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เป็น,ปีท่ี ๕๔ ในรัชกาลป็จจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ 

ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแกใขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม
พระราชบัญญํติน้ีมีบทบัญญํดบางประการเก่ียวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ 

ประกอบกับมาตรา ๓๕ และมาตรา ๔๘ ของรัฐธรรมบุญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้ 
โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญฌู้ดแห่งกฎหมาย

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้!ดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา 
ดังต่อไปนี้

มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน้ีเรียกว่า “พระราชบัญฌู้ติประกันสังคม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้เชับังตั้บตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุฌกษา 

เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาดรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม 

พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญํตประกันสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ และ 
ให้!ช้ความต่อไปนี้แทน



“ในกรณีที่ผู้ประกันตนที่สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้างดาม (๒ ) ได้ส่งเงินสมทบครบดามเงื่อนเวลา 
ที่จะก่อให้เกิดสิทธิตามบทบัญญัติในลักษณะ ๓ แล้ว ให้ผู้นั้นมีสิทธิตามบทบัญญัติในหมวด ๒ 
หมวด ๓ หมวด ๔ และหมวด ๕ ต่อไปอีกหกเดือนนับแต่วันที่สิ้นสภาพการเป็นถูกจ้างหรือตาม 
ระยะเวลาที่กำหนดเพิ่มขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาซึ่งต้องไม่เกินสิบสองเดือนนับแต่วันที่สิ้นสภาพการเป็น 
ลูกจ้าง”

มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา ๔® แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม 
พ.ศ. ๒๔๓๓ ซึ่งแก้ใฃเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ และ 
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ในกรณีที่ผู้ประกันตนที่สิ้นสุดความเป็นผู้ป^ะกันตนตาม (๓ ) (๔ ) และ (๕ ) ได้ส่งเงิน 
สมทบครบตามเงื่อนเวลาที่จะก่อให้เกิดสิทธิตามบทบัญญัติในลักษณะ ๓ แล้ว ให้ผู้นั้นมีสิทธิตาม 
บทบัญญัติในหมวด ๒ หมวด ๓ หมวด ๔ และหมวด ๕ ต่อไปอีกหกเดือนนับแต่วันที่สิ้นสุด 
ความเป็นผู้ประกันตน”

มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ ๒๕๓๓ 
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๓๗ และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน

“มาตรา ๔๖ ให้รัฐบาล นายจ้าง และผู้ป็ร้ะกันตนตามมาตรา ๓๓ ออกเงินสมทบเข้า 
กองทุนเพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอ ้นตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย 
และกรณีคลอดบุตร ฝ่ายละเท่ากันตามลัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง แต่ด้องไม่เกินบัดราเงินสมทบ 
ท้ายพระราชบัญญัตินี้

ให้รัฐบาล นายจ้าง และผู้ประกันตนดามมาตรา ๓๓ ออกเงินสมทบเข้ากองทุนเพื่อการจ่าย 
ประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร กรณีชราภาพ และกรณีว่างงานตามบัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง 
แต่ต้องไม่เกินบัตราเงินสมทบท้ายพระราชบัญญัตินี้

สำหรับการประกันตนตามมาตรา ๓๙ ให้รัฐบาลและผู้ประกันตนออกเงินสมทบเข้ากองทุน 
โดยรัฐบาลออกหนึ่งเท ่าและผู้ประกันตนออกสองเท่าของอัตราเงินสมทบที่แต่ละฝ่ายต้องออกตาม 
ที่กำหนดในวรรคหนึ่งและวรรคสอง

การกำหนดบัตราเงินสมทบดามวรรคหน่ึงและ.วรรคสอง ให้กำหนดโดยคำนึงถึงประโยชนท์ดแทน 
และค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของสำนักงานตามมาดรา ๒๔

ค่าจ้างขึ้นตาและขึ้นสูงที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบของผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๓ 
แต่ละคน ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ในการคำนวณเงินสมทบของผู้ประกันตนแต่ละคน

หน้า ๒
เล่ม ๑©๖ ตอนที่ ๒๒ ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๒



หน้า ๓
ราชกิจจานุเบกษาเล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๒๒ ก ๓๑ มนาคม ๒๕๔๒

สำหรับเศษของเงินสมทบที่มีจำนวนตั๊งแต่ห้าสืบสตางค์ขึ้นไปให้นับเป็นหนึ่งบาท ถ้าน้อยกว่าน้ันให้บี'ดทิ้ง 
ในกรณีที่ผู้ประนันตนทำงานนับนายจ้างหลายรายให้คำนวณเงินสมทบจากค่าจ้างที่ได้รับจากนายจ้าง 
แต่ละราย”

มาดรา ๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๗๔ แห่งพระราชนัญญ้ตประนันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ 
และ ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๗๔ ผู้ประกันตนมื่สิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรต่อเมื่อกายใน 
ระยะเวลาสามสืบหกเดือนก่อนเดือนที่ม ีสืทธิได้รับประโยชน์ทดแทนผู้ประนันตนได้จ่ายเงินสมทบ 
มาแถ้วไม่น้อยกว่าสิบสองเดือน”

มาตรา ๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาต'รา ๗๕ ทวิ มาตรา ๗๕ ตรี และมาตรา ๗๕ จัตวา 
แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓

“มาดรา ๗๔ ทวิ ในกรณีที่ผู้ประกันตนซึ่งมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์ 
บุตรตามมาตรา ๗๔ หากผู้ประกันตนนั้นเป็นผู้ทุพพลภาพชึ่งมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณี 
ทุพพลภาพหรือถึงแก่ความตาย ให้ผู้ประกันตนซึ่งเป็นผู้ทุพพลภาพนั้นหรือบุคคลตามมาตรา ๗๕ จัตวา 
มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุ^รด้วย

มาตรา ๗๕ ตรี ให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรสำหรับ 
บุตรชอบด้วยกฎหมายซึ่งมีอายุตามที่กำหนดในกฎกระทรวงแต่ต้องไม่เกินสิบห้าปีบรีบูรณ์จำนวนคราวละ 
ไม่เกินสองคน บุตรชอบด้วยกฎหมายด้งกล่าวไม่รวมถึงบุตรบุญธรรมหรือบุตรซ่ึงได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรม 
ของบุคคลอื่น

ในกรณีที่บิดาและมารดาเป็นผู้ประกันดร?-ไห้บิดาหรือมารดาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้มีสิทธิได้รับ 
ประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรเพียงฝ่ายเดียว เว้นแต่เมื่อมีการจดทะเบียนหย่าหรือแยกกันอยู่ 
และบุตรอยู่ในความอุปการะของผู้ประกันตนฝ่ายใดให้ผู้ประกันตนฝ่ายนั้นเป็นผู้มีสิทธิได้รับ

หสักเกณฑ์ วิธ ีการ และเงื่อนไขในการจ่ายเงินสงเคราะห์บุตร ให้เป็นไปตามที่กำหนดใน 
กฎกระทรวง

มาตรา ๗๕ จัตวา ในกรณีที่ผู้ประกันตนถึงแก่ความตาย ให้จ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณี 
สงเคราะห์บุตรแก,บุคคลตามลำด้บ ด้งนี้

(๑ )  สามีหรือภริยาของผู้ประกันตน หรือบุคคลซึ่งอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยากับผู้ประกันตน 
โดยเปีดเผยตามระเบียบที่เลขาธิการกำหนด และเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองบุตร



(๒ ) ผู้อุปการะบุตรของผู้ประสันตน ในกรณีบุคคลตาม (๑ ) มิได้เป็นผู้อุปการะบุตร หรือ 
ถูกถอนอำนาจปกครอง หรือถึงแก่ความตาย,,

มาตรา ๘ ใน้ยกเลิกความในมาตรา ๗๖ และมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญํตประก่นสังคม 
พ.ศ, ๒๕๓๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๗๖ ผู้ประสันตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพต่อเมื่อผู้ประสันตน 
ได้จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดลิบเดือน ไม่ว ่าระยะเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบเดือน 
จะติดต่อสันหรือไม่ก็ตาม

มาตรา ๗๗ ประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ ได้แก่
(๑ )  เงินเลี้ยงชีพรายเดือน เรียกว่า เงินบำนาญชราภาพ หรือ
(๒ ) เงินบำเหน็จที่จ่ายให้ครั้งเดียว เรียกว่า เงินบำเหน็จชราภาพ
หสักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพตามวรรคหน่ึง 

ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง,,
มาตรา ส ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๗๗ ทวิ มาตรา ๗๗ ตรี มาตรา ๗๗ อัดวา 

และมาตรา ๗๗ เบญจ แห่งพระราชบัญญ้ดิประสันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓
“มาตรา ๗๗ ทวิ ในกรณีที่ผู้ประสันตนจ่า.ษเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบเดือน 

ให้มีลิทธิได้รับเงินบำนาญชราภาพตงแต่เดือนสัคจากเดือนที่อาอุครบห้าลิบห้าปีบริบูรณ์ เว้นแต่เมื่อ 
มีอายุครบห้าสิบห้าปีบริบูรณ์และความเป็นผู้ประสันตนยังไม่ลินสุดลงตามมาตรา ๓๘ หรือมาตรา ๔๑ 
ให้ผู้นั้นมีลิทธิได้รับนั้งแต่เดือนถไคจากเดือนที่ความเป็นผู้ประสันตนลินสุดลง

ในกรณีที่ผู้ประสันตนจ่ายเงินสมทบไม่ครษหนึ่งร้อยแปดลิบเดือนและความเป็นผู้ประสันตน 
ได้สินสุดลงตามมาตรา ๓๘ หรือมาดรา ๔© ให้ผู้นี้นมีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จชราภาพ

มาตรา ๗๗ ตรี ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเงินบำนาญชราภาพได้กสับเช้าเป็นผู้ประสันตน ให้งด 
การจ่ายเงินบำนาญชราภาพของบุคคลด้งกล่าวจนกว่าความเป็นผู้ประสันตนได้ลินสุดลงตามมาตรา ๓๘ 
หรือมาดรา ๔๑ แล้วแต่กรณี

ในกรณีที่ความเป็นผู้ประสันตนลินสุดลงด้วยเหตุอื่นนอกจากถึงแก่ความตายให้ผู้นั้นมีสิทธิ 
ได้รับเงินบำนาญชราภาพ

น์ไนกรณีที่ความเป็นผู้ประสันตนลินสุดลงเนื่องจากผู้ประสันตนถึงแก่ความตายให้ทายาทผู้มีสิทธิ 
ของผู้นั้นตามมาตรา ๗๗ อัตวา มีลิทธิได้รับเงินบำเหน็จชราภาพ

หน้า ๔
เล่ม ๑®๖ ดอนที่ ๒๒ ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๒



หน้า ๕
ราชกิจจานุเบกษา ๓๑ มีนาคม ๒๔๔๒เล่ม ๑๑๖ ตอนท ๒๒ ก

มาตรา ๗๗ จัตวา ในกรณีผู้ประกันตนซึ่งมีสิทธิได้รับประไยชน้ทดแทนในกรณีชราภาพตาม 
มาดรา ๗๗ ทวิ ถึงแก่ความตายก่อนที่จะได้รับประโยชน้ทดแทนหรือผู้รับเงินบำนาญชราภาพถึงแก่ 
ความตายภายในหกสิบเดือนนับแต่เดือนที่มีสิทธิได้รับเงินบำนาญขราภาพ ให้ทายาทของผู้นั้นมีสิทธิ 
ได้รับเงินบำเหน็จชราภาพ

ทายาทผู้มีสิทธิตามวรรคหนึ่ง ได้แก่
(๑ )  บุตรชอบด้วยกฎหมาย ยกเว้นบุตรบุญธรรมหรือบุตรซึ่งได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของ 

บุคคลอื่นให้ได้รับสองส่วน ถ้าผู้ประกันดนที่ตายมีบุตรนั้งแต่สามคนขึ้นไปให้ได้รับสามส่วน 
(๒ ) สามีหรือภริยาให้ได้รับหนึ่งส่วน และ 
(๓ ) บิดามารดา หรือบิดาหรือมารดาที่มีชีวิตอยู่ให้ใด้รับหนึ่งส่วน
ในกรณีท๋ีเม่มีทายาทในอนุมาตราใด หรือทายาทน้ันได้ตายไปเสียก่อนให้แบ่งเงินตามมาตรา ๗๗ (๒) 

ในระหว่างทายาทผู้มีสิทธิในอนุมาตราที่มีทายาทผู้มีสิทธิได้รับ
มาดรา ๗๗ เบญจ ในกรณีท่ีผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ตามมาตรา ๗๑ 

และเงินบำนาญชราภาพในเวลาเดียวกัน ให้ผู้ประกันตนได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ดามมาดรา ๗๑ 
และเงินบำเหน็จชราภาพแทน

ในกรณีที่ผู้ประกันตนได้รับเงินบำนาญชราภาพไปแล้ว และต่อมาเป็นผู้ท ุพพลภาพภายใน 
กำหนดเวลาดามมาตรา ๓๘ วรรคสอง ให้งดการจ่ายเงินบำนาญชราภาพและให้จ่ายเงินบำเหน็จ 
ชราภาพแทน ทั้งน ี้ ให้หักเงินบำนาญชราภาพที่ได้รับไปแล้วก่อนการเป็นผู้ทุพพลภาพออกจากเงิน 
บ่าเหน็จชราภาพที่ผู้นั้นมีสิทธิได้รับแล้วนำเงินที่หักนั้นส่งเข้ากองทุน”

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
ชวน หลกกัย 
นายกรัฐมนตรี



หมายเหอ ะ- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชมัญญ้คฉบับนี้ คอ โดยที่พระราชมัญญ้ตประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ 
มาตรา ๓๘ วรรคสอง บัญญ้ดให้ผู้ประกันตนที่สันสภาพการเป็นลูกจ้างมีสิฑจิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบ 
กันตรายหรอเจ็บป่วย กรณีคลอดบุตร กรณีทุพพลภาพ และกรณีตาย ต่อไปอีกหกเดือน นับแต่วันที่สันสภาพการเป็น 
ลูกจ้าง และมาตรา ๔๑ วรรคสาม ให้นำบทบัญญ้ดมาดรา ๓๘ วรรคสอง มาใช้บังกับแก’ผู้ประกันตนโดยสมัครใจ 
ที่สันสุดความเป็นผู้ประกันตนโดยอนุโลม ซึ่งบทบัญญ้ตคังกล่าวมีเจตนารมณีในการช่วยเหลือผู้ประกันตนมีให้ได้รับ 
ความเดือดร้อนชวระยะเวลาที่สันสภาพการเป็นลูกจ้างหรือสันสุดความเป็นผู้ประกันตน แล้วแต่กรณี สมควรกำหนด 
ให้ขยายระยะเวลาการมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนภายหกังลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนสันสภาพการเป็นลูกจ้าง 
โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ประกอบกับบทบัญญ้ตในสิวนที่เกี่ยวกับสิทธิของผู้ประกันตนในการได้รับประโยชน์ 
ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร กรณีชรากาพ และกรณีว่า^รานย้ง์ไม่เหมาะสม สมควรแกัใขเพิ่มเติมให้ชัดเจนและ 
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ประกันตนและการออกเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมของรัฐบาล นายจ้าง และผู้ประกันตน 
ตามมาตรา ๓๓ ยังไม่สอดคล้องกับความสามารถในการออกเงินสมทบและสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ สมควรแกิใข 
เพิ่มเติมบทบัญญํตดังกล่าวให้เหมาะสมยิ่งขน จึงจำเป็นด้องตราพระราชบัญญ้ตนี้

หน้า ๖
เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๒๒ ก ราชกิจจานุเบกษา ' ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๒


