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เป็นปีที่ ๔ส ในวัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเคล้า ฯ ให้ 

ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพี่มเติมกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญํติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา 

ดังต่อไปนี้
มาตรา 0  พระราชบัญญดนี้เรียกว่า “พระราชบัญญติประกันสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗”
มาตรา ๒ พระราชบัญญํดันี้ให้ใช้บ*ง ก ับเม ื่อพ ้นกำหนดเก ้าส ิบว ันบ ับแต ่ว ันประกาศใน 

ราชกิจจานุฌกษาเป็นด้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความใน (๑ ) ของมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญ้ติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ 

และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ (๑ )  ช้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชวคราวรายวัน และลูกจ้างชวคราวราย 

ชวโมง ของราชการสํวนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่น ยกเว้นลูกจ้างชวคราว 
รายเดือน”

มาตรา ๔ ใหย้กเลกิความในมาตรา ๖ แหง่พระราชบญัณตูปิระกนัสงัคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และ 
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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“มาตรา ๖ ในการคำนวณค่าจ้างเพื่อการออกเงินสมทบ ให้ถือเอาค่าจ้างที่ค ิดเป ็นรายเดือน 
เป็นเกณฑ์คำนวณ

ในการคำนวณค่าจ้างที่มีใช่ค่าจ้างรายเดือนให้เป็นค่าจ้างรายเดือน ให้ถือว่าค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับ 
จริงในเดือนใดเป็นค่าจ้างรายเดือนของเดือนนั้น

เพื่อประโยชนํในการกับระยะเวลาการส่งเงินสมทบของผู้ประกันตน ให้ถือว่าเงินสมทบที่ห้ก 
จากค่าจ้างที่จ่ายให้ลูกจ้างในเดือนใดเป็นการจ่ายเงินสมทบของเดือนนั้น และไม่ว่าเงินสมทบนั้นจะได้ห้ก 
ไว้หรือนำส่งเดือนละกี่ครั้ง ให้ถือว่ามีระยะเวลาในการจ่ายเงินสมทบเท่ากับหนึ่งเดือน”

มาดรา ๕ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๘ แห่งพระราชบํญญัตประกันสังคม 
พ.ศ. ๒๕๓๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๘ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “ คณะกรรมการประกันสังคม” ประกอบด้วย 
ปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเป็นประธานกรรมการ ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนกระทรวง 
สาธารณสุข และผู้แทนสำกักงบประมาณเป็นกรรมการ กับผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง 
ฝ่ายละห้าคน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นกรรมการ และเลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ”

มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๔ แห่งพระราชกัญญตประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๑๔ ให้มีคณะกรรมการการแพทย์คณะหนึ่ง ประกอบด้วยประธานกรรมการและ 
กรรมการอื่น มีจำนวนรวมกันไม่เกินสืบหกคน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งและผู้แทนสำกักงานเป็นกรรมการ 
และเลขานุการ

ประธานกรรมการและกรรมการอื่นตามวรรคหนึ่งให้แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิในวิชาชีพเวชกรรม 
สาขาต่าง  ๆ และให้อยู่ในตำแหน่งคราวละสองปี

ให้นำมาดรา ๑๐ วรรคสอง มาดรา ๑๑ มาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ มาใช้กังกับโดยอนุโลม” 
มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๒ แห่งพระราชกัญญัตประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ 

และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๒ กองทุนประกอบด้วย

(๑ )  เงินสมทบจากรัฐบาล นายจ้าง และผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐ และ
มาตรา ๔๖

(๒ ) เงนิเพืม่ตามมาตรา ๓ส มาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๓
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(๓ ) ผลประโยชน์ของกองทุนตามมาตรา ๒๖ 
(๔ ) เงินค่าธรรมเปียมคามมาตรา ๔๔ 
(๕ ) เงินที่ได้รับจากการบริจาคหรือเงินอุดหนุน 
(๖ ) เงินที่ตกเป็นของกองทุนตามมาตรา ๔๗ มาตรา ๔๗ ทวิ มาดรา ๕๐ 

มาตรา ๕๓ และมาดรา ๕๖
(๗ ) เงินอุดหนุนหรือเงินทดรองราชการที่รัฐบาลจ่ายดามมาตรา๒๔ วรรคสาม 
(๘ ) เงินค่าปรับที่ได้จากการเปรืยบเทียบตามมาดรา ๑๐๒ 
(5 )  รายได้อื่น”

มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญ้ติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๒๗ ภายในหกเดือนนับแต่รันสินปีปฎิทิน ให้คณะกรรมการเสนองบดุลและรายงาน 
การรับจ่ายเงินของกองทุนในปีที่ล ่วงมาแล้วต่อสำนักงานตร่วจเงินแผ่นดินเพื่อตรวจสอบรับรองก่อน 
เสนอต่อรัฐมนตรื

งบดุลและรายงานการรับจ่ายเงินกังกล่าวให้รัฐมนตรีเสนอต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อนำเสนอรัฐสภา 
เพื่อทราบ และจัดให้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา”

มาตรา ส ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาดรา ๓๓ ให้ล ูกจ้างซึ่งมีอายุไม่ตากว่าส ิบห้าปีบริบ ูรณ ์และไม,เกินหกสิบปีบริบ ูรณ์เป็น 
ผู้ประกันตน

ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนอยู่แล้วดามวรรคหนึ่ง เมื่อมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ และกังเป็น 
ลูกจ้างของนายจ้างซึ่งอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ถือว่าลูกจ้างนี้นเป็นผู้ประกันตนต่อไป”

มาตรา ๑๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติประกัน 
สังคม พ.ศ. ๒๕๓๓

“ในกรณีที่ผู้รับเหมาค่าแรงตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ยื่นแบบรายการต่อสำนักงาน ดามมาตรา ๓๔ 
ในฐานะนายจ้าง ให้ผู้รับเหมาค่าแรงมีหน้าที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้เช่นเดียวกับนายจ้าง ในกรณี 
เช่นว่านี้ให้ผู้ประกอบกิจการหลุดพันจากความรับผิดในหนี้เงินสมทบและเงินเพิ่มเพยงเท่าที่ผู้รับเหมา 
ค่าแรงได้นำส่งสำนักงาน”

มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม
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พ.ศ. ๒๕๓๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ในกรณีที่ผู้ประกันตินที่สินสภาพการเป็นลูกจ้างตาม (๒ ) ได้ส่งเงินสมทบครบดามเงื่อนเวลา 

ที่จะก่อให้เกิดสิทธิตามบทกัญฌูตในสักษณะ ๓ แล้ว ให้ผู้นนมีสิทธิตามบทกัญญตในหมวด ๒ หมวด ๓ 
หมวด ๔ และหมวด ๕ ต่อไปอีกหกเดือนกับแต่วันที่สินสภาพการเป็นลูกจ้าง”

มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓ส แห่งพระราชกัญญัตประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๓ส ผู้ใดเคยเป็นผู้ประกันตนดามมาตรา ๓๓ โดยจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 
สิบสองเดือน และต่อมาความเป็นผู้ประกันตนได้สินอุ[ดลงตามมาตรา ๓๘ (๒ ) ถ้าผู้นน,ประสงค์1จะเป็น 
ผู้ประกันตนต่อไป ให้แสดงความจำนงต่อสำนักงานตามระเบียบที่เลขาธิการกำหนดภายในหกเดือนนับ 
แต่วันสินอุ[ดความเป็นผู้ประกันตน

จำนวนเงินที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบที่ผู้ประกันตนตามวรรคหนึ่ง ต้องส่งเช้ากองทุน 
ดามมาตรา ๔๖ วรรคสอง ให้เป็นไปตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ โดยไห้คำนึงถึงความ 
เหมาะสมกับสภาพทางเศรษฐกิจในขณะทั้นด้วย

ให้ผู้ประกันตนตามวรรคหนึ่งนำส่งเงินสมทบเช้ากองทุนเดือนละครงภายในวันที่ส ิบห้าของ 
เดือนถัดไป

ผู้ประกันตนตามวรรคหนึ่งซึ่งไม่ส่งเงินสมทบหรอส่งไม่ครบจำนวนภายในเวลาที่กำหนดตาม 
วรรคสาม ต้องจ่ายเงินเพ ิ่มในอตัราร้อยละสองต่อเดือนของจำนวนเงินสมทบที่องัมิได้นำส่งหรือของ 
จำนวนเงินสมทบที่อ ังขาดอยู่ก ับแต่วันกัดจากวันที่ต ้องนำส่งเงินสมทบ สำหรับเศษของเดือนถ้าถึง 
สิบห้าวันหรือกว่านนให้นับเป็นหนึ่งเดือน ถ้าน้อยกว่านนให้!โดทิ้ง”

มาดรา® ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๑ แห่งพระราชกัญญ้ติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๔๑ ความเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา ๓ส สินสุดลงเนึ่อผู้ประกันตนนน
(๑ ) ตาย
(๒ ) ได้เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๓ อีก
(๓ ) ลาออกจากความเปน็ผูป้ระกนัตนโดยการแสดงความจำนงตอ่สำนกังาน
(๔ ) ไม่ส่งเงินสมทบสามเดือนติดต่อกัน
(๕ ) ภายในระยะเวลาสิบสองเดือนส่งเงินสมทบมาแล้วไม่ครบเถ้าเดือน

การสินสุดคจามเป็นผู้ประกันตนตาม (๔ ) สินสุดลงตั้งแต่เดือนแรกที่ไม่ส่งเงินสมทบ และการ
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สินสุดความเปีนผู้ประกันตนตาม (๕ ) สิ้นสุดลงในเดือนที่ส่งเงินสมทบไม่ครบเก้าเดือน
ให้นำความในมาตรา ๓๘ วรรคสองมาใช้บังคับแก่ผู้ประกันตนที่สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน 

ตาม (๓ ) (๔ ) และ (๕ ) โดยอนุโลม”
มาตรา ๑๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัตประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ 

และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาดรา ๔๔ ในกรณีที่ขัอเท็จจริงเกี่ยวกับช้อความในแบบรายการที่ได้ยื่นไวต่อสำนักงาน 

เปล่ียนแปลงไป ให้นายจ้างแจ้งเป็นหนังสือต่อสำนักงานตามระเบียบที่เลขาธิการกำหนด เพ่ือขอเปล่ียนแปลง 
หริอแก้ใฃเพิ่มเติมรายการภายในวันที่สิบห้าของเดือนกัดจากเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลงกังกล่าว

ให้นำความในมาตรา ๓๗ มาใช้บังกับแก่กรณีที่นายจ้างไม่ปฎิปติดามมาตรานี้โดยอนุโลม” 
มาตรา ๑๕ ให ้ยกเล ิกความในวรรคสีของมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัดประกันสังคม 

พ.ศ. ๒๕๓๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ ค่าจ้างฃ๊นตาและขั้นสูงที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบของผู้ประกันตน ตามมาตรา ๓๓ 

แต่ละคน ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ในการคำนวณเงินสมทบของผู้ประกันตนแต่ละคน 
สำหรับเศษของเงินสมทบที่มีจำนวนตงแต่ห้าสิบสตางค์ขึ้นไปให้นับเป็นหนึ่งบาท ถ้าน้อยกว่านี้นให้ปัดทิ้ง 
ในกรณีที่ผ ู้ประกันตนทำงานกับนายจ้างหลายรายให้คำนว่ณเงินสมทบจากค่าจ้างที่ได้รับจากนายจ้าง 
แต่ละราย”

มาตรา ๑๖ ให้ยกเลกความในมาตรา ๔๗ แห้งพระราชบัญญติประกันสงคม พ.ศ. ๒๔๓๓ 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาดฑ ๔๗ ทุกครั้งที่มีการิจ่ายค่าจ้าง ให้นายจ้างหักค่าจ้างของผู้ประกันตนตามจำนวนที่ต้อง 
นำส่งเป็นเงินสมทบในส่วนของผู้ประกันตนตามมาตรา ๘๖ และเมื่อนายจ้างได้ดำเนินการกังกล่าวแล้ว 
ให้ถือว่าผู้ประกันตนได้จ่ายเงินสมทบแล้วตงแต่วันที่นายจ้างหักค่าจ้าง

ให้นายจ้างนำเงินสมทบในส่วนของผู้ประกันตนที่ได้หักไว้ตามวรรคหนึ่ง และเงินสมทบในส่วน 
ของนายจ้าง ส ่งให้แก่สำนักงานภายในวันที่ส ิบห้าของเดือนกัดจากเดือนที่บ ีการหักเงินสมทบไรั้ 
พร้อมทิ้งยื่นรายการแสดงการส่งเงินสมทบตามแบบที่เลขาธิการกำหนด

ถ้านายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างตามกำหนดเวลาที่ด ้องจ่าย ให้นายจ้างมีหน้าที่นำส่งเงินสมทบตามที่ 
บัญญติไว้!นวรรคสอง โดยถือเสมือนว่าบีการจ่ายค่าจ้างแล้ว

ในกรณีที่นายจ้างนำเงินสมทบในส่วนของผู้ประกันตนหรือเงินสมทบในส่วนของนายจ้างส่งให้ 
แก่สำนักงานเกินจำนวนที่ต้องชำระ ให้นายจ้างหรือผู้ประกันตนยื่นคำร้องขอรับเงินในส่วนที่เกินคืนไต้

หน้า ๗
เล่ม ©๑๑ ตอนท่ี ๖๓ ก ราชกิจจานุเบกษา



ตามระเบียบที่เลขาธิการกำหนด ถ้านายจ้างหรือผู้ประกนตนมิได้เรียกเอาเงินดิงกล่าวคืนภายในหนึ่ง 
ปีนับแต่วันที่นำส่งเงินสมทบหรือไม่มารับเงินคืนภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้งให้บารับเงิน ให้เงินนั้น 
ตกเป็นของกองทุน”

มาตรา ๑๗ ให ้เพ ิ่มความต่อไปนี้เป ็นมาตรา ๔๗ ทวิ แห่งพระราชนัญญํตประก้นสังคม 
พ.ศ. ๒๔๓๓

“มาตรา ๔๗ ทวิ ในกรณีที่นายจ้างไม่นำส่งเงินสมทบหรือนำส่งไม่ครบตามกำหนดเวลาในมาตรา 
๔๗ วรรคสอง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ม ีคำเตือนเป็นหนังสือ ให้นายจ้างนำเงินสมทบที่ค้างชำระและ 
เงินเพิ่มมาชำระภายในกำหนดไม,น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้น ถ้านายจ้างไดรับ 
คำเตือนด้งกล่าวแล้วแต่สังไม่นำเงินสมทบที่ค้างชำระและเงินเพิ่มมาชำระภายในกำหนด ให้พนักงาน 
เจ้าหน้าที่มีอำนาจประเมินเงินสมทบและแจ้งเป็นหนังสือให้นายจ้างนำส่งได้ ด้งนั้

(๑ ) ถ้านายจ้างเคยนำส่งเงินสมทบมาแล้ว ให้ถือว่าจำนวนเงินสมทบที่นายจ้างมี 
หน้าที่นำส่งในเตือนต่อมาแต่ละเตือนมีจำนวนเท่าก้บจำนวนเงินสมทบในเตือนที่นายจ้างได้นำส่งแล้ว 
เตือนสูดท้ายเต็มเตือน

(๒ ) ถ้านายจ้างซึ่งมีหน้าที่ตามพระราชบัญญตนี๋;แต่ไม่ยื่นแบบรายการตาม มาตรา 
๓๔ หรือยื่นแบบรายการตามมาตรา ๓๔ แล้ว แต่ไม่เคยนำส่งเงินสมทบ หรือยื่นแบบรายการตามมาตรา 
๓๔ โดยแจ้งจำนวนและรายชื่อลูกจ้างน้อยกว่าจำนวนลูกจ้างที่มีอยู่จริง ให้ประเมินเงินสมทบจากแบบ 
รายการที่นายจ้างเคยยื่นไว้ หรือจากจำนวนลูกจ้างที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบ แล้วแต่กรณี โดยถือว่า 
ลูกจ้างแต่ละคนได้รับค่าจ้างเป็นรายเตือนในอัตราที่ได้เคยมีการยื่นแบบรายการไว้ แต่ถ้าไม่เคยมีการยื่นแบบ 
รายการหรือยื่นแบบรายการไม่ครบถ้วน ให้ถือว่าลูกจ้างแต่ละคนได้รับค่าจ้างรายเตือนไม่น้อยกว่าอัตรา 
ค่าจ้างขนตารายวันดามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานที่ใช้บังคับอยู่ในท้องที่นั้น คูณด้วยสามสิบ 

ในกรณีที่มีการพิสูจน์ใต้ภายในสองปีนับแต่วันที่มีการแจ้งการประเมินเงินสมทบตามวรรคหนึ่ง 
ว่าจำนวนเงินสมทบที่แท้จริงที่นายจ้างมีหน้าที่ด ้องนำส่ง มีจำนวนมากกว่าหรือน้อยกว่าจำนวนเงิน 
สมทบที่พนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินไว้ตาม (๑ ) หรือ (๒ ) ให้สำนักงานมีหนังสือแจ้งผลการพิสูจน์[ห้ 
นายจ้างทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบผลการพิสูจน์ เพื่อให้นายจ้างนำส่งเงินสมทบเพิ่มเตืม 
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หรือยื่นคำขอต่อสำนักงานเพื่อขอให้คืนเงินสมทบ ถ้านายจ้างไม่ 
มารับเงินด้งกล่าวคืนภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ทราบผลการพิสูจน์ให้เงินนั้นดกเป็นของกองทุน

การนำส่งคำเตือน การแจ้งจำนวนเงินสมทบที่ประเมินได้ และการแจ้งผลการพิสูจน์ ให้นำความ 
ในมาตรา ๓๐ มาใช้บังคับโดยอนุโลน”

เล่ม ๑๑๑ ดอนท่ี ๖๓ ก ราชกิจจานุเบกษา^ 0)0 ธันวาคม ๒๔๓๗



เลม ๑๑๑ ตอนท ๖๓ ก ราชกิจจานุเบกษา ๓0 ธันวาคม ๒๙๓๗

มาตรา ๙๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๕๓ ให้1นำบทบัญญัตมาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
แก่ผู้รับเหมาช่วงดามมาตรา ๕๒ ซึ่งไม่นำส่งเงินสมทบหรือส่งไม่ครบจำนวนภายในเวลาที่กำหนด”

มาตรา ๑๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๕๖ ผู้ประกันตนหรือบุคคลอื่นใดเห็นว่าตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีใด 
ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๕๔ และประสงค์จะขอรับประโยชน์ทดแทนนั้น ไห้ยื่นกำขอรับประโยชน์ 
ทดแทนต่อสำนักงานดามระเบียบที่เลขาธิการกำหนด ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่มีสิทธิขอรับประโยชน์ 
ทดแทนนั้น และให้เลขาธิการหรือผู้ซึ่งเลขาธิการมอบหมายพิจารณาสงการโดยเรืว

ประโยชน์ทดแทนตามวรรคหนึ่งที่เปีนตัวเงิน ถ้าผู้ประกันตนหรือบุคคลซึ่งมีสิทธิไม่มารับภายใน 
สองปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากสำนักงาน ให้เงินนั้นตกเปีนของกองทุน”

มาตรา ๒๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๕๗ การคำนวณค่าจ้างรายวันในการจ่ายเงินทดแทนการขาดรายได้ให้แก่ผู้ประกันตน 
ตามมาตรา ๓๓ ให้คำนวณโดยนำค่าจ้างสามเดอนแรกของค่าจ้างที่ใช้เป ็นฐานในการคำนวณเงิน 
สมทบที่นายจ้างนำส่งสำนักงานแถ้วย้อนหสังเก้าเดือน หารด้วยเก้าสิบ แต่ถ้าผู้ประกันตนมีหลักฐาน 
พิสูจน์ได้ว่าถ้านำค่าจ้างของสามเดือนอื่นในระยะเวลาเก้าเดือนนั้นมาคำนวณแล้วจะมีจำนวนสูงกว่า 
ก็ให้นำค่าจ้างสามเดือนนั้น หารด้วยเก้าสิบ หรือในกรณีที่ผู้ประกันตนยังส่งเงินสมทบไม่ครบเก้าเดือน 
ให้นำค่าจ้างสามเดือนสูดท้าย ที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบที่นายจ้างได้นำส่งสำนักงานแล้ว 
หารด้วยเก้าสิบเป็นเกณฑ์คำนวณ

สำหรับการคำนวณค่าจ้างรายวันในการจ่ายเงินทดแทนการขาดรายได้ให้แก'ผู้ประกันตนดาม 
มาตรา ๓๙ น้ัน ให้คำนวณโดยเฉลี่ยจากจำนวนเงินที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบดามมาตรา ๓๙ 
วรรคสอง”

มาตรา ๒๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๖๑ แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๖๑ ผูป้ระกนัตนหรอืบคุคลตามมาตรา ๓๘ วรรคสอง มาตรา ๗๓ หรอืมาตรา ๗๓ 
ทวิ ไมม่สีทิธไิดร้บัประโยชนท์ดแทนเมือ่ปรากฎวา่ การประสบบนัตราย หรอืเจบ็ปว่ย หรอืการทพุพลภาพ



หรือการตายทั้น เกิดขึ้นเพราะเหตุที่บุคคลดังกล่าวจงใจก่อให้เกิดขึ้นหรือยินยอมให้ผู้อื่นก่อให้เกิดขึ้น” 
มาดรา ๒๒ให้เพ ิ่มความต่อไปนี่,เป็นมาตรา ๖๑ ทวิ แห่งพระราชกัญญิตประกันสังคม 

พ.ศ. ๒๕๓๓
“มาตรา ๖๑ ทวิ ในกรณีที่ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ตามมาตรา ๖๔ 

และมาตรา ๗๑ หรือเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพิ่อการคลอดบุตรตามมาตรา ๖๗ ในเวลาเดียวกัน 
ให้มีสิทธิขอรับเงินทดแทนการขาดรายได้หรือเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรในประเภทใด 
ประเภทหนึ่งได้เพียงประเภท่เดียว โดยให้แสดงความจำนงตามแบบที่เลขาธิการกำหนด”

มาตรา ๒๓ ไห้ยกเลิกความในมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญ้ดประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ฆาตรา ๖๒ ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบกันตรายหรือเจ็บป่วย 
กันมิใช่เนื่องจากการทำงาน ต่อเมื่อภายในระ?!'ะเวลาสิบห้าเดือนก่อนวันรับบริการทางการแพทย์ ผู้ประกัน 
ตนได้จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม'น้อยกว่าสามเดือน”

มาตรา ๒๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญ้ตประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๖๔ ผู้ประกันฅนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีคลอดบุตรสำหรับตนเองหรือ 
ภริยา หรือสำหรับหญิงซึ่งอยู่กินด้วยกัน่กันสามีภริยากับผู้ประกันตนโดยเป็ดเผยตามระเบียบที่เลขาธิการ 
กำหนดล้าผู้ประกันตนไม่มีภริยา ทั้งนี้ ต่อเมื่อภายในระยะเวลาสิบห้าเดือนก่อนวันรับบริการทางการแพทย์ 
ผู้ประกันตนได้จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่าเจ็ดเดือน

ประโยชน์ทดแทนในกรณีคลอดบุตร ให้ผู้ประกันตนแต่ละคนมีสิทธิได้รับสำหรับการคลอดบุตร 
ไม่เกินสองครั้ง”

มาตรา ๒๕ ให้ยกเลิกความในวรรคสามของนาตรา ๖๖ แห่งพระราชกัญญัตประกันสังคม 
พ.ศ. ๒๕๓๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ ผู้ประกันตนซึ่งต้องหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรให้ได้รับเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการ 
คลอดบุดรตามเกณฑ็ที่กำหนดไวัในมาตรา ๖๗ ด ้วย”

มาตรา ๒๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๖๗ แห่งพระราชกัญญิติประกันสังคม พ.ศ. ๒๔๓๓ 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๖๗ ในกรณีที่ผู้ประกันตนด้องหยุดงานเพื่อการคลอดบุตร ให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้ 
รับเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรไม่เกินสองครั้ง เป็นการเหมาจ่ายในกัตราครั้งละร้อยละ
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หน้า ๑๑
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ห้าสิบของค่าจ้างตามมาตรา ๕๗ เป็นเวลาเก้าสิบวัน”
มาตรา ๒๗ ให้ยกเลิกความในมาดรา ๖๙ แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ 

และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๖๙ ผู้ประกันตนมีสิทธิได้วับประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพกันมิใช่เนื่องจากการ 

ทำงาน ต่อเมื่อภายในระยะเวลาสิบห้าเดือนก่อนทุพพลภาพ ผู้ประกันตนได้จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อย 
กว่าสามเดือน”

มาตรา ๒ ๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญ้ตประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาดรา ๗๑ ในกรณีที่ผู้ประกันตนทุพพลภาพกันมิใช่เนื่องจากการทำงานให้มีสิทธิได้วับเงิน 
ทดแทนการขาดรายได้ในกัตราร้อยละห้าสิบของค่าจ้างตามมาตรา ๕๗ ตลอดชีวิต”

มาตรา ๒๙ ให้เพี่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม 
พ.ศ. ๒๕๓๓

“ในกรณีที่ได้มีการลดเงินทดแทนการขาดรายได้ตามวรรคหนึ่งไปแล้ว ต่อมาใน 
ภายหลังปรากฏว่าเหตุทุพพลภาพนั้นมีสภาพเส์อมลง ถ้าคณะกรรมการการแพฑย็วนิจฉัยว่าการทุพพลภาพ 
นั้นเซึ่อมลงไปจากที่เคยวินิจฉัยไว้ตามวรรคหนึ่ง ให้เลขาธิการพิจารณาเพี่มเงินทดแทนการขาดรายได้นั้นได้” 

มาตรา ๓๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๗๓ แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๗๓ ในกรณีที่ผ ู้ประกันตนถึงแก'ความตายโดยมิใช่ประสบอันตราย หรือเจ็บป้วย 
เนื่องจากการทำงาน ถ้าภายในระยะเวลาหกเดือนก่อนถึงแก่ความตายผู้ประกันตนได้จ่ายเงินสมทบมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่าหนึ่งเดือน ให้จ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีดาย กังนี้

(๑ )  เงินค่าทำศพตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง แต่ต้องไม่น้อยกว่าหนึ่ง 
ร้อยเท่าของอัตราสูงสุดของค่าจ้างนั้นตารายวันตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน ให้จ่ายให้แก่ 
บุคคลดามลำกับ กังนี้

(ก ) บุคคลซึ่งผู้ประกันตนทำหนังสือระบุให้เป็นผู้วัดการศพและได้เป็นผู้
วัดการศพผู้ประกันตน

(ข) สามีภริยา บิดามารดา หรือบุตรของผู้ประกันตนซึ่งมีหลักฐานแสดงว่า
เป็นผู้วัดการศพผู้ประกันตน

(ค ) บุคคลอื่นซึ่งมีหลักฐานแสดงว่าเป็นผู้วัดการศพผู้ประกันตน



(๒ ) เงินสงเคราะห์กรณีที่ผู้ประกันตนถึงแก,ความตาย ให้'จ่ายแก่บุคคล1ม ื่งผ ู้ 
ประกันตนทำหนังสือระบุให้เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์นั้น แต่ถ้าผู้ประนันตนมิได้มหนังสือระบุไว้ 
ก็ให้นำมาเฉลี่ยจ่ายให้แก่สามีภริยา บิดามารดา หรือบุตรของผู้ประกันตนในจำนวนที่เท่ากัน ดังนี้

(ก ) ถ้าก่อนถึงแก,ความตายผู้ประกันตนได้ส ่งเงินสมทบมาแล้วตงแต่ 
สามสืบหกเดือนขึ้นไป แด'ไม่ถึงสิบ่ปี ให้จ่ายเงินสงเคราะห์เป็นจำนวนเท่ากับร้อยละห้าสิบของค่าจ้าง 
รายเดือนที่คำนวณได้ตามมาตรา ๕๗ คูณด้วยสาม

(ข ) ถ้าก่อนถึงแก่ความตายผู้ประกันตนได้ส ่งเงินสมทบมาแล้วตงแต่ 
สิบปีขึ้นไป ให้จ่ายเงินสงเคราะห์เป็นจำนวนเท่ากับร้อยละห้าสิบของค่าจ้างรายเดือนที่คำนวณได้ตาม 
มาดรา ๕๗ คูณด้วยสิบ”

มาดรา ๓๑ ให ้เพ ิ่มความต่อไปนี้เป ็นมาดรา ๗๓ ทวิ แห่งพระราชบัญญ้ตประกันสังคม 
พ.ศ. ๒๕๓๓

“มาดรา ๗๓ ทวิ ในกรณีที่ผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพตามมาตรา ๗๑ ถึงแก่ความตาย ให้นำ 
ความในมาตรา ๗๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม โดยให้นำเงินทดแทนการขาดรายได้ที่ผู้ประกันตนได้รับใน 
เดือนสุดท้ายก่อนถึงแก่ความตายมาเป็นเกณฑํในการคำนวณ

ในกรณีที่ผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพนั้นอยู่ในข่ายที่จะได้รับเงินค่าท่าศพและเงินสงเคราะห์ กรณี 
ที่ผู้ประกันตนถึงแก่ความตายในฐานะที่เป็นผู้ประกันตน และในฐานะที่เป็นผู้ประกันฅนที่ทุพพลภาพ 
ดามวรรคหนึ่ง ในเวลาเดียวกัน ให้มีสิทธิได้รับเงินค่าท่าศพและเงินสงเคราะห์กรณีที่ผู้ประกันตนถึง 
แก่ความตายตามมาตรา ๗๓ เพียงทางเดียว”

มาตรา ๓๒ ให้เพ ิ่มความต่อไปนี้เป ็นมาตรา ๘๔ ทวิ แห่งพระราชบัญญัดีประกันสังคม 
พ.ศ. ๒๕๓๓

“มาดรา ๘๘ ทวิ กำหนดเวลาตามที่บัญญต็ไวิในมาตรา ๓ส มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๗ มาตรา 
๘๗ ทวิ และมาตรา ๕๖ ถ้าผู้มีหน้าที่ปฎิมีดดามกำหนดเวลานั้นมิได้อยู่ในประเทศหรือมีเหตุจำเป็นจน 
ไม่สามารถจะปฎมีตตามกำหนดเวลานั้นได้ และได้ยื่นคำร้องก่อนสินกำหนดเวลานั้นเพื่อขอขยายหรือ 
เลื่อนกำหนดเวลาโดยแสดงเหตุแห่งความจำเป็น เมื่อเลขาธิการเห็นเป็นการสมควรจะขยายหรือเลื่อน 
กำหนดเวลาออกไปไดต้ามความจำเปน็แก,กรณี แต'่ที่งน ี้ด ้องไม่เก ินไปกวา่หน ึ่งเท ่าของระยะเวลา 
ตามที่กำหนดไวิในมาดรานั้น ๆ

การขยายเวลาตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๓ส หรือมาตรา ๔๗ ไม่เป็นเหตุให้ลดหรืองดเงินเพิ่ม”
มาตรา ๓๓ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๘๕ แห่งพระราชบัญญํด๊ประกันสังคม
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พ.ศ. ๒๕๓๓ และ,1น้ใช้กวามต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๘๕ นายจ้าง ผู้ประกันตน หรือบุคคลอื่นใด ซึ่งไม่พอใจในคำสงของเลขาธิการหรือ 

ของพนักงานเจ้าหน้าที่ซ ึ่งสั่งก่ารตามพระราชกัญญ้ตนี้ เว้นแด่เป็นคำสงดามมาตรา ๕๐ ใหัมีสิทธิ 
อุทธรณ์เป็นหนังสือต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ใต้ภายในสามสิบคันนับแต่คันที่ไต้รับแจ้งคำสั่งดํ'งกล่าว”

มาตรา ๓๔ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ส๖ แห่งพระราชกัญณูตประกันสังคม 
พ.ศ. ๒๕๓๓ และให่ใช้ความตอไปนี้แทน

“มาดรา ๙๖ นายจ้างผู้ใดโดยเจตนาไม่ยื่นแบบรายการต่อสำนักงานภายในกำหนดเวลาตาม 
มาตรา ๓๔ หรือไม่แจ้งเป็นหนังสือต่อสำนักงานขอเปลี่ยนแปลงหรือแกไขเพิ่มเติมรายการภายใน 
กำหนดเวลาตามมาตรา ๔๔ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือท้ัง 
จำทั้งปรับ”

มาตรา ๓๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๙๗ แห่งพระราชกัญญ้ตประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาดรา ๙๗ นายจ้างผู้ใดยื่นแบบรายการตามมาตรา ๓๔ หรือแจ้งเป็นหนังสือขอเปลี่ยนแปลง 
หรือแก้ไขเพิ่มเติมรายการดามมาตรา ๘๔ โดยเจตนากรอกข้อความเป็นเท็จในแบบรายการ หรือแจ้งการ 
เปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงเป็นเท็จในหนังสือแจ้งขอเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติม ต้องระวางโทษจำคุก 
ไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

มาตรา ๓๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของมาดรา ๑๐๓ แห่งพระราชกัญณู้ตประกัน 
สังคม พ.ศ. ๒๕๓๓

“พระราชกัญณูตนี้จะใช้กังคับแก่นายจ้างที่มีลูกจ้างน้อยกว่าสิบคนในท้องที่ใดและเมื่อใด ให้ตรา 
เป็นพระราชกฤษฎีกา”

มาตรา ๓๗ ให้ยกเล็กความในวรรคสองของมาตรา ๑๐๔ แห่งพระราชกัญญัติประกันสังคม 
พ.ศ. .๒๕๓๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ การจ้ดเก็บเงินสมทบเพื่อการให้ประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร และกรณี 
ชราภาพ จะเริ่มดำเนินการเมื่อใดให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา แต่ทั้งนี้ต้องไม่ช้ากว่าคันที่ ๓๑ ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๑”

มาตรา ๓๘ ผู้ใดมีสิทธิไต้รับประโยชน์ทดแทนจากกองทุนในฐานะผู้ประกันตนก่อนหรือโน 
คันที่พระราชกัญณูตนี้ใช้กังคับอยู่เพึยงใด ก็ให้มีสิทธิไต้รับประโยชน์ทดแทนนั้นต่อไปจนครบตามสิทธิ

มาตรา ๓๙ ลูกจ้างชั่วกราวของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาคและราชการส่วนท้องถิ่น
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ที่สิ้นสภาพการเป็นผู้ประกันตนตามพระราชบัญญัตินี้ ไม่ว่าจะได้ส่งเงินส่มฑบมาแล้วเท่าใด ให้ลูกจ้าง 
ชวคราวนั้น มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนตามบทบัญญัติในหมวด ๒ หมวด ๓ หมวด ๔ และหมวด ๕ 
ของลักษณะ ๓ แห่งพระราชบัญญัติประกันลังคม พ.ศ. ๒๔๓๓ ต่อไปอีกหกเดือนนับแต่วนที่พระราช 
บัญญัตินี้มีผลใช้บังกับ

ให้นำความในมาดรา ๓ส แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๔๓๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม 
โดยพระราชบัญญัตินี้ มาใช้บังกับกับลูกจ้างชวคราวที่สินสภาพการเป็นผู้ประกันตนตามวรรคหนึ่งโดย 
อนุโลม

มาดรา ๔๐ เพ ื่อประโยชน์ในการคำนวณระยะเวลาการส่งเงินสมทบตามพระราชบัญญัติน ี้ 
เงินสมทบของแต่ละเดือนไม่ว่าจะมีจำนวนกี่วันและไม่ว่าจะได้หักไว้และได้นำส่งเดือนละกี่ครั้งก็ตาม ถ้าได้ 
ส่งหรือได้ถือว่าส่งเช้ากองทุนแล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่ามีระยะเวลาในการจ่ายเงิน 
สมทบเท่ากับหนึ่งเดือน

มาตรา ๔๑ บรรดาเงินที่นายจ้างหรือผู้ประกันตนมีสิทธิเรียกคืนก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้ 
บังกับ ถ้าไม่มีผ ู้ใดมายื่นคำขอต่อสำนักงานเพื่อขอเงินกังกล่าวคืนภายในหนึ่งป ีน ับแต่วันที่พระราช 
บัญญัตินี้ใช้บังกับ ให้ตกเป็นของกองทุน

มาดรา ๔๒ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมรักษาการตามพระราช
บัญญัตินี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
ชวน หลีกภัย 
นายกรัฐมนตรี

หน้า ๑๔
เล่ม ๑๑๑ ดอนท่ี ๖๓ ก ราชกิจจานุฌกษา ๓0 ธันวาคม ๒๔๓๗



หมายเหด เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญตฉบับน้ี คือ เน่ืองจากพระราซบัฌูญตประบันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓
ท่ีใช้บังบับอยู่ในบัชจุบันมีฃอซัดข้องและมีบัญหาในทางปฎิบ้ตเกิดขนหลายประการ ทำให้ผู้ประบันตนไม่ได้รับสิทธิ 
ประโยชน์สมตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย นอกจากน้ัน วิธิปแบัตบางเร่ืองในพระราชบัญญํตดิงกล่าวยังมีฃ้ํนตอน 
การปฎบิต้ทียุ่่งยากสลับซบัชอ้นเกิดภาระแก่นายจ้าง และไม่เอ้ืออำนวยประโยชน์และการให้บริการแก่นายจ้างและ 
ผู้ประบันตน สมควรแก้ไข'ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์Iนป''จจุบัน จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญตน้ี

หนา ๑๕
เล่ม ๑๑๑ ดอนท่ี ๖๓ ก ราชกิจจานุเบกษา 0)0 ยันวาคม ๒๕๓๗


