใหเงนินั้นตกเปนของกองทุน 
                    *[มาตรา 56 แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537] 
                    มาตรา 57* การคํานวณคาจางรายวันในการจายเงินทดแทนการขาดรายไดใหแกผูประกันตน
ตามมาตรา 33 ใหคํานวณโดยนําคาจางสามเดือนแรกของคาจางที่ใชเปนฐานในการ 
คํานวณเงินสมทบที่นายจางนําสงสํานักงานแลวยอนหลังเกาเดือน หารดวยเกาสิบ แตถาผูประกันตนมี
หลักฐานพิสูจนไดวา ถานําคาจางของสามเดือนอ่ืนในระยะเวลาเกาเดือนนั้นมาคํานวณแลว 
จะมีจํานวนสูงกวา ก็ใหนําคาจางสามเดือนนั้น หารดวยเกาสิบ หรือในกรณีที่ผูประกนัตนยังสงเงนิสมทบ
ไมครบเกาเดือน ใหนําคาจางสามเดือนสุดทายที่ใชเปนฐานในการคํานวณเงนิสมทบที่ 
นายจางไดนําสงสํานักงานแลวหารดวยเกาสิบเปนเกณฑคํานวณ 
                    สําหรับการคํานวณคาจางรายวันในการจายเงินทดแทนการขาดรายไดใหแกผูประกันตนตาม
มาตรา 39 นั้น ใหคํานวณโดยเฉลี่ยจากจํานวนเงนิที่ใชเปนฐานในการคาํนวณเงิน 
สมทบตามมาตรา 39 วรรคสอง 
                    *[มาตรา 57 แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537] 
                    มาตรา 58  การรับประโยชนทดแทนตามพระราชบญัญัตินี้ในกรณีที่เปนบริการทาง
การแพทย ผูประกันตนหรือคูสมรสของผูประกันตนจะตองรับบริการทางการแพทยจากสถาน 
พยาบาลตามมาตรา 59 
                    รายละเอียดและเงื่อนไขเกีย่วกบับริการทางการแพทยที่ผูประกันตน หรือคูสมรสของ
ผูประกันตนจะไดรับ ใหเปนไปตามระเบยีบที่เลขาธิการกําหนดโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการ 
                    มาตรา 59  ใหเลขาธิการประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดเขตทองที่และช่ือสถานพยาบาลที่
ผูประกันตนหรือคูสมรสของผูประกันตนมีสิทธิไปรับบริการทางการแพทยได 
                    ผูประกันตนหรอืคูสมรสของผูประกันตนซึง่มีสิทธิไดรับบริการทางการแพทยถาทํางานหรือมี
ภูมิลําเนาอยูในเขตทองที่ใดใหไปรับบริการทางการแพทยจากสถานพยาบาลตามวรรคหนึ่งที่อยูในเขต
ทองที่นั้น เวนแตในกรณีทีใ่นเขตทองที่นัน้ไมมีสถานพยาบาลตามวรรคหนึ่งหรือมแีตผูประกันตนหรือคู
สมรสของผูประกันตนมีเหตุผลสมควรที่ไมสามารถไปรับบริการทางการแพทยจากสถานพยาบาลดังกลาว
ได ก็ใหไปรับบริการทางการแพทยจากสถานพยาบาลตามวรรคหนึ่งทีอ่ยูในเขตทองที่อ่ืนได 
                    ในกรณีที่ผูประกันตนหรือคูสมรสของผูประกันตนไปรับบริการทางการแพทยจาก
สถานพยาบาลอื่นนอกจากทีก่ําหนดไวในวรรคสอง ใหผูประกันตนมีสิทธิไดรับเงินทดแทนคา 
บริการทางการแพทยที่ตองจายใหแกสถานพยาบาลอื่นนั้นตามจํานวนที่สํานักงานกําหนด โดยคํานึงถึง
สภาพของการประสบอันตราย หรือเจ็บปวย การคลอดบุตร สภาพทางเศรษฐกิจของแตละเขตทองที ่ 



 ๑๘

และลักษณะของการบริการทางการแพทยที่ไดรับ  ทั้งนี ้จะตองไมเกินอัตราที่คณะกรรมการการแพทย
กําหนดโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการ 
                    มาตรา 60  ในกรณีที่ผูประกันตนหรือคูสมรสของผูประกันตนไปรับบรกิารทางการแพทยจาก
สถานพยาบาลแลวละเลยหรือไมปฏิบัติตามคําแนะนํา หรือคําส่ังของแพทยโดย 
ไมมีเหตุผลอันสมควร เลขาธิการหรือผูซ่ึงเลขาธิการมอบหมายจะสั่งลดประโยชนทดแทนก็ได  ทั้งนี้โดย
ความเหน็ชอบของคณะกรรมการการแพทย 
                    มาตรา 61* ผูประกันตนหรือบุคคลตามมาตรา 38 วรรคสอง มาตรา 73 หรือมาตรา 73 ทว ิไมมี
สิทธิไดรับประโยชนทดแทนเมื่อปรากฏวาการประสบอันตราย หรือเจบ็ปวย 
หรือการทุพพลภาพ หรือการตายนั้น เกิดขึน้เพราะเหตุทีบุ่คคลดังกลาวจงใจกอใหเกดิขึ้นหรือยนิยอมให
ผูอ่ืนกอใหเกิดขึ้น 
                    *[มาตรา 61 แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537] 
                    มาตรา 61 ทวิ* ในกรณีที่ผูประกันตนมีสิทธิไดรับเงินทดแทนการขาดรายไดตาม
มาตรา 64 และมาตรา 71 หรือเงินสงเคราะหการหยดุงานเพื่อการคลอดบุตรตามมาตรา 67 ในเวลา 
เดียวกัน ใหมสิีทธิขอรับเงินทดแทนการขาดรายไดหรือเงินสงเคราะหการหยดุงานเพื่อการคลอดบุตรใน
ประเภทใดประเภทหนึ่งไดเพียงประเภทเดียว โดยใหแสดงความจํานงตามแบบที่เลขาธิการ 
กําหนด 
                    *[มาตรา 61 ทว ิเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537]  
 

หมวด 2 
ประโยชนทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวย 

                    มาตรา 62* ผูประกันตนมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีประสบอนัตรายหรือเจบ็ปวย
อันมิใชเนื่องจากการทํางาน ตอเมื่อภายในระยะเวลาสิบหาเดือนกอนวนัรับบริการทาง 
การแพทย ผูประกันตนไดจายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวาสามเดือน 
                    *[มาตรา 62 แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537] 
                    มาตรา 63  ประโยชนทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรอืเจ็บปวยอันมใิชเนื่องจากการ
ทํางาน ไดแก 
                    (1) คาตรวจวินจิฉัยโรค 
                    (2) คาบําบัดทางการแพทย 
                    (3) คากินอยูและรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล 
                    (4) คายาและคาเวชภณัฑ 



 ๑๙

                    (5) คารถพยาบาลหรือคาพาหนะรับสงผูปวย 
                    (6) คาบริการอื่นที่จําเปน 
                    ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและอัตราที่คณะกรรมการการแพทยกําหนดโดยความเหน็ชอบของ
คณะกรรมการ 
                    ผูประกันตนที่ตองหยุดงานเพือ่การรักษาพยาบาลตามคําส่ังของแพทยใหไดรับเงินทดแทนการ
ขาดรายไดตามเกณฑที่กําหนดไวในมาตรา 64 ดวย 
                    มาตรา 64  ในกรณีที่ผูประกันตนประสบอันตรายหรือเจ็บปวยอันมใิชเนือ่งจากการทํางาน ให
ผูประกันตนมสิีทธิไดรับเงินทดแทนการขาดรายไดในอตัรารอยละหาสิบของคาจาง 
ตามมาตรา 57 สําหรับการที่ผูประกันตนตองหยุดงานเพือ่การรักษาพยาบาลตามคําส่ังของแพทยคร้ังหนึ่งไม
เกินเกาสิบวัน และในระยะเวลาหนึ่งปปฏิทินตองไมเกนิหนึ่งรอยแปดสบิวัน เวนแตการ 
เจ็บปวยดวยโรคเรื้อรังตามที่กําหนดในกฎกระทรวง กใ็หมีสิทธิไดรับเงินทดแทนการขาดรายไดเกินหนึ่ง
รอยแปดสิบวนัแตไมเกินสามรอยหกสิบหาวัน 
                    ระยะเวลาไดรับเงินทดแทนการขาดรายไดใหเร่ิมนับแตวนัแรกที่ตองหยุดงานตามคําสั่งของ
แพทยจนถึงวนัสุดทายที่แพทยกําหนดใหหยุดงาน หรือจนถึงวันสุดทายที่หยุดงาน ในกรณ ี
ผูประกันตนกลับเขาทํางานกอนครบกําหนดเวลาตามคําส่ังของแพทยแตไมเกนิระยะเวลาที่กาํหนดในวรรค
หนึ่ง 
                    ในกรณีที่ผูประกันตนมีสิทธิไดรับคาจางจากนายจางในระหวางหยุดงานเพื่อการรักษาพยาบาล
ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน หรือมีสิทธิตามระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับ 
การทํางาน สัญญาจางแรงงาน หรือขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง แลวแตกรณ ีผูประกันตนไมมีสิทธิไดรับ
เงินทดแทนตามวรรคหนึ่งจนกวาสิทธิไดรับเงินคาจางนัน้ไดส้ินสุดลงจึงจะมีสิทธิไดรับ 
เงินทดแทนดังกลาวเทาระยะเวลาที่คงเหลือ และถาเงินคาจางที่ไดรับจากนายจางในกรณีใดนอยกวาเงิน
ทดแทนการขาดรายไดจากกองทุน ผูประกนัตนมีสิทธิไดรับเงินทดแทนจากกองทุนในสวนที ่
ขาดดวย  
 

หมวด 3 
ประโยชนทดแทนในกรณีคลอดบุตร 

                    มาตรา 65* ผูประกันตนมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีคลอดบุตรสําหรับตนเองหรือ
ภริยา หรือสําหรับหญิงซ่ึงอยูกินดวยกนัฉันสามีภริยากับผูประกันตนโดยเปดเผยตาม 
ระเบียบที่เลขาธิการกําหนดถาผูประกันตนไมมีภริยา  ทั้งนี้ ตอเมื่อภายในระยะเวลาสิบหาเดือนกอนวันรับ
บริการทางการแพทยผูประกันตนไดจายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวาเจ็ดเดือน 



 ๒๐

                    ประโยชนทดแทนในกรณีคลอดบุตร ใหผูประกันตนแตละคนมีสิทธิไดรับสําหรับการคลอด
บุตรไมเกินสองครั้ง 
                    *[มาตรา 65 แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537] 
                    มาตรา 66  ประโยชนทดแทนในกรณีคลอดบุตร ไดแก 
                    (1) คาตรวจและรับฝากครรภ 
                    (2) คาบําบัดทางการแพทย 
                    (3) คายาและคาเวชภณัฑ 
                    (4) คาทําคลอด 
                    (5) คากินอยูและรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล 
                    (6) คาบริบาลและคารักษาพยาบาลทารกแรกเกิด 
                    (7) คารถพยาบาลหรือคาพาหนะรับสงผูปวย 
                    (8) คาบริการอื่นที่จําเปน 
                    ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและอัตราที่คณะกรรมการการแพทยกําหนดโดยความเหน็ชอบของ
คณะกรรมการ 
                    *ผูประกันตนซึง่ตองหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรใหไดรับเงินสงเคราะหการหยดุงานเพื่อการ
คลอดบุตรตามเกณฑที่กําหนดไวในมาตรา 67 ดวย 
                    *[ความในวรรคสามของมาตรา 66 แกไขโดยพระราชบญัญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537] 
                    มาตรา 67* ในกรณีที่ผูประกันตนตองหยดุงานเพื่อการคลอดบุตรใหผูประกันตนมีสิทธิไดรับ
เงินสงเคราะหการหยดุงานเพื่อการคลอดบุตรไมเกินสองครั้ง เปนการเหมาจายในอัตรา 
คร้ังละรอยละหาสิบของคาจางตามมาตรา 57 เปนเวลาเกาสิบวัน 
                    *[มาตรา 67 แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537] 
                    มาตรา 68  ในกรณีที่ผูประกันตนหรือคูสมรสของผูประกันตนไมสามารถรับประโยชน
ทดแทนตามมาตรา 66 ได เนื่องจากผูประกันตนหรือคูสมรสของผูประกันตนไมได 
คลอดบุตรในสถานพยาบาลตามมาตรา 59 ใหผูประกนัตนไดรับประโยชนทดแทนการคลอดบุตรตาม
หลักเกณฑและอัตราที่คณะกรรมการการแพทยกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ  
 
 

หมวด 4 
ประโยชนทดแทนในกรณีทุพพลภาพ 

 
                    มาตรา 69* ผูประกันตนมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีทุพพลภาพอันมิใชเนื่องจากการ
ทํางาน ตอเมื่อภายในระยะเวลาสิบหาเดือนกอนทุพพลภาพผูประกันตนไดจายเงิน 



 ๒๑

สมทบมาแลวไมนอยกวาสามเดือน 
                    *[มาตรา 69 แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537] 
                    มาตรา 70  ประโยชนทดแทนในกรณีทุพพลภาพ ไดแก 
                    (1) คาตรวจวินจิฉัยโรค 
                    (2) คาบําบัดทางการแพทย 
                    (3) คายาและคาเวชภณัฑ 
                    (4) คากินอยูและรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล 
                    (5) คารถพยาบาลหรือคาพาหนะรับสงผูทุพพลภาพ 
                    (6) คาฟนฟูสมรรถภาพทางรางกาย จิตใจและอาชีพ 
                    (7) คาบริการอื่นที่จําเปน 
                    ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและอัตราที่คณะกรรมการการแพทยกําหนดโดยความเหน็ชอบของ
คณะกรรมการ 
                    มาตรา 71* ในกรณีที่ผูประกันตนทุพพลภาพอันมิใชเนื่องจากการทํางานใหมีสิทธิไดรับเงิน
ทดแทนการขาดรายไดในอตัรารอยละหาสิบของคาจางตามมาตรา 57 ตลอดชีวิต 
                    *[มาตรา 71 แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537] 
                    มาตรา 72  ในกรณีที่คณะกรรมการการแพทยวินจิฉัยวาการทุพพลภาพของผูประกันตนไดรับ
การฟนฟูตามมาตรา 70(6) จนมีสภาพดีขึน้แลว ใหเลขาธิการหรือผูซ่ึงเลขาธิการ 
มอบหมายพจิารณาสั่งลดเงินทดแทนการขาดรายได เนือ่งจากการทุพพลภาพไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่
คณะกรรมการการแพทยกําหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
                    *ในกรณีที่ไดมกีารลดเงินทดแทนการขาดรายไดตามวรรคหนึ่งไปแลวตอมาในภายหลังปรากฏ
วาเหตุทพุพลภาพนัน้มีสภาพเสื่อมลง ถาคณะกรรมการการแพทยวินจิฉัยวาการ 
ทุพพลภาพนัน้เสื่อมลงไปจากที่เคยวินิจฉยัไวตามวรรคหนึ่งใหเลขาธิการพิจารณาเพิ่มเงินทดแทนการขาด
รายไดนัน้ได 
                    *[ความในวรรคสองของมาตรา 72 เพิ่มเติมโดยพระราชบญัญตัิฯ (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2537]  

 

หมวด 5 
ประโยชนทดแทนในกรณีตาย 

                    มาตรา 73* ในกรณีที่ผูประกันตนถึงแกความตายโดยมใิชประสบอันตราย หรือเจ็บปวย
เนื่องจากการทํางาน  ถาภายในระยะเวลาหกเดือนกอนถึงแกความตายผูประกันตนไดจายเงินสมทบมาแลว
ไมนอยกวาหนึ่งเดือนใหจายประโยชนทดแทนในกรณตีาย ดังนี้ 



 ๒๒

                    (1) เงินคาทําศพตามอัตราที่กาํหนดในกฎกระทรวง แตตองไมนอยกวาหนึ่งรอยเทาของอัตรา
สูงสุดของคาจางขั้นต่ํารายวนัตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน ใหจายใหแกบุคคลตามลําดับ ดังนี ้
                        (ก) บุคคลซึ่งผูประกันตนทาํหนังสือระบุใหเปนผูจัดการศพและไดเปนผูจัดการศพ
ผูประกันตน 
                        (ข) สามีภริยา บิดามารดา หรือบุตรของผูประกันตนซึ่งมีหลักฐานแสดงวาเปนผูจัดการศพ
ผูประกันตน 
                        (ค) บุคคลอื่นซึ่งมีหลักฐานแสดงวาเปนผูจัดการศพผูประกันตน 
                    (2) เงินสงเคราะหกรณีที่ผูประกันตนถึงแกความตาย ใหจายแกบุคคลซึ่งผูประกันตนทาํหนังสือ
ระบุใหเปนผูมสิีทธิไดรับเงินสงเคราะหนั้น แตถาผูประกนัตนมิไดมหีนงัสือระบุไวกใ็หนํามาเฉลี่ยจายใหแก
สามีภริยา บิดามารดาหรือบุตรของผูประกันตนในจํานวนที่เทากัน ดังนี้ 
                        (ก) ถากอนถึงแกความตายผูประกันตนไดสงเงินสมทบมาแลวตั้งแตสามสิบหกเดือนขึ้น
ไป แตไมถึงสิบป ใหจายเงินสงเคราะหเปนจํานวนเทากบัรอยละหาสิบของคาจางรายเดือนที่คํานวณไดตาม
มาตรา 57 คูณดวยสาม 
                        (ข) ถากอนถึงแกความตายผูประกันตนไดสงเงินสมทบมาแลวตั้งแตสิบปขึ้นไป ใหจายเงิน
สงเคราะหเปนจํานวนเทากบัรอยละหาสิบของคาจางรายเดือนที่คํานวณไดตามมาตรา 57 คูณดวยสิบ 
                    *[มาตรา 73 แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537] 
                    มาตรา 73 ทวิ* ในกรณีที่ผูประกันตนที่ทุพพลภาพตามมาตรา 71 ถึงแกความตายใหนาํความใน
มาตรา 73 มาใชบังคับโดยอนุโลม โดยใหนําเงินทดแทนการขาดรายไดที่ผูประกันตนไดรับในเดือนสุดทาย
กอนถึงแกความตายมาเปนเกณฑในการคํานวณ 
                    ในกรณีที่ผูประกันตนที่ทุพพลภาพนั้นอยูในขายที่จะไดรับเงินคาทําศพและเงินสงเคราะห กรณี
ที่ผูประกันตนถึงแกความตายในฐานะทีเ่ปนผูประกันตน และในฐานะที่เปนผูประกนัตนที่ทุพพลภาพตาม
วรรคหนึ่ง ในเวลาเดียวกนั ใหมีสิทธิไดรับเงินคาทําศพและเงินสงเคราะหกรณีที่ผูประกันตนถึงแกความตาย
ตามมาตรา 73 เพียงทางเดียว 
                    *[มาตรา 73 ทว ิเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537]  
 
 

หมวด 6 
ประโยชนทดแทนในกรณีสงเคราะหบุตร 

 

                    มาตรา 74* ผูประกันตนมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีสงเคราะหบุตรตอเมื่อภายใน
ระยะเวลาสามสิบหกเดือนกอนเดือนที่มีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนผูประกันตนได 
จายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวาสิบสองเดอืน 



 ๒๓

                    *[มาตรา 74 แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542] 
                    มาตรา 75  ประโยชนทดแทนในกรณีสงเคราะหบุตร ไดแก 
                    (1) คาสงเคราะหความเปนอยูของบุตร 
                    (2) คาเลาเรียนบุตร 
                    (3) คารักษาพยาบาลบุตร 
                    (4) คาสงเคราะหอ่ืนที่จําเปน 
                    ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 
                    มาตรา 75 ทวิ* ในกรณีที่ผูประกันตนซึ่งมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีสงเคราะหบุตร
ตามมาตรา 74 หากผูประกนัตนนั้นเปนผูทุพพลภาพซึ่งมสิีทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีทุพพลภาพ
หรือถึงแกความตาย ใหผูประกันตน ซ่ึงเปนผูทุพพลภาพนั้นหรือบุคคลตามมาตรา 75 จัตวา มีสิทธิไดรับ
ประโยชนทดแทนในกรณีสงเคราะหบุตรดวย 
                    *[มาตรา 75 ทว ิแกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542] 
                    มาตรา 75 ตรี* ใหผูประกนัตนมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีสงเคราะหบุตรสําหรับ
บุตรชอบดวยกฎหมายซึ่งมอีายุตามที่กําหนดในกฎกระทรวงแตตองไมเกินสิบหาปบริบูรณจํานวนคราวละ
ไมเกินสองคน บุตรชอบดวยกฎหมายดังกลาวไมรวมถึงบตุรบุญธรรมหรือบุตรซึ่งไดยกใหเปนบุตรบุญ
ธรรมของบุคคลอื่น 
                    ในกรณีที่บดิาและมารดาเปนผูประกันตน ใหบิดาหรือมารดาฝายใดฝายหนึ่งเปนผูมีสิทธิไดรับ
ประโยชนทดแทนในกรณีสงเคราะหบุตรเพียงฝายเดียว เวนแตเมื่อมีการจดทะเบยีนหยาหรือแยกกันอยู และ
บุตรอยูในความอุปการะของ ผูประกันตนฝายใดใหผูประกันตนฝายนั้นเปนผูมีสิทธิไดรับ 
                    หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการจายเงนิสงเคราะหบตุร ใหเปนไปตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 
                    *[มาตรา 75 ตรี แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542] 
                    มาตรา 75 จัตวา* ในกรณีที่ผูประกันตนถึงแกความตาย ใหจายประโยชนทดแทนในกรณี
สงเคราะหบุตรแกบุคคลตามลําดับ ดังนี ้
                    (1) สามีหรือภรรยาของผูประกันตน หรือบุคคลซึ่งอยูรวมกันฉันสาม ีภริยากับผูประกนัตนโดย
เปดเผยตามระเบียบที่เลขาธิการกําหนด และเปนผูใชอํานาจปกครองบุตร 
                    (2) ผูอุปการะบตุรของผูประกันตน ในกรณบีุคคลตาม (1) มิไดเปนผูอุปการะบุตรหรือถูกถอน
อํานาจปกครอง หรือถึงแกความตาย 
                    *[มาตรา 75 จัตวา แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542]  
 
 



 ๒๔

หมวด 7 
ประโยชนทดแทนในกรณีชราภาพ 

                    มาตรา 76* ผูประกันตนมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีชราภาพตอเมื่อผูประกนัตนได
จายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวาหนึ่งรอยแปดสิบเดือนไมวาระยะเวลาหนึ่งรอยแปดสิบเดือนจะติดตอกัน
หรือไมก็ตาม 
                    *[มาตรา 76 แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542] 
                    มาตรา 77* ประโยชนทดแทนในกรณีชราภาพ ไดแก 
                    (1) เงินเลี้ยงชพีรายเดือน เรียกวา เงินบํานาญชราภาพ หรือ 
                    (2) เงินบําเหนจ็ที่จายใหคร้ังเดียว เรียกวา เงินบําเหนจ็ชราภาพ 
                    หลักเกณฑ วิธีการ ระยะเวลา และอัตราการจายประโยชนทดแทนในกรณีชราภาพตามวรรค
หนึ่งใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
                    *[มาตรา 77 แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542] 
                    มาตรา 77 ทวิ* ในกรณีที่ผูประกันตนจายเงนิสมทบมาแลวไมนอยกวาหนึ่งรอยแปดสบิเดือน
ใหมีสิทธิไดรับเงินบํานาญชราภาพตั้งแตเดือนถัดจากเดอืนที่อายุครบหาสิบหาปบริบูรณ เวนแตเมื่อมีอายุ
ครบหาสิบหาปบริบูรณและความเปนผูประกันตนยังไมส้ินสุดลงตามมาตรา 38 หรือมาตรา 41 ใหผูนั้นมี
สิทธิไดรับตั้งแตเดือนถัดจากเดือนที่ความเปนผูประกันตนสิ้นสุดลง 
                    ในกรณีที่ผูประกันตนจายเงนิสมทบไมครบหนึ่งรอยแปดสิบเดือนและความเปนผูประกันตน
ไดส้ินสุดลงตามมาตรา 38 หรือมาตรา 41 ใหผูนั้นมีสิทธิไดรับเงินบําเหน็จชราภาพ 
                    *[มาตรา 77 ทว ิแกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542] 
                    มาตรา 77 ตรี* ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับเงินบํานาญชราภาพไดกลับเขาเปนผูประกันตน ใหงด
การจายเงนิบําบาญชราภาพของบุคคลดังกลาวจนกวาความเปนผูประกันตนไดส้ินสดุลงตามมาตรา 38 หรือ
มาตรา 41 แลวแตกรณ ี
                    ในกรณีที่ความเปนผูประกันตนสิ้นสุดลงดวยเหตุอ่ืนนอกจากถึงแกความตายใหผูนั้นมสิีทธิ
ไดรับเงินบํานาญชราภาพ 
                    ในกรณีที่ความเปนผูประกันตนสิ้นสุดลงเนือ่งจากผูประกนัตนถึงแกความตายใหทายาทผูมี
สิทธิของผูนั้นตามมาตรา 77 จัตวา มีสิทธิไดรับเงินบําเหน็จชราภาพ 
                    *[มาตรา 77 ตรี แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542] 
                    มาตรา 77 จัตวา* ในกรณีผูประกันตนซึ่งมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีชราภาพตาม
มาตรา 77 ทว ิถึงแกความตายกอนทีจ่ะไดรับประโยชนทดแทนหรือผูรับเงินบํานาญ 
ชราภาพถึงแกความตายภายในหกสิบเดือนนับแตเดือนทีมี่สิทธิไดรับเงินบํานาญชราภาพ ใหทายาทของผู
นั้นมีสิทธิไดรับเงินบําเหน็จชราภาพ 



 ๒๕

                    ทายาทผูมีสิทธิตามวรรคหนึ่ง ไดแก 
                    (1) บุตรชอบดวยกฎหมาย ยกเวนบุตรบุญธรรมหรือบุตรซึ่งไดยกใหเปนบุตรบุญธรรมของ
บุคคลอื่นใหไดรับสองสวน ถาผูประกันตนที่ตายมีบุตรตั้งแตสามคนขึ้นไปใหไดรับสามสวน 
                    (2) สามีหรือภริยาใหไดรับหนึ่งสวน และ 
                    (3) บิดามารดา หรือบิดาหรือมารดาที่มีชีวิตอยูใหไดรับหนึ่งสวน 
                    ในกรณีที่ไมมีทายาทในอนุมาตราใด หรือทายาทนั้นไดตายไปเสียกอนใหแบงเงินตาม
มาตรา 77 (2) ในระหวางทายาทผูมีสิทธิในอนุมาตราทีม่ีทายาทผูมีสิทธิไดรับ 
                    *[มาตรา 77 จัตวา แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542] 
                    มาตรา 77 เบญจ* ในกณีที่ผูประกันตนมีสิทธิไดรับเงินทดแทนการขาดรายไดตาม
มาตรา 71 และเงินบํานาญชราภาพในเวลาเดียวกัน ใหผูประกันตนไดรับเงินทดแทนการขาดรายได 
ตามมาตรา 71 และเงินบําเหน็จชราภาพแทน 
                    ในกรณีที่ผูประกันตนไดรับเงนิบํานาญชราภาพไปแลว และตอมาเปนผูทุพพลภาพภายใน
กําหนดเวลาตามมาตรา 38 วรรคสอง ใหงดการจายเงินบาํนาญชราภาพและใหจายเงิน 
บําเหน็จชราภาพแทน  ทั้งนี้ ใหหกัเงินบํานาญ ชราภาพทีไ่ดรับไปแลวกอนการเปนผูทุพพลภาพออกจากเงนิ
บําเหน็จชราภาพที่ผูนั้นมีสิทธิไดรับแลวนําเงินที่หักนั้นสงเขากองทุน 
                    *[มาตรา 77 เบญจ แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542]  
 

หมวด 8 
ประโยชนทดแทนในกรณีวางงาน 

                    มาตรา 78  ลูกจางซึ่งเปนผูประกันตนมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีวางงานตอเมื่อ
ผูประกันตนไดจายเงนิสมทบมาแลวไมนอยกวาหกเดือน และตองอยูภายในระยะเวลาสิบหาเดือนกอนการ
วางงานและจะตองเปนผูที่อยูในเงื่อนไขดงัตอไปนี ้
                    (1) เปนผูมีความสามารถในการทํางาน พรอมที่จะทํางานทีเ่หมาะสมตามที่จัดหาใหหรือตองไม
ปฏิเสธการฝกงานและไดขึ้นทะเบียนไวที่สํานักจัดหางานของรัฐ โดยตองไปรายงานตัวไมนอยกวาเดือนละ
หนึ่งครั้ง 
                    (2) การที่ผูประกันตนวางงานตองมิใชถูกเลิกจางเนื่องจากทุจริตตอหนาที่หรือกระทําความผิด
อาญาโดยเจตนาแกนายจาง หรือจงใจทําใหนายจางไดรับความเสียหายหรือฝาฝนขอบังคับหรือระเบียบ
เกี่ยวกับการทํางานหรือคําส่ังอันชอบดวยกฎหมายในกรณีรายแรง หรือละทิ้งหนาที่เปนเวลาเจด็วนัทํางาน
ติดตอกันโดยไมมีเหตุอันสมควร หรือประมาทเลินเลอเปนเหตใุหนายจางไดรับความเสียหายอยาง
รายแรง หรือไดรับโทษจําคกุตามคําพพิากษาถึงที่สุดใหจําคุกเวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทํา



 ๒๖

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
                    (3) ตองมิใชผูมสิีทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีชราภาพตามหมวด 7  ในลักษณะนี ้
                    มาตรา 79  ใหผูประกันตนมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนการวางงานตั้งแตวนัที่แปดนบัแตวนั
วางงานจากการทํางานกับนายจางรายสุดทาย  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและอัตราที่กําหนด 
ในกฎกระทรวง  
 
 

 ลักษณะ 4 
พนักงานเจาหนาท่ีและการตรวจตราและควบคุม 

 

                    มาตรา 80  ในการปฏิบัติการตามหนาที ่ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจดังตอไปนี ้
                    (1) เขาไปในสถานประกอบการหรือสํานักงานของนายจาง สถานที่ทํางานของลูกจาง ใน
ระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตกหรือในระหวางเวลาทําการ เพื่อตรวจสอบหรือสอบถาม
ขอเท็จจริง ตรวจสอบทรัพยสินหรือเอกสาร หลักฐานอื่น ถายภาพ ถายสําเนาเอกสารที่เกี่ยวกับการจาง  
การจายคาจาง ทะเบียนลูกจาง การจายเงนิสมทบ และเอกสารอื่นที่เกี่ยวของหรือนําเอกสารหลักฐานที่
เกี่ยวของไปตรวจสอบ หรือกระทําการอยางอื่นตามสมควรเพื่อใหไดขอเท็จจริงในอนัที่จะปฏิบัติการให
เปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
                    (2) คนสถานที่หรือยานพาหนะใด ๆ ที่มีขอสงสัยโดยมีเหตุอันควรเชื่อวามีทรัพยสินของ
นายจางซึ่งไมนําสงเงินสมทบและหรือเงินเพิ่ม หรือนําสงไมครบจํานวน โดยใหกระทําในระหวางเวลาทํา
การหรือในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก เวนแตการคนในระหวางเวลาดังกลาวยังไมแลว
เสร็จจะกระทาํตอไปก็ได 
                    (3) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคํา หรือใหสงเอกสารหลักฐานที่
เกี่ยวของ หรือส่ิงอ่ืนที่จําเปนมาเพื่อประกอบการพิจารณา  ทั้งนี้ ใหนําความในมาตรา 30 มาใช 
บังคับโดยอนโุลม 
                    (4) ยึดหรืออายดัทรัพยสินของนายจางตามคําส่ังของเลขาธิการตามมาตรา 50 ในกรณทีี่นายจาง
ไมนําสงเงินสมทบและหรือเงินเพิ่ม หรือนําสงไมครบจํานวน 
                    ในการปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง พนักงานเจาหนาที่จะนําขาราชการหรือลูกจางในสํานกังานไปชวย
ปฏิบัติงานดวยก็ได 
                    มาตรา 81  ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา 80 ใหบุคคลซึ่งเกี่ยวของ
อํานวยความสะดวกตามสมควร 
                    มาตรา 82  ในการปฏิบัติหนาที่ พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัว 
                    บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนด 



 ๒๗

                    มาตรา 83  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่เปนเจาพนกังาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา 
                    มาตรา 84  เพื่อประโยชนในการตรวจตราและควบคุมงานอันเกีย่วกับการประกันสังคม ให
นายจางจัดใหมีทะเบียนผูประกันตนและใหเก็บรักษาไว ณ สถานที่ทํางานของนายจาง 
พรอมที่จะใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจได 
                    ทะเบียนผูประกนัตนตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามแบบที่เลขาธิการกําหนด 
                    มาตรา 84 ทวิ* กําหนดเวลาตามที่บัญญัติไวในมาตรา 39 มาตรา 45 มาตรา 47
มาตรา 47 ทว ิและมาตรา 56 ถาผูมีหนาที่ปฏิบัติตามกําหนดเวลานั้น มิไดอยูในประเทศหรือมีเหต ุ
จําเปนจนไมสามารถจะปฏิบัติตามกําหนดเวลานั้นได และไดยื่นคํารองกอนส้ินกําหนดเวลานัน้เพื่อขอขยาย
หรือเล่ือนกําหนดเวลาโดยแสดงเหตุแหงความจําเปน เมื่อเลขาธิการเห็นเปนการสมควรจะ 
ขยายหรือเล่ือนกําหนดเวลาออกไปไดตามความจําเปนแกกรณ ีแตทั้งนีต้องไมเกินไปกวาหนึ่งเทาของ
ระยะเวลาตามที่กาํหนดไวในมาตรานั้น ๆ 
                    การขยายเวลาตามที่กําหนดไวในมาตรา 39 หรือมาตรา 47 ไมเปนเหตุใหลดหรืองดเงนิเพิ่ม 
                    *[มาตรา 84 ทว ิเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537]  
 

ลักษณะ 5 
การอุทธรณ 

                    มาตรา 85* นายจาง ผูประกันตน หรือบุคคลอื่นใด ซ่ึงไมพอใจในคําส่ังของเลขาธิการหรือของ
พนักงานเจาหนาที่ซ่ึงส่ังการตามพระราชบญัญัตินี้ เวนแตเปนคําส่ังตามมาตรา 50 ใหมีสิทธิอุทธรณเปน
หนังสือตอคณะกรรมการอุทธรณไดภายในสามสิบวันนับแตวนัที่ไดรับแจงคําส่ังดังกลาว 
                    หลักเกณฑและวิธีการยื่นอุทธรณ ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
                    *[ความในวรรคหนึ่งของมาตรา 85 แกไขโดยพระราชบญัญัติฯ (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2537] 
                    มาตรา 86  ใหมคีณะกรรมการอุทธรณคณะหนึ่งซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งประกอบดวยประธาน
กรรมการหนึ่งคน และกรรมการอื่นซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิทางกฎหมาย ผูทรงคุณวุฒิทางการ 
แพทย ผูทรงคุณวุฒิทางระบบงานประกนัสังคม ผูทรงคุณวุฒิทางการแรงงาน ผูแทนฝายนายจางสามคนและ
ผูแทนฝายลูกจางสามคน และใหผูแทนสํานักงานเปนกรรมการและเลขานุการ ซ่ึงทั้ง 
คณะมีจํานวนรวมกันไมเกินสิบสามคน 
                    มาตรา 87  ใหคณะกรรมการอุทธรณมีอํานาจหนาที่พจิารณาวนิิจฉัยอุทธรณที่ยื่นตามมาตรา 85 
                    เมื่อคณะกรรมการอุทธรณพจิารณาวนิิจฉยัอุทธรณแลวใหแจงคําวินจิฉัยนั้นเปนหนังสอืใหผู
อุทธรณทราบ 



 ๒๘

                    คําวินิจฉยัของคณะกรรมการอุทธรณนั้น ถาผูอุทธรณไมพอใจ ใหมีสิทธินําคดีไปสูศาลแรงงาน
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําวินิจฉยั แตถาไมนําคดีไปสูศาลแรงงาน 
ภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาว ใหคําวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณเปนที่สุด 
                    มาตรา 88  การอุทธรณไมเปนการทุเลาการปฏิบัติตามคําส่ังของเลขาธิการหรือพนักงาน
เจาหนาที่ซ่ึงส่ังการตามพระราชบัญญัตินี้ เวนแตกรณีที่ผูอุทธรณไดยืน่คํารองตอเลขาธิการ 
ขอใหทุเลาการปฏิบัติตามคําส่ังนั้นไวกอน ถาเลขาธิการเห็นสมควรจะสั่งใหทุเลาการปฏิบัติตามคําส่ัง
ดังกลาวไวเพือ่รอคําวินิจฉัยอุทธรณก็ได 
                    มาตรา 89  คณะกรรมการอุทธรณมีอํานาจแตงตั้งคณะอนกุรรมการเพื่อชวยเหลือในการ
ดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งตามที่มอบหมายได เมื่อคณะอนุกรรมการปฏิบัติตามที่ไดรับ 
มอบหมายแลวใหเสนอความเห็นหรือรายงานตอคณะกรรมการอุทธรณ การประชุมของ
คณะอนกุรรมการ ใหนําความในมาตรา 13 มาใชบังคับโดยอนุโลม 
                    มาตรา 90  ใหกรรมการอุทธรณอยูในตําแหนงคราวละสองปกรรมการซึ่งพนจากตาํแหนงอาจ
ไดรับแตงตั้งอีกไดแตจะแตงตั้งติดตอกันเกนิสองวาระไมได 
                    มาตรา 91  ใหนาํบทบัญญัติมาตรา 11 มาตรา 12 มาตรา 13 และมาตรา 17 มาใชบังคับแก
คณะกรรมการอุทธรณโดยอนุโลม  
 
 

ลักษณะ 6 
บทกําหนดโทษ 

 
                    มาตรา 92  ผูใดไมใหถอยคําหรือไมสงเอกสาร หลักฐาน หรือขอมูลที่จําเปนตามคําส่ังของ
คณะกรรมการ คณะกรรมการการแพทย คณะกรรมการอุทธรณ คณะอนุกรรมการ หรือพนักงาน
เจาหนาที ่ตองระวางโทษจําคุกไมเกนิหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
                    มาตรา 93  ผูใดโดยเจตนาไมกรอกรายการในแบบสํารวจ กรอกรายการในแบบสํารวจไม
ครบถวน หรือไมสงแบบสํารวจคืนภายในเวลาที่กําหนดตองระวางโทษปรับไมเกนิหาพันบาท 
                    มาตรา 94  ผูใดกรอกขอความหรือตัวเลขในแบบสํารวจโดยรูอยูวาเปนเทจ็ ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
                    มาตรา 95  ผูใดฝาฝนมาตรา 32 ตองระวางโทษจําคุกไมเกนิหกเดือนหรือปรับไมเกินสองหมื่น
บาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ 
                    มาตรา 96* นายจางผูใดโดยเจตนาไมยืน่แบบรายการตอสํานักงาน ภายในกําหนดเวลาตาม
มาตรา 34 หรือไมแจงเปนหนังสือตอสํานักงานขอเปลี่ยนแปลงหรือแกไขเพิ่มเติมรายการภายใน
กําหนดเวลาตามมาตรา 44 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจํา



 ๒๙

ทั้งปรับ 
                    ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนความผิดตอเนื่อง ผูกระทําตองระวางโทษปรับอีกวัน
ละไมเกินหาพนับาทตลอดระยะเวลาทีย่ังฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม 
                    *[ความในวรรคหนึ่งของมาตรา 96 แกไขโดยพระราชบญัญัติฯ (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2537] 
                    มาตรา 97* นายจางผูใดยืน่แบบรายการตามมาตรา 34 หรือแจงเปนหนังสือขอเปลี่ยนแปลง
หรือแกไขเพิ่มเติมรายการตามมาตรา 44 โดยเจตนากรอกขอความเปนเท็จในแบบ 
รายการ หรือแจงการเปลี่ยนแปลงขอเท็จจริงเปนเท็จในหนังสือแจงขอเปลี่ยนแปลงหรือแกไขเพิ่มเติม ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกนิหกเดือน หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
                    *[มาตรา 97 แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537] 
                    มาตรา 98  ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกตามสมควรแกพนักงานเจาหนาที่ในการ
ปฏิบัติการตามมาตรา 80 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกิน 
หนึ่งหมืน่บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
                    มาตรา 99  นายจางผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 84 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือ
ปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
                    มาตรา 100  ผูใดเปดเผยขอเทจ็จริงใดเกี่ยวกบักิจการของนายจางอันเปนขอเท็จจริงที่ตามปกติ
วิสัยของนายจางจะพึงสงวนไวไมเปดเผยซึง่ตนไดมาหรือลวงรูเนื่องจากการ 
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินสามพันบาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ เวนแตเปนการเปดเผยในการปฏิบัติราชการเพื่อประโยชนแหงพระราช 
บัญญัตินี้ หรือเพื่อประโยชนแกการคุมครองแรงงาน หรือการสอบสวนหรือการพิจารณาคด ี
                    มาตรา 101  ในกรณีที่นิติบุคคลเปนผูกระทําความผิดและถกูลงโทษตามพระราชบัญญัตินี้ ให
ถือวาผูแทนของนิติบุคคล กรรมการทุกคน และผูรับผิดชอบในการดําเนินการของ 
นิติบุคคลนั้น ตองระวางโทษเชนเดียวกับนิติบุคคลนั้นดวย เวนแตจะพสูิจนไดวาตนมิไดรูเห็นเปนใจในการ
กระทําความผดินั้น หรือไดจดัการตามสมควรเพื่อปองกันมิใหเกิดความผิดนั้นแลว 
                    มาตรา 102  ถาเจาพนักงานดังตอไปนี้เหน็วาผูกระทําผิดไมควรไดรับโทษถึงจําคุกหรือไมควร
ถูกฟองรอง สําหรับความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว หรือความผิดที่มีโทษปรับ 
หรือโทษจําคกุไมเกนิหกเดอืน เวนแตโทษตามมาตรา 95 ใหมีอํานาจเปรียบเทียบดังนี้ 
                    (1) เลขาธิการหรือผูซ่ึงไดรับมอบหมาย สําหรับความผิดที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร 
                    (2) ผูวาราชการจังหวดัหรือผูซ่ึงผูวาราชการจังหวดัมอบหมาย สําหรับความผิดที่เกดิขึ้นใน
จังหวดัอื่น 
                    ในกรณีที่มกีารสอบสวน ถาพนักงานสอบสวนพบวาบุคคลใดกระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษอยูในเกณฑทีจ่ะทําการเปรียบเทียบไดและบคุคลนั้นยินยอมให 
เปรียบเทียบ ใหพนักงานสอบสวนสงเรื่องใหเลขาธิการ หรือผูวาราชการจังหวดัแลวแตกรณภีายในเจ็ดวัน
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นับแตวันที่บุคคลนั้นแสดงความยนิยอมใหเปรียบเทียบ 
                    เมื่อผูกระทําผิดไดชําระเงนิคาปรับตามจํานวนที่เปรียบเทยีบภายในสามสิบวันแลวใหถือวาคดี
เลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
                    ถาผูกระทําผิดไมยินยอมใหเปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแลวไมชําระเงนิคาปรับภายใน
กําหนดเวลาตามวรรคสาม ใหดําเนนิคดีตอไป  
 

บทเฉพาะกาล 
__________ 

 
                    มาตรา 103  ใหใชพระราชบญัญัตินี้บังคับแกกจิการที่มีลูกจางตั้งแตยี่สิบคนขึ้นไปนบัแตวนัที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
                    เมื่อพนกําหนดระยะเวลาสามปนับแตวันทีพ่ระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหใชพระราชบญัญัตินี้
บังคับแกกจิการที่มีลูกจางตั้งแตสิบคนขึ้นไป 
                    *พระราชบัญญัตินี้จะใชบังคบัแกนายจางทีม่ีลูกจางนอยกวาสิบคนในทองที่ใดและเมือ่ใด ให
ตราเปนพระราชกฤษฎีกา 
                    *[ความในวรรคสามของมาตรา 103 เพิ่มเตมิโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2537] 
                    มาตรา 104  ใหดําเนินการจัดเก็บเงินสมทบเพื่อการใหประโยชนทดแทนในกรณีประสบ
อันตรายหรือเจ็บปวย ในกรณีทุพพลภาพ และในกรณีตายอันมิใชเนื่องจากการทํางาน และ 
ในกรณีคลอดบุตร นับแตวนัที่บทบัญญัติหมวด 2 ของลักษณะ 2 ใชบังคับ 
                    *การจัดเก็บเงินสมทบเพื่อการใหประโยชนทดแทนกรณสีงเคราะหบุตร และกรณีชราภาพ จะ
เร่ิมดําเนินการเมื่อใดใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา แตทั้งนี้ตองไมชากวาวันที ่31 
ธันวาคม พ.ศ. 2541 
                    สําหรับการจัดเก็บเงินสมทบเพื่อการใหประโยชนทดแทนในกรณีวางงานจะเริ่มดําเนนิการ
เมื่อใด ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา 
                    *[ความในวรรคสองของมาตรา 104 แกไขโดยพระราชบญัญัติฯ (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2537]  
 
 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
   พลเอก ชาตชิาย ชุณหะวณั 
            นายกรฐัมนตรี 
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อัตราคาธรรมเนียม 

________ 

         (1) ใบแทนหนังสือสําคัญแสดงการขึ้นทะเบยีนประกันสังคม                           ฉบับละ 50 บาท 
         (2) ใบแทนบัตรประกนัสังคม                            ฉบับละ 10 บาท 

 

 

**อัตราเงินสมทบทายพระราชบัญญัต ิ
อัตราเงินสมทบ  

________ 

           ผูออกเงินสมทบ อัตราเงินสมทบเปนรอยละ ของคาจางของผูประกันตน 
   1. เงินสมทบเพื่อการจายประโยชนทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวย ทุพพลภาพ ตาย และ
คลอดบุตร                    
           (1) รัฐบาล                                    1.5        
            (2) นายจาง                                            1.5        
           (3) ผูประกันตน                                  1.5        
   2. เงินสมทบเพื่อการจายประโยชนทดแทนกรณีสงเคราะหบุตรและชราภาพ                                      
            (1) รัฐบาล                                           3         
            (2) นายจาง                                        3         
            (3) ผูประกันตน                                          3         
   3. เงินสมทบเพื่อการจายประโยชนทดแทนกรณวีางงาน                     
            (1) รัฐบาล                                              5         
            (2) นายจาง                                             5         
            (3) ผูประกันตน                                          5       

  

------------------------------------- 



 ๓๒

            หมายเหต:ุ- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบญัญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากไดมี ประกาศใช
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2497 มาเปนเวลานานแลว 
แตในขณะนั้นสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมยังไมอํานวยใหนํากฎหมายนั้นมาใชบังคับ ปจจุบันนีก้ารพัฒนา
ในดานเศรษฐกิจและสังคมไดกาวหนาไปมาก สมควรสรางหลักประกนัใหแกลูกจางและบุคคลอื่น โดย
จัดตั้งกองทนุประกัน 
สังคมขึ้น เพื่อใหการสงเคราะหแกลูกจางและบุคคลอื่นซ่ึงประสบอันตราย เจ็บปวย ทุพพลภาพหรอืตาย อัน
มิใชเนื่องจากการทํางาน รวมทั้งกรณีคลอดบุตร กรณีสงเคราะหบุตร กรณีชราภาพ 
และสําหรับกรณีวางงานซึ่งใหหลักประกนัเฉพาะลูกจาง จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 

------------------------------------- 
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พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  23  ธันวาคม  พ.ศ. 2537 

เปนปท่ี  49  ในรัชกาลปจจุบัน 
 

       พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ให
ประกาศวา  
 โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฏหมายวาดวยการประกันสังคม 
                    จึงทรงพระกรณุาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึน้ไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
รัฐสภา ดังตอไปนี ้
                    มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2537" 

มาตรา 2* พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมือ่พนกําหนดเกาสิบวัน  นับแตวนัประกาศราชกิจจา-
นุเษกษา  เปนตน 

                    มาตรา 38  ผูใดมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนจากกองทนุในฐานะผูประกันตนกอนหรือใน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับอยูเพียงใด ก็ใหมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนนั้นตอไปจนครบตามสิทธิ 
                    มาตรา 39  ลูกจางชั่วคราวของราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมภิาคและราชการสวนทองถ่ิน
ที่ส้ินสภาพการเปนผูประกันตนตามพระราชบัญญัตินี้ ไมวาจะไดสงเงินสมทบมาแลวเทาใด ใหลูกจาง
ช่ัวคราวนัน้มสิีทธิไดรับประโยชนทดแทนตามบทบัญญัติในหมวด 2 หมวด 3หมวด 4 และหมวด 5 ของ
ลักษณะ 3 แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ตอไปอีกหกเดอืนนับแตวันทีพ่ระราชบัญญัตินี้มีผล
ใชบังคับ 
                    ใหนําความในมาตรา 39 แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ มาใชบังคบักับลูกจางชั่วคราวที่ส้ินสภาพการเปนผูประกันตนตามวรรคหนึ่ง 
โดยอนุโลม 
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                    มาตรา 40  เพื่อประโยชนในการคํานวณระยะเวลาการสงเงินสมทบตามพระราชบัญญัตินี้ เงิน
สมทบของแตละเดือนไมวาจะมีจํานวนกีว่นัและไมวาจะไดหกัไวและไดนําสงเดือนละกี่คร้ังก็ตาม ถาไดสง
หรือไดถือวาสงเขากองทุนแลวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหถือวามีระยะเวลาในการจายเงิน
สมทบเทากับหนึ่งเดือน 
                    มาตรา 41  บรรดาเงินที่นายจางหรือผูประกนัตนมีสิทธิเรียกคืนกอนวนัที่พระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับ ถาไมมีผูใดมายื่นคําขอตอสํานักงานเพื่อขอเงินดังกลาวคืนภายในหนึ่งปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับ ใหตกเปนของกองทุน 
                    มาตรา 42  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานและสวัสดกิารสังคมรักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

        หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. 2533 ที่ใชบังคับอยูในปจจุบันมีขอขดัของ และมีปญหาในทางปฏิบัติเกิดขึ้นหลาย
ประการ ทําใหผูประกันตนไมไดรับสิทธิประโยชนสมตามเจตนารมณของกฎหมาย  นอกจากนัน้วิธีปฏิบัติ
บางเรื่องในพระราชบัญญัติดังกลาวยังมีขัน้ตอนการปฏบิัติที่ยุงยากสลับซับซอน เกิดภาระแกนายจาง และ
ไมเอื้ออํานวยประโยชนและการใหบริการแกนายจางและผูประกันตน สมควรแกไขใหเหมาะสมกบั
สภาพการณในปจจุบัน จึงจาํเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้  

 

 

 

 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
ชวน   หลีกภยั 
นายกรัฐมนตร ี
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พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  22   มีนาคม  พ.ศ. 2542 

เปนปท่ี  54  ในรัชกาลปจจุบัน 
 

       พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ให
ประกาศวา  
 โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฏหมายวาดวยการประกันสังคม 
 พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการกําพจัดสิทธิและเสรีภาพของบคุคลซ่ึง
มาตรา  29  ประกอบกับมาตรา  35  และมาตรา  48  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบญัญัติให
กระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
                    จึงทรงพระกรณุาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึน้ไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
รัฐสภา ดังตอไปนี ้
                    มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2542" 

มาตรา 2* พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมือ่พนกําหนดเกาสิบวัน  นับแตวนัประกาศราชกิจจา-
นุเษกษา  เปนตน 
  มาตรา 3  ถึงมาตรา 9* 

            หมายเหต:ุ- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบญัญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติประกันสังคม
พ.ศ. 2533 มาตรา 38 วรรคสอง บัญญัติใหผูประกันตนที่ส้ินสภาพการเปนลูกจางมสิีทธิไดรับประโยชน
ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวย กรณีคลอดบุตร กรณีทุพพลภาพ และกรณีตาย ตอไปอีกหก
เดือนนับแตวนัที่ส้ินสภาพการเปนลูกจาง และมาตรา 41 วรรคสาม ใหนําบทบัญญัติมาตรา 38 วรรคสอง มา
ใชบังคับแกผูประกันตนโดยสมัครใจที่ส้ินสุดความเปนผูประกันตนโดยอนุโลม ซ่ึงบทบัญญัติดังกลาวมี
เจตนารมณในการชวยเหลือผูประกันตนมใิหไดรับความเดือดรอนชัว่ระยะเวลาที่ส้ินสภาพการเปน
ลูกจาง หรือส้ินสุดความเปนผูประกันตน แลวแตกรณีสมควรกําหนดใหขยายระยะเวลาการมีสิทธิไดรับ
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ประโยชนทดแทนภายหลังลูกจางซึ่งเปนผูประกันตนสิน้สภาพการเปนลูกจางโดยตราเปนพระราช
กฤษฎีกา ประกอบกับบทบญัญัติในสวนที่เกี่ยวกับสิทธขิองผูประกันตนในการไดรับประโยชนทดแทนใน
กรณีสงเคราะหบุตร กรณีชราภาพ และกรณีวางงานยังไมเหมาะสม สมควรแกไขเพิม่เติมใหชัดเจนและเกิด
ประโยชนสูงสุดตอผูประกนัตนและการออกเงินสมทบเขากองทุนประกันสังคมของรัฐบาล นายจาง และ
ผูประกันตนตามมาตรา 33 ยงัไมสอดคลองกับความสามารถในการออกเงินสมทบและสภาวการณทาง
เศรษฐกิจสมควรแกไขเพิ่มเตมิบทบัญญตัิดังกลาวใหเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
[รก.2542/22ก/6/31 มีนาคม 2542] 

 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
ชวน   หลีกภยั 
นายกรัฐมนตร ี


