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พระบาทสมเดจีพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช มีพระบรม 

ราชโองการโปรดเกล้า ฯ ใหป้ระกาศว่า
โดยทีเ่ปน็การสมควรปรบัปรงุกฎหมายวา่หว้ยการประกนัสงัคม 
จงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ ฯ ใหต้ราพระราชบญัญตัขิึน้ไวโ้ดย 

คำแนะนำและยนยอม1ของรัฐสภา ดังต่อไปน้ื
มาตรา ๑ พระราชบญัญตันิืเ้!ยกวา่ “ พระราชบัญญติัประกัน 

สงัคม พ.ศ. ๒๕๓๓”
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มาตรา I® พระราชบญัญตันิีใ้หใ้ชบ้งัคบัตัง้แตก่นักดัจากกนั 
ประกาศในราชกจิจานเุบกษาเปน็ตน้ไป เวน้แตบ่ทบญัญตัหิมวด I® 
ของ ลกัษณะ ๒ ใหใ้ชบ้งัคบัเมอพน้กำหนดระยะเวลาหนีง้!อยแปด 
สบิกนันบัแตก่นัทีพ่ระราชบญัญตันิีใ้ชบ้งัคบัและบทบญัญตัมิาตรา ๔0 
ใหใ้ชบ้งัคบัภายในสป์นีบัแตก่นัทีพ่ระราชบญัญตันิีใ้ชบ้งัคบั

มาตรา ๓ ใหย้กเลกิพระราชบญัญตัปิระกนัลงัคม พ.ศ. ๒๔๙๗ 
บรรดากฎหมาย กฎ และตอ้บงัคบัอนในสว่นทีม่ ิ

บญัญตัไิวแ้ลว้ในพระราชบญัญตันิี ้ หรอืซงขดัหรอืแขง้กบับทแหง่ 
พระราชบญัญตันิี ้ ใหใ้ตพ้รฺะราชบญัญตันิีแ้ทน

มาตรา ๔ พระราชบญัญตันิีไ้มใ่ชบ้งัคบัแก่
. ( ๑ )  ชา้ราชการและลกูจ่า้งประจำชองราชการสว่น 

กลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถ่ินยกเว้นลูกจ้าง,ช้วคราว 
(๒) ลกูชา้งของรฐับาลตา่งประเทศหรอืองคก์าร

ระหว่างประเทศ
(๓) ลกูชา้งของนายชา้งทีม่ลึาันกังานในประเทศ 

และไปประจำทำงานในตา่งประเทศ
(๔) ครูหรือครูใหญ่ของโรงเรียนเอกชนตามกฎหมาย 

วา่ตว้ยโรงเรยีนเอกชน
(๕) นกัเรียน นกัเรียนพยาบาล. นิสิตหรือนักสืกษา 

หรอืแพทยส์กืหดัซงเปน็ลกูชา้งของโรงเรยีน มหาวทิยาลยั หรือโรง
พยาบาล
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(๖) กจิการหรอืลกูจา้งอนตามทีก่ำหนดในพระราช
กฤษฎกีา

มาตรา ๕ ในพระราชบญัญตันิี้
“ ลกูจ้าง ” หมายความวา่ ผู1้ชงทำงานใหนายจ้าง 

โดยรับค่าจ้าง ไมว่า่จะเรยีกชออยา่งไร แตไ่มร่วมถงึลกูจา้งชงทำงาน 
เกีย่วกบังานบา้นอนัมใดม้กีารประกอบธรุกจิรวมอยูด่ว้ย '

“ นายจ้าง ” หมายความว่า ผู้ซงรับลูกจ้างเข้าทำงาน 
โดยจา่ยคา่จา้งและใหห้มายความรวมถงึผูช้งไดร้บัมอบหมายใหท้ำงาน 
แทนนายจา้ง ในกรณทีีน่ายจา้งเปน็นติบิคุคลใหห้มายกวามรวมถงึผูม้ ี
อำนาจกระทำการแทนนติบิคุคลและผูซ้งไดร้บัมอบหมายจากผูม้  ี
อำนาจกระทำการแทนนติบิคุคลใหท้ำการแทนดว้ย

“ คา่จา้ง” หมายความว่า เงินทกุประเภททีน่ายจ้าง 
จา่ยใหแ้คล่กูจา้งเปน็คา่ตอบแทนการทำงานในวนัและเวลาทำงานปกต ิ
ไมว่า่จะคำนวณตามระยะเวลาหรอืคำนวณตามผลงานทีล่กูจา้งทำได ้
และใหห้มายความรวมถงึเงนิทีน่ายจา้งจา่ยใหใ้นวนัหยดุและวนัลาชํง่ 
ลูกจ้างไม่ได้ทำงานด้วย ท้ังน้ื ไม่ว่าจะกำหนด คำนวณหรือจ่ายในลักษณะ 

ใดหรือโดยวิธีการใด และไมว่่าจะเรียกชออย่างไร
“ วนัทำงาน” หมายความว่า วันท่ีกำหนดให้ลูกจ้าง

ทำงานตามปกติ
“ ผู้ประกันตน ” หมายความว่า ผูช้งจา่ยเงินสมทบ 

อนักอ่ใหเ้กดิสทิธไิดร้บัประโยชนท์ดแทนตามพระราชบญัญตันิี้



“ การคลอดบตุร ” หมายความวา่ การทีท่ารกออก 
จากครรภม์ารดาชงมรีะยะเวลาตัง้ครรภไ์มน่อ้ยกวา่ยีส่บิแปดสปัดาห ้
ไมว่่าทารกจะมชีวิึตรอดอยูห่รือไม่

“ ทพุพลภาพ” หมายความวา่ การสญูเสยีอวยัวะ 
หรือสญูเสยีสมรรถภาพของอวยัวะหรอืของร่างกาย หรือสญูเสยีสภาวะ 
ปกตขิองจติใจ จนไม่สามารถทำงานได้ ท่ํงน้ื ตามหลกัเกณฑท์ีค่ณะ 
กรรมการการแพทย์กำหนด

“ วา่งงาน” หมายความ-ว่า การทีผู่ป้ระกนัตนดอ้ง 
หยดุงานเนองจากนติสิมัพนัธร์ะหวา่งนายจา้งและลกูจา้งตามสญัญา 
จา้งแรงงานสีน้สดุลง

“ กองทนุ ” หมายความวา่ กองทนุประกนัสงัคม 
“ สำนักงาน ” หมายความว่า สำนักงานประกันสังคม 
“ คณะกรรมการ ” หมายความวา่ คณะกรรมการ

ประกนัสงัคม
“ กรรมการ” หมาย่ความว่า กรรมการประกันสังคม 
“ พนกังานเจา้หนา้ที”่ หมายความว่า ผู้ชงรัฐมนตรี 

แตง่ตัง้ใหป้ฎบิตักิารตามพระราชบญัญตันิื้
“ เลขาธกิาร” หมายความวา่ เลขาธกิารสำนกังาน

ประกนัสงัคม
“ รฐัมนตร”ี หมายความวา่ รัฐมนตรีผูรั้กษาการ 

ตามพระราชบญัญตันิื้
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มาตรา ๖ ในการคำนวณคา่จา้งเพอการออกเงนิสมทบ ใหก้อิ
เอาคา่จา้งทีก่ดิเปน็รายวนัเปน็เกณฑค์ำนวณ

ในการคำนวณค่าจ้างทยสปัดาห ์ รายเดอืน หรีอรายปี
เป็นค่าจ้างทยวัน ให้กิอว่าสัปดาห์หนงมีเจ็ดวัน เดือนหนงมืสามสืบวัน
และปหีนงมสีามรอ้ยหกสบืหา้วนั

ในกรณทีีล่กูจา้งไดร้บัคา่จา้งเปน็รายชัว่โมงหรอ้ตาม
ผลงานโดยคำนวณเปน็หนว่ย ใหค้ดิเปน็คา่จา้งรายวนัโดยเฉลีย่จาก 
คา่จา้งในวนัทำงานทีล่กูจา้งไดร้บัในงวดการจา่ยคา่จา้งทีค่ดิเงนิสมทบ 
ตามมาตรา ๔๗

มาตรา ๗ ใหร้ฐัมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทยรกัษาการ 
ตามพระราชบญัญตันิี ้ และใหม้อีำนาจแตง่ตัง้พนกังานเจา้หนา้ทีก่บั 
ออกกฎกระทรวงกำหนดคา่ธรรมเนยีม’ใมเ่กนิอตัรา1นบญัชทีา้ยพระราช 
บญัญตันิี ้ ยกเวน้คา่ธรรมเนยีมและกำหนดกจิการอนเพือ้ปฏบิตักิาร 
ตามพระราชบญัญตันิื้

กฎกระทรวงน้ัน เม่ํอได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แล้ว ให้ใช้บังคับได้

ลกัษณะ ๑ 
บทท่ัวไป

หมวด ๑
คณะกรรมการประกนัสงัคม

มาตรา ๘ ใหม้คีณะกรรมการคณะหนัง้เรียกว่า “ คณะกรรมการ

I
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ประกนัสงัคม ” ประกอบดว้ยเลขาธกิารสาันกังานประกนิสงัคมเปน็ 
ประธิานกรรมการ ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข 
และผูแ้ทนสาันกังบประมาณ เปน็กรรมการ กบัผูแ้ทนฝา่ยนายดา้ง 
และผูแ้ทนฝา่ยลกูดา้งฝา่ยละฝา่คน ชงรัฐมนตรีแต่งต้ัง เป็นกรรมการ 
และผูแ้ทนสาันกังานเปน็กรรมการและเลขานกุาร

คณะกรรมการจะแต่งต้ังบุคคลใดเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการกไ็ด้

รฐัมนตรจีะแตง่ตัง้ผูท้รงคณุวฒุอิกีไมเ่กนิฝา่คนใฝ ่
เปน็ทปีรีกษาของคณะกรรมการก็ได้ ชงในจำนวนนีอ้ย่างนอ์ยดอ้งเปน็ 
ผูท้รงคณุวฒุทิางระบบงานประกนัสงัคม ผู้ทรงคุณวุฒทิางการแรงงาน 
ผูท้รงคณุวฒุทิางการแพทย ์ ผูท้รงคณุวฒุทิางกฎหมาย และผูท้รง 
คณุวฒุอิน . 1 '

มาตรา 6 คณะกรรมการมอำนาจหนาัทีด่งัตอ่ไปนี้
(๑) เสนอความเหน็ตอ่รฐัมนตรเีกีย่วกบันโยบาย

และมาตรการในการประกนัสงัคมตามพระราชบญัญตันิื้
(๒) พจิารณาใฝค่วามเหน็ตอ่รฐัมนตรใีนการตรา

พระราชกฤษฎีกา การออกกฎกระทรวง และระเปียบต่าง  ๆ เพอด0าเนันการ 
ตามพระราชบญัญตันิี้

(๓) วางระเปยีบโดยความเหน็ชอบของกระทรวง
การคลังเก่ียวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินของกองทุน 

(๔) วางระเปยีบโดยความเหน็ชอบของกร้ะทรวง
การคลงัเกยิวกบัการจดัหาผลประโยชนข์องกองทนุ

เล่ม ๑0๗ ตอนที่ ๑๖๑ ราชกิจจานุเบกษา ๑ กินยายน ๒๕๓๓



ฉบบพเศษ หนา ๗

(๕) พจิารณางบดลุและรายงานการรบัจา์ยเงนิของ 
กองทนุและรายงานผลการปฏบิตังิานประจำปขีองสำนกังานในสว่น 
ทีเ่กีย่วกบัการประกนัสงัคมตามพระราชบญัญตันิี้

(๖) ใหค้ำปรกืษาและแนะนำแกค่ณะกรรมการอน
หรอสำนกังาน

(๗) ปฏบิตักิารอนใดตามทีพ่ระราชบญัญตันิีห้รอ 
กฎหมายอนบญัญตัใิหเ้ปนีอำนาจหนา้ทีข่องคณะกรรมการ หรือตามท่ี 
รัฐมนตรมีอบหมาย

ในการปฏบิตัหินา้ทีต่ามวรรคหนีง้ คณะกรรมการ 
อาจมอบหมายใหส้ำนกังานเปนีผูป้ฏบิตัเิพอเสนอตอ่คณะกรรมการ 
พจิารณาดำเนนิการตอ่ไปกไีด้

มาตรา ๑0 กรรมการหรอืทีป่รกีษาซงรฐัมนตรแีตง่ตัง้ใหอ้ยูใ่น 
ตำแหนง่คราวละสองปี

กรรมการหรือทีป่รืกษาชงพน้จากตำแหนง่อาจไดรั้บ 
การแตง่ตัง้อกีได ้ แตจ่ะแตง่ตัง้ตดิตอ่กนัเกนิสองวาระไมไ่ด้

มาตรา ๑๑ นอกจากการพน้จากตำแหนง่ตามวาระตามมาตรา 
.๑0  กรรมการหรอืทีป่ร่กืษาซํง่รฐัมนตรแีตง่ตัง้พน้จากตำแหนง่ เนีอ้ 

(๑) ตาย .
(๒) ลาออก
(๓) รัฐมนตรใีหอ้อก
(๔) เปนีบคุคลลม่ละลาย

เล่ม ๑0๗ ตอนที่ ๑๖๑ ราชกิจจานุเบกษา ๑ กันยายน ๒๕๓๓



(๕) วกิลจ!ตหรอีจติพน้เพอ้นไมส่มประกอบ 
(๖) ได้รับโทษจำคุกโดยคำพพิากษาถงทีส่ดุใหจ้ำคุก 

เวน้แตเ่ปน็โทษสำหรบัความผดิทีไ่ดก้ระทำโดยประมาทหรอความผดิ 
ลหุโทษ .

ในกรณีท่ีกรรมการช่ิงรัฐมนตรีแต่งต้ังพ้นจากตำแหน่ง 
กอ่นวาระ ใหร้ฐัมนตรแีตง่ตัง้บคุคํลในประเภทเดยีวบนัตามมาตรา ๘ 
เปน็กรรมการแทน และใหผู้ท้ีไ่ดร้บัแตง่ตัง้อยูใ่นตำแหนง่เทา่บบัวาระ 
ทีเ่หลออยูข่องกรรมการชิง่ตนแทน

1. ในกรณทีีรั่ฐมนตรีแต่งต้ังทีป่รกษาเพิม่ช้ืนในระหว่าง
ท่ีทีป่รีกษา1ชิง่แต่งตัง้1เวแ้ลว้ ยงัมีวาระอยู่ในตำแหนง่ ให้พ้ท่ี'ได้รับแต่งต้ัง 
ใหเ้ปน็ทีป่รกีษาเพิม่ชืน้นัน้อยูใ่นตำแหนง่เทา่บบัวาระทีเ่หลอือยูข่อง 
ทีป่รีกษาทีไ่ดรั้บแตง่ตัง้ไว้แลว้

มาตรา ๑๒ ในกรณทีีก่รรมการชิง่รฐัมนตรแีตง่ตัง้ดำรงตำแหนง่ 
ครบตามวาระแลว้ แตย่งัมไิดม้กีารแตง่ตัง้คณะกรรมการชืน้ใหม ่ ให้ 
กรรมการทีพ่น้จากตำแหนง่ตามวาระปฏบิตัหินา้ทีไ่ปพลางกอ่น' จนกว่า 
กรรมการทีไ่ดรั้บแตง่ตัง้ใหมจ่ะเขา้รับหนา้ที่

มาตรา ๑๓ การประชมุคณะกรรมการตองมกีรรมการมาประชมุ 
ไมน่อ้ยกวา่กงหนงของจำนวนกรรมการทัง้หมด จงิเปน็องตัป้ระชมุ

ในการประชุมคราวใด ล้าประธานกรรมการไม่อยู่ใน 
ท่ีประชุมหรีอไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ใหก้รรมการทีม่าประชมุเลือก 
กรรมการคนหนื้งเป็นประธานในที่ประชุม

ฉบับพิเศษ หน้า ๘
เล่ม ๑0ฟ่ ตอนที่ ๑๖® ราชกิจจานุเบกษา ๑ บันยายน ๒4๓๓



ฉบับพิเศษ หน้า ๙
เล่ม ©0๗ ตอนที่ ๑๖© ราชกิจจานุเบกษา ๑ กนัยายน ๒๕๓๓

มติในทีประชุมใหถ้อเสยีงข้างมาก กรรมการคนหนง 
มเีสยีงหนงในการลงคะแนน ถา้คะแนนเสยีงเทา่กนั ให้ประธานในท่ี 
ประชมุออกเสยีงเพีม่ชืน้อกีเสยีงหนงเปน็เสยีงชีข้าด

มาตรา ๑๔ ให้มีคณะกรรมการการแพทย์คณะหนง ประกอบถ้วย 
ประธานกรรมการและกรรมการอน มจีำนวนรวมกนัไมเ่กนิสบีหา้คน 
ชีง้รฐัมนต!เปน็ผูแ้ตง่ตัง้ -

คณะกรรมกา่รตามวรรคหนงใหแ้ตง่ตัง้จากผูท้รง 
คณุวฒุใินวชิาชพีเวชกรรม สาขาตา่ง  ๆ และใหอ้ยูใ่นตำแหนง่คราวละ 
สองปี

ใหน้ำมาตรา ๑๐ วรรคสอง มาตรา ๑๑ มาตรา ๑!® 
และมาตรา ๑๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๑๕ คณะกรรมการการแพทย์มีอำนาจหนา้ท่ี ดังต่อไปน้ื 
(๑) เสนอความเหน้ตอ่คณะกรรมการเกีย่วกบัการ 

ดำเนนิงานในการใหบ้ริการทางการแพทย์
(๒) กำหนดหลกัเกณฑแ์ละอตัราสำหรบัประโยชน ์

ทดแทนในการรบับรกิารทางการแพทยข์องผูป้ระกนัตนตามมาตรา ๕๙ 
มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๖ มาตรา ๖๘ มาตรา ๗0 เ๒ะมาตรา ๗!®

(๓) เสนอความเหน้ตอ่คณะกรรมการเกีย่วคบัการ 
ออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๖๔

(๔) ใหค้ำปรกึษาและแนะนำในทางการแพทยแ์ก ่
คณะกรรมการ คณะกรรมการอทธรณ ์ และสำนกังาน



ฉบบพิเศษ หนา ๑0

. (๕) ปฏบิตักิารอนตามทีพ่ระราชบญัญตับิีบ้ญัญตั ิ
ใหเ้ปน็อำนาจหนๅ้ทีข่องคณะกรรมการการแพทย ์ หรือตามทีรั่ฐมนตรี 
หรอืคณะกรรมการมอบหมาย

มาตร! ๑๖ คณะกรรมการหรือคณะกรรมการการแพทย์จะแต่งต้ัง 
'คณะอนกุรรมการเพอพจิารณาหรอืปฏบิตักิารอยา่งใดอยา่งหนงตามที ่
คณะกรรมการหรอืคณะกรรมการการแพทยม์อบหมายกไิด้

การประชมุของคณะอนกุรรมกา่ร ใหน้ำมาตรา ๑๓ 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๑๗ คณะกรรมการ คณะกรรมการการแพทย ์ และ 
คณะอนกุรรมการมอีำนาจสัง่ใหบ้คุคลใดบคุคลหนงสง่เอกสารหรอื 
ขอ้มลูทีจ่ำเปน็มาพจิารณาได ้ ในการบีจ้ะสัง่ใหบ้คุคลทีเ่กีย่วขอ้งมาขึแ้จง 
ดว้ยกไ็ด้

มาตรา ๑๘ กรรมการ ท่ีปรืกษา กรรมการการแพทย์ กรรมการ 
อุทธรณแ์ละอนุกรรมการ อาจได้รับเบ้ียประชุม ค่าพาหนะ คา่เบีย้เลยง 
คา่เชา่ทีพ่กั และคา่ใชจ้า่ยอยา่งอนในการปฏบิตัหินา้ทีต่ามพระราช 
บญัญตับิี ้ ตามระเมียบท่ีรัฐมนตรีกำหนดโดยความเห้นชอบของกระทรวง 
การคลัง

หมวด I®
สำนกังานประคนัสงัคม

มาตรา ๑๙ ใหจ้ดํตัง้สำนกังานประกนัสงัคมขึน้ในกระทรวง 
มหาดไทยมอีำนาจหนา้ท ี กังต่อไปบ้ี

เล่ม ๑0๗ ตอนที่ ๑๖๑ ราชกิจจานุเบกษา ๑ กันยายน |®๕๓๓



ฉบบพเศษ หนา ๑®

. (๑) ปฏบิตังิานธรุการของคณะกรรมการ คณะ 
กรรมการอ้ืน และคณะอนกุรรมการ. ตามพระราชบญัญตันิื้

(I®) เกบ็ รวบรวม และวเิคราะห ์ ขอ้มลูเกีย่วกบั
การประกันสังคม

(๓) จดัทำทะเบยีนนายจา้งและผูป้ระกนัตนซง 
ตอ้งสง่เงนิสมทบเขา้กองทนุ

(๔) ปฏบัิตกิารตามทีพ่ระราชบญัญตันิืห้!อกฎหมาย 
อนบญัญตัใิหเ้ปน็อำนาจหนา้ทีข่องสำนกังาน

(๕) กระทำกจิการอยา่งอนตามทีร่ฐัมนต! คณะ 
กรรมการ คณะกรรมการอนห!อคณะอนกุรรมการมอบหมาย

มาตร! ๒0 ให้เลขาธิการมีหน้าท่ีควบคุมดูแลโดยท่ัวไปซงราชการ 
ของสำนักงานและเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชกา.รในสำนักงาน เพอการนื ้
ใหม้รีองเลขาธกิารคนหนงห!อหลายคนเปน็ผูช้ว่ยสัง่และปฏบิตัริาชการ 

ใหเ้ลขาธิการและรองเลขาธิการเป็นข้าราชการพลเรอน
สาบัญ

เล่ม ๑0ฬ ต อ น ท ี่® ๖® ราชกิจจานุเบกษา ๑ ก ัน ยายน ๒4*๓๓

หมวด ๓
กองทนุประกนัสงัคม

มาตรา ๒® ใหจั้ดตัง้กองทนุขึน้กองทนุหนงในสำนกังานประกนั 
สังคม เ!ยกวา่ กองทุนประกันสังคม เพํอ่เปน็ทุนใช้จ่ายให้ผู้ประกันตน



ไดรั้บประโยชนท์ดแทนตามทีบ่ญัญดิัไจใ้นลกัษณะ ๓ และเปน็คา่14จ่าย 
ตามมาตรา ๒๔ วรรคสอง

มาตรา ๒๒ กองทนุประกอบดว้ย
(๑) เงินสมทบจากรัฐบาล นายจา้ง'และผูป้ระกนิตน

ตามมาตรา ๔๖
(๒) เงนิเพิม่ตามมาตรา ๔6 
(๓) ผลประโยชนข์องกองทนุตามมาตรา ๒๖ 
(๔) เงนิคา่ธรรมเนยีมตามมาตรา ๔๔ 
(๕) เงินทีไ่ดร้บัจากการบรจิาคหรอืเงินอดุหนนุ 
(๖) เงนิทีต่กเปน็ของกองทนุตามมาตรา ๔0 
(ฟ )้ เงนิอดุหนนุหรอืเงนิทดรองราชการทีร่ฐับาล 

จา่ยตามมาตรา ๒๔ วรรคสาม
(๘) เงนิคา่ปรบัตามทีไ่ดจ้ากการเปรยีบเทยีบตาม

มาตรา ๑0๒
(๙) รายได้อน

มาตรา ๒๓ เงนิกองทนุตามมาตรา ๒๒ ใหเ้ปน็ของสำนกังาน
และไมด่อ้งนำสง่กระทรวงการคลงัเปน็รายไดแ้ผน่ดนิ

มาตรา ๒๔ เงินกองทุนให้จ่ายเป็นประโยชน์ทดแทนตามพระราช
บญัญตันี้

1 คณะกรรมการอาจจดัสรรเงนิกองทนุไมเ่กนิรอ้ยละ 
สบิของเงินสมทบของแตล่ะปเีพิอ่จา่ยดามมาตรา ๑๘ และเป็นค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานของสานกังาน

ฉบับพิเศษ หฟ้า ๑๒
เล่ม ๑©๗ ตอนที่ ๑๖๑ ราชกิจจานุเบกษา ๑ กินยายน ๒*๓๓



ในกรณทีีเ่งนิกองทนุไมพ่อจา่ยตามวรรคหนงหรอ 
วรรคสอง ใหร้ฐับาลจา่ยเงนิอดุหนนุหรอืเงนิทดรองราชการใหต้าม 
ความจำเปน็

มาตรา ๒๕ การรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุน 
ใหเ้ปน็ไปตามระเปยีบทีค่ณะกรรมการกำหนดโดยความเหน็ชอบของ 
กระทรวงการคลัง

มาตรา ๒๖ การจดัหาผลประโยชนข์องกองทนุใหเ้ปน็ไปตาม 
ระเปยีบทีค่ณะกรรมการกำหนดโดยความเหน็ชอบของกระทรวงการคลงั 

มาตรา ๒๗ ภายในหกเดิอนนับแต่วันส้ีนปีปฏิทินให้คณะกรรมการ 
เสนองบดลุและรายงานการรบัจา่ยเงนิของกองทนุในปทีีล่ว่งมาแลว้ชง 
สำนกังานตรวจเงนิแผน่ดนิตรวจสอบรบัรองตอ่รฐัมนตรื

งบดลุและรายงานการรบัจา่ยเงินดงิกลา่วใหร้ฐัมนตร ี
เสนอตอ่นายกรฐัมนตรเีพือ้นำเสนอรฐัสภาเพอทราบ และจดัใหป้กีาร 
ประกาณนีราชกจิจานฌุกษา

ฉบับพิเศษ หน้า ๑๓
เล่ม ๑0๗ ตอนที่ ๑๖๑ ราชกิจจานุเบกษา ๑ บันยายน ๒๕๓๓

หมวด ๔
การสำรวจการประบันลังคม

มาตรา ๒๘ เพอประโยชนแ์กก่ารประบนัลงัคมตามพระราช 
บกั!ุก}ุตนืจ้ะตราพระราชกฤษฎกีาเพอสำรวจฟญ้หาและ^อมลูดา้น 
แรงงานกไ็ด้



ในพระราชกฤษฎกีาตามวรรคหนงอยา่งนอยใหร้ะบุ
(๑) สัตถุประสงสัในการสำรวจ
(๒) เจา้หนา้ทีห่รอืพนกังานเจา้หฟา้ทีท่ ีจ่ะทำการ

สำรวจ
(๓) กำหนดเวลาการใ'จบ้งัสบัพระราชกฤษฎกีาชง

จะหอ้งไมเ่กนิสองปี
มาตรา ๒๙ เมอไห้ตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๒๘ แล้ว ให้

เลขาธกิารประกาศกำหนด
(๑) แบบสำรวจ
(๒) ระยะเวลาทีเ่จา้หนา้ทีห่รอืพนกังานเจา้หนา้ที่

จะสง่แบบสำรวจใหแ้กน่ายจา้ง
(๓) กำหนดเวลาไมน่อ้ยกวา่สามสบืสนัใหน้ายจา้ง

หอ้งสง่คนแบบสำรวจทีไ่หก้รอกรายการแลว้แกเ่จา้หนา้ทีห่รอืพนกังาน 
เจา้หนา้ที ่ ชงห้องระบุไล้ในแบบสำรวจห้วย

การประกาศตามมาตรไน้ีให้ประกาศ็[นราชกิจจานุเบกษา 
มาตรา ๓๐ แบบสำรวจตามมาตรา ๒6 (๑) ทีจ่ะหอ้งสง่ไปยัง 

นายจา้งใหส้ง่โดยทางไปรษณยึล์งทะเปยีนตอบรบั หรือใหเ้จา้หนา้ที ่
หรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีนัาไปส่ง ณ ภมูลิำเนา หรือถ่ินท่ีอยู่ หรือสำนักงาน 
ของนายจ้างในระหว่างเวลาพระอาทติย์ข้ึนถงึพระอาทติย์ตก หรือในเวลา 
ทำการของนายจา้ง ล้าไมพ่บนายจ้าง ณ ภมูลิำเนา หรอืถิน่ทีอ่ยู ่ หรือ 
สำนักงานของนายจ้างจะส่งให้แก่บุคคลใดชงบรรลุน้ติภาวะแล้ว และอยู่ 
หรือทำงานในบ้าน หรือสำนกังานทีป่รากฏวา่เบน้ของนายจา้งนัน้กไ็ห้

ฉบับพิเศษ หนา ๑๔
เล่ม ๑๐๗ ตอนที่ ๑๖๑ ราชกิจจานุเบกษา ๑ สันยายน ๒๔๓0)



ฉบบพเศษ หนา ๑๕
เล่ม ๑0ฟ่ ตอนที่ ๑๖๑ ราชกิจจาบุเบกษา ๑ กันยายน ๒๕๓0)

ถ้าไม่?[ามารถ่ส่งตามวิธีในวรรคหนงได้ ใหใ้ชวิ้ธปีด็ 
แบบสำรวจไว้ในท่ีซงเห็นได้ง่ายท่ีสำนักงานของนายจ้าง เมอได้ดำเนินการ 
ดังกลา่วและเวลาไดล้ว่งพน้ไปเกนิสบืหา้วนัแลว้ ให้ถือว่านายจ้างได้รับ 
แบบสำฑจนัน้แลว้

มาตรา ๓๑ เมอนายจ้างได้รับแบบสำรวจแล้ว “ใหน้ายจ้างกรอก
รายการในแบบสำรวจทกุขอ้ตามความเปน็จรง แล้วสง่แบบสำรวจทีไ่ด้

2 *  1 *  *  * ป้ *  * ,  4กรอกรายการนัน้คนืใหเ้จา้หนา้ทหีรอืพนกังานเจา้หนาทภีายในกำหนด
เวลาตามมาตรา ๒๙ (๓)

มาตรา ๓๒ บรรดาข้อความหรือตัวเลขท่ีได้กรอกไว้ในแบบสำรวจ 
ให้ถือเป็นความลับ ห้ามนิให้ผู้ซ้ืงมีหน้าท่ีปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ื 
เปด็เผยขอ้ความหรอืตวัเลขนัน้แกบ่คุคลซงไมม่หีนา้ทีป่ฏบิตักิารตาม 
พระราชบญัญตันิั ้ เวน้แตม่คีวามจำเปน็เพอประโยชนแ์กก่ารประกนั 
สงัคมหรอืการคุม้ครองแรงงาน หรอืเฬอประโยชนแ์กก่ารสอบสวน 
หรือการพจิารณาคดี

ลกัษณะ ๒
การประกันสังคม

หมวด ๑
การเปน็ผูป้ระกนัตน

มาตรา ๓๓ ใหล้กูจา้งทีอ่ลใูนขา้ยบงัคบัแหง่พระราชบญัญตันิ ื้



ฉบบพเศษ. หนา ©๖
เล่ม ©0๗ ตอนที่ ©๖๑ ราชกิจจานุเบกษา ๑ กันอาขน เ®๕๓๓

มาตรา ๓๔ ใหน้ายจา้งซงมลิกูจา้งทีเ่ปน็ผูป้ระกนัตนตามมาตรา 
๓๓ น้ีนแบบรายการแสดงรายชอผู้ประกันตน อัตราค่าจ้าง และข้อความ 
อนตามแบบทีเ่ลขาธกิารกำหนด ต่อสำนักงานภายในสามสิบวนนับแต่ 
วนัทีล่กูจา้งนัน้เปน็ผูป้ระกนัตน

มาตรา ๓๕ ในกรณีท่ีผู้ประกอบกิจการได้ว่าจ้างโดยวิธีเหมาค่าแรร 
มอบใหแ้คบ่คุคลหนัง้บคุคลใดรบัชว่งไปควบคมุดแูลการทำงานและ 
รบัผดิชอบจา่ยคา่จา้งใหแ้กล่กูจา้งอกีทอดหนีง้กดี ี มอบหมายให้บุคคล 
หนงบคุคลใดเปน็ผูว้ดัทาลกูจา้งมาทำงานอนัมใิชก่ารประกอบธรุกจิ 
วดัหางานกสิ ื โดยการทำงานนัน้เปน็สว่นหนงสว่นใดในกระบวนการ 
ผลติหรอืธรุกจิชงกระทำในสถานประกอบกจิการหรอสถานทีท่ำงาน 
ของผูป้ระกอบกจิการและเครองมอิทีท่ำกญัทำหรบัใขท้ำงานนัน้ผู ้
ประกอบกจิการเปน็ผูว้ดัหา กรณเีชน่วา่นีผู้ป้ระกอบกจิการยอ่มอยใูน 
ฐานะนายจา้งชงปหีนาัทีด่อ้งปฏบิตัติามพระราชบญัลุเ่ตนี้

มาตรา ๓๖ ฌอนายจ้างยนแนบรายการตามมาตรา ๓๔ แล้ว ให้ 
ทำนกังานออกหนงัสอืทำกญัแสดงการชืน้ทะเปยีนประกนัสงัคมให ้
แคน่ายจา้งและออกบตัรประกนัสงัคมใหแ้กล่กูจา้ง ท้ังน้ี ตามแบบ 
หลกัเกณฑ ์ และวิธีการทีก่ำหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๓๗ ในกรณทีีค่วามปรากฎแคท่ำนกังานหรอืจากกำ!อง 
ของลกูจา้งวา่นายจา้งไมย่นแบบรายการตามมาตรา ๓๔ ห!อยืน้แบบ 
รายการแล้ว แต่ไม่มิช้ือลูกจ้างบางคนช้ืงเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๓ 
ในแบบรายการนัน้ ใหท้ำนกังานมอิำนาจบนัทกรายละเอยีดในแบบ



รายการตามมาตรา ๓๔ โดยพจิารณาจากหลักฐานท่ีเก่ียวข้อง แลัวออก 
หนงัสอืสำคญัแสดงการฃืน้ทะเบยีนประกนัสงัคมใหแ้กน่ายขา้ง และ 
หรอ,ออกบตัรประกนัสงัคมใหแ้ก'ลกูขา้งตามมาตรา ๓๖ แลว้แตก่รณ ี

ในการดำเนนิการตามวรรคหนง เลขาธกิารหรอผู ้
ซงเลขาธกิารมอบหมาย จะดำเนนิการสอบสวนกอ่นกไ็ด้

มาตรา ๓๘ ความเปน็ผูป้ระกนัตนตามมาตรา ๓๓ สืเนสุดลง 
เมอผูป้ระกนัตนนัน้

. (๑) ตาย
(๒) สีน้สภาพการเปน็ลกูขา้ง 
ในกรณตีาม (๒) ลา้ผูน้ัน้ไดส้ง่เงินสมทบครบตาม 

เงอนเวลาทีจ่ะกอ่ใหเ้กดิสทิธไิดร้บัประโยชนท์ด แทนตามบทบญัญตั ิ
ลักษณะ ๓ แล้ว ให้ผู้น้ันมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนตามมาตรา ๖๓ 
วรรคหน์ง และมาตรา ๖๖ วรรคหนง ตอ่ไปอกีหกเดอนนบัจากวนัที ่
สีน้สภาพการเปน็ลกูขา้ง .

มาตรา ๓6 ผู!้ดเคยเปน็ผูป้ระกนัตนตามมาตรา ๓๓ มาแลว้ 
และตอ่มาความเปน็ผูป้ระกนัตนไดส้ีน้สดุลงตามมาตรา ๓๘ (๒) ล้า 
ผูน้ัน้ประสงก็จะเป็นผู้ประกันตนต่อไป ให้แสดงกวามจำนงต่อสำนักงาน 
พรอ้มทัง้นำบตรประกนัสงัคมทีส่ำนกังานออกใหต้ามมาตรา ๓๖ มา 
ใหส้ำนกังานบนัทกืการเปน็ผูป้ระกนัตนตามมาตรานืด้ว้ย

ภายใตบ้งัคบัมาตรา ๖ กา่ขา้งทีใ่ชเปน็ฐานคำนวณ 
เงินสมทบทีผู่ป้ระกนัตนตามวรรคหนงตอ้งสง่เขา้กองทนุตามมาตรา ๔๖

ฉบับพิเศษ หน้า ๑ฟ้
เล่ม ๑0๗ ตอนที่ ๑๖๑ ราชกิจจานุฌกษา ๑ กินยายน ๒๔๓๓



ฉบบพเศษ หน้า ๑๘
เล่ม ๑0๗ ตอนที่ ๑๖๑ ราชกิจจานุเบกษา ๑ กับชายม ๒๕๓๓

วรรคสอง น้ัน ใฟถ้อืเอากา่ขา้งทีค่ำนวณเงนิสมทบเตม็จำนวนคราว 
สดุฟา้ยกอ่นทีค่วามเปน็ผูป้ระกนัตนัจ้ะสิน้สดุลงตามมาตรา ๓๘ (๒) 
เปน็เกณฑค์ำนวณ

ใฟผู้ป้ระกนัตนตามวรรคหนัง้นำสง่เงนิสมทบเขา้ 
กองทนุเดอนละครัง้ภายในวนัทีส่บืฟา้ของเสอืนถดัไป

มาตรา ๔0 บุคคลอ้ืนใดชงมิใช่ลูกข้างตามมาตรา ๓๓ จะสมัคร 
เขา้เปน็ผูป้ระกนัตนตามพระราชบญัญตันิืก้ไิด ้ โดยใฟ้แสดงความจำนง 
ตอ่คำนกังาน

หลกัเกณฑ ์ และอตัราการจา่ยเงนิสมทบ ประเภท 
ของประโยชนท์ดแทนทีจ่ะไต็รับตามมาตรา ๕๔ ตลอดจนหลกัเกณฑ ์
และเงอนไขแหงสทืธใินการรบัประโยชนท์ดแทนใฟต้ราเปน็พระราช 
กฤษฎกีา

มาตรา ๔๑ ความเปน็ผูป้ระกนัตนตามมาตรา ๓๘ สิน้สดุลง 
เมอผู.้ประกนัตนนัน้

(๑) ตาย
(๒) ไดเ้ปน็ผูป้ระกนัตนตามมาตรา ๓๓ อึก 
(๓) ลาออกจากความเปน็ผู้ประกันตนโดยการแสดร 

ความจำนงตอ่คำนกังาน
มาตรา ๔๒ เฟอ็กอ่สทืธแิกผู่ป้ระกนัตนในการขอรบัประโยชน ์

ทดแทนตามบทบญัญตัลิกัษณะ ๓ ใหนบัระยะเวลาประกนัตนตาม 
มาตรา ๓๓ และหรือมาตรา ๓๘ ทกุชว่งเขา้ดว้ยกนั



มาตรา ๔๓ กิจการใดท่ีอยู่ภายใต้บังบับพระราชบัญญติันื ้ แม้ว่า 
ภายหบงักจิการนัน้จะมจีำนวนลกูจา้งลดลงเหลอินอ้ยกวา่จำนวนที ่
กำหนดไวก่ติาม ใหก้จิการบงักลา่วอยูภ่ายใตบ้งัคบัพระราชบญัญตันิื ้
ตอ่ไปจนกวา่จะเลกิกจิการ และใหล้กูจา้งทีเ่หลอิอยูเ่ปน็ผูป้ระคนัตน 
ต่อไป ในกรณทีีก่จิการนัน้ไตรั้บลกูจา้งใหมเ่ขา้ทำงาน ใหลู้กจ้างใหม ่
นัน้เปน็ผูป้ระกนัตนตามพระราชบญัญตันิีต้ว้ย แม้ว่าจำนวนลูกจ้างรวม 
ทัง้สิน้จะไมก่งจำนวนทีก่ำหนดไว้กต็าม

มาตรา ๔๔ ในกรณทีีข่อ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัขอ้ความในแบบรายการ 
ทีไ่ตย้นไวต้อ่สำนกังานเปลีย่นแปลงไป ใหน้ายจา้งแจง้เปน็หนงัสอ 
ตอ่สำนกังาน,ขอเปลีย่นแปลงหรอแกไ็ชเพิม่เตมิรายการภายในสบืหา้วนั 
นบัแตว่นัทีท่ราบการเปลีย่นแปลงบงักลา่ว

ใหน้ำความในมาตรา ๓๗ มาใขบ้งัคบัแกก่รณทีี ่
นายจา้งไมป่ฎบิตัติามมาตรานืโ้ดยอนโุลม

มาตรา ๔๕ ในกรณท่ีีหนังสือสำคัญแสดงการข้ึนทะเบียนประกัน 
สังคมหรือบัตรประกันบังคมสูญหาย ลูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญ 
ใหน้ายจา้งหรอืผูป้ระบนัตนยนคำขอรบัใบแทนหนงัสอืสำคญัแสดง 
การข้ึนทะเบยีนประบนัสงัคมหรือใบแทนบตัรประคนัสงัคมแล้วแต่กรณ ี
ต่อสำนักงานภายในสืบห้าวันนับแต่วันท่ีไต้ทราบถงการสูญหาย ลูกทำลาย 
หรือชำรุดบงักลา่ว ท้ังน้ี ตามระเบยีบทีเ่ลขาธกิารกำหนด

ฉบับพิเศษ หน้า ๑๘
เล่ม ๑0๗ ตอนที่ ๑๖® ราชกิจจานุเบกษา ๑ บันขายน 1*4๓0)



ฉบบพเศษ หน้า ๒0
เล่ม ๑0^  ตอนที่ ๑๖® ราชกิจจานุเบกษา ๑ กิ'นยายน ๒๔๓๓

หมวด ๒ 
เงินสมทบ

มาตรา ๔๖ ให้รัฐบาล นายจา้งและผูป้ระกนิตนตามมาตรา ๓๓ 
ออกเงนิสมทบเขา้กอง,ทนุฝา่ยละเทา่กนิตามอตัราท ีก่ำหนดในกฎ 
กระทรวง แตน่อ้งไมเ่กนิอตัราเงินสมทบนา้ยพระราชบญัฤเตนี้

กำหรบัการประกนัตนตามมาตรา ๓ส ใหรั้ฐบาล 
และผูป้ระกนิตนออกเงนิสมทบเขา้กองทนุ โดยรฐับาลออกหนงเทา่ 
และผูป้ระกนัตนออกสองเทา่ของอตัราเงนิสมทบทีแ่ตล่ะฝา่ยนอ้งออก 
ตามทีก่ำหนดในวรรคทนง

การกำหนดอัตราเงินสมทบตามวรรคหนง ให้กำหนด 
โดยคำนงิถงืประโยชนท้ดแทนและคา่ใชจ้า่ยในการบ!หารงานของ 
กำน'้กงานตามม่าตรา ๒๔

คา่จา้งทีใ่ชเ้ปน็ฐานในการคำนวณเงนิสมทบของผู ้
ประกนิตนแตล่ะคน ถา้เกนิกวา่วนัละหา้รอ้ยบาทใหค้ดิเฟย็งวนัละ 
ห้าร้อยบาท ในกรณท่ีีผู้ประกันตนทำงานกับนายจ้างหลายราย ให้คำนวณ 
เงินสมทบจากคา่จา้งทีไ่นร้บัจา่กนายจา้งแตล่ะราย

มาตรา ๔๗ ทกุครัง้ทีม่กีารจา่ยคา่จา้งใหน้ายจา้งหกัคา่จา้งของ 
ผูป้ระกนัตนตามจำนวนทีจ่ะนอ้งสง่เปน็เงินสมทบในสว่นของผูป้ระกนิ 
ตนตามมาตรา ๔๖ และเมอนายจา้งไนด้ำเนนิการกงักลา่วแลว้ใหถ้อืวา่ 
ผูป้ระกนัตนไนจ้า่ยเงนิสมทบแลว้ตั้งแตว่นัทีน่ายจา้งหกัคา่จา้ง



ใหน้ายจา้งนำเงนิสมทบในสว่นของผูป้ระบนัตน 
ท่ีไต้หักไว้ตามวรรคหนง และเงินสมทบในสว่นของนายจา้ง ส่งให้แก่ 
สำนกังานภายในวนัทีส่บิหา้ของเสอืนถดัจากเสอืนทีม่กีารหกัเงนิสมทบ 
ไว้ พรอ้มนัง้ยืน้รายการแสดงการสง่เงนิสมทบตามแบบทีเ่ลขาธกิาร 
กำหนด ในกรณจีำเป็นไม่อาจส่งเงินสมทบและย้ืนรายการไต้ทันกำหนด 
นายจา้งอาจยนคำรอ้งตอ่เลขาธกิารขอใหข้ยายเวลาการยนรายการและ 
การนำสง่เงินสมทบออกไปอกี ถา้เลฃา่ธกิารเหน็สมควรจะสัง่ใหข้ยาย 
เวลากไิต ้ การขยายเวลาดงักลา่วไมเ่ปน็เหตใุหล้ดหรอืงดเงนิเพมตาม 
มาตรา ๔๙

ถา้นายจา้งไมจ่า่ยคา่จา้งตามกำหนดเวลาทีต่อ้งจา่ย 
ใหม้ายจา้งมหีนา้ทีน่ำสง่เงนิสมทบใหแ้กส่ำนกังานตามทีบ่ญัญตัไิวใ้น 
วรรคสอง โดยถอืเสมอีนวา่มกีารจา่ยคา่จา้งแถว้

มาตรา ๔๘ ในกรณทีีผู่ป้ระบนัตนทำงานกบันายจา้งหลายราย 
ใหน้ายจา้งทกุรายมหีนา้ทีป่ฏบิตัติามมาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๗

มาตรา ๔๙ นายจา้งซงไมน่ำสง่เงนิสมทบในสว่นของตนหรอื 
ในสว่นของผูป้ระบนัตน หรอืสง่ไมค่รฺบจำนวนภายในเวลาทีก่ำหนด 
ตามมาตรา ๔๗ ตอ้งจา่ยเงนิเพมในอตัรารอ้ยละสองตอ่เสอืนของ 
จำนวนเงนิสมทบทีน่ายจา้งยงัมไิตน้ำสง่ หรอืของจำนวนเงนิสมทบ 
ทีย่งัขาดอยู ่ นบัแตว่นัถดัจากวนัทีต่อ้งนำสง่เงนิสมทบ สำหรบัเศษ 
ของเสอืนถา้ถงืสบิหา้วนัหรือกว่านัน้ใหน้บัเปน็หนงเสอืน ถ้านอ้ยกว่า 
น้ันให้ป็ดท่ีง

ฉบับพิเศษ หน้า ๒®
เล่ม' ๑0๗ ตอนที่ ๑๖๑ ราชกิจจานุเบกษา ๑ บันขายน ๒4๓0,



ในกรณที ีน่ายจา้งมไิตห้กัคา่จา้งของผูป้ร ะบนัตน 
เพอสง่เปน็เงินสมทบหรอหกัไวแ้ลว้แตย่งัไมค่รบจำนวนตามมาตรา ๔๗ 
วรรคหนง ใหน้ายจา้งรบัผดิใชเ้งนิทีต่อ้งสง่เปน็เงนิสมทบในสว่นของ 
ผูป้ระกนัตนเตม็จำนวน และต้องจ่ายเงินเพิม่ในเงินจำนวนนืต้ามวรรคไI  "  " 4 *  ไ " ’ ,.4หนงนบัแตว่นัถดัจากวนัทตีอ้งนำสง่เงนิสมทบ และในกรณเีชน่วา่น 
สทิธทิีผู่ป้ระกนัตนพงิไตร้บัคงมเีสมอืนทนงวา่ผูป้ระกนัตนไตส้ง่เงนิ 
สมทบแลว้

มาตรา ๔๐ เลขาธิการมือำนาจออกคำส่ังเป็นหนังสือใหยด อายัด 
และขายทอดตลาดทรพัยส์นิของนายจา้งซงไมน่ำสง่เงนิสมทบและ 
ห!อเงนิเพิม่ หรอนำส่งไม่ครบจำนวนตามมาตรา ๔๙ ทีงน้ี เพยีงเทา่ที ่
จำเปน็เพิอ่ใหไ้ตร้บัเงินทีล่า้งชำระ

การมีคำส่ัรให้ยืด อายัด หรอขายทอดตลาดท!พย์สิน 
ตามวรรคหนง จะกระทำไต้ต่อเมอไต้ส่งคำเตือนเป็นหนงัสือใหน้ายจ้าง 
นำเงนิสมทบและหรอเงนิเพิม่ทีล่า้งมาชำระภายในกำหนดไมฟ่อ้ยกวา่ 
สามสิบวันนับแต่วันท่ีไต้รับหนังสือน้ันและนายจ้างไม่ชำระภายในกำหนด 

หลักเกณ'ทีและวธิการยืด อายัด และขายทอดตลาด 
ทรัพย์สนิตามวรรคหนงใหเ้ปน็ไปตามระเบยีบทีรั่ฐมนตรีกำหนด ทีงน้ื 
ใหน้ำหลกัเกณ'ทแีละวธกิารตามประมวลกฎหมายวธ้พิจิารณาความแพง่ 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม

เงินทีไ่ตจ้ากการขายทอดตลาดคงักลา่วใหห้กัไว้เปน็ 
ค่าใช้จ่ายในการยืด อายดั และขายทอดตลาด และชำระเงินสมทบและ

ฉบับพิเศษ หฟ้า ๒๒
เล่ม ®0๗ ตอนที่ ๑๖® ราชกิจจานุเบกษา ® บันยายน ๒๕๓๓



เงนิเพิม่ทีค่างชำระ ถา้มเีงินเหลอใหค้นแกน่ายจา้งโดย.เร็ว ถา้นายจา้ง 
มไิดเ้รยีกเอาเงนิทีเ่หลอคนืภายในหา้ปใีหต้กเปน็ของกอ่งทนุ

มาตรา ๔๑ หนืท้ีเ่กดิจากการไมช่ำระเงนิสมทบและหรอีเงนิเพิม่
-ใหส้'ํานกังานมนี!ุมสทืธเิหนอืทรพัยส์นิทัง้หมดของนายจา้งซงเปน็ 
ลกูหนื ้ ในลำกบัเดยีวกบับรุมิสทิธใินมลูคา่ภาษอีากรตามประมวล 
กฎหมายแฟงและพาณชิย์

มาตรา ๕๒ ในกรณทิี'่นายจา้งเปน็ผูร้มัเหมาชว่ง ใหผู้ร้บัเหมา 
ชว่งถดัขึน้ไปหากม ี ตลอดสายจนถงผูร้บัเหมาชัน้ดน้รว่มรบัผดิกบัผู ้
รบัเหมาชว่งชงเปน็นายจา้งในเงนิสมทบชงนายจา้งมหีนา้ทีด่อ้งจา่ย 
ตามพระราชบญัญตันิื้

มาตรา ๔๓ ให้นำบทบัญญัติมาตรา ๔6 มาตรา ๕0 และมาตรา ๔๑ 
มาใช่บังคับแก่ผู้ประกันตนตามมาตรา ๓ส และ.ผู้รับเหมาตามมาตรา ๕๒ 
ชงไมน่ำสง่เงินสมทบหรีอสง่ไมค่รบจานวนภายในเวลาทีก่ำหนด โดย 
อนุโลม

ลกัษณะ ๓ 
ประโยชนท์ดแทน.

หมวด ๑ 
บทท้ัวไป

มาตรา ๔๔ ผู้ประกันตนหรีอบุคคลตามมาตรา ๗๓ มีสิทธีโด้รับ 
ประโยชนท์ดแทนจากกอาทนุ กังต่อไปน้ื

ฉบับพิเศษ หน้า ๒๓
เล่ม ๑๐๗ ตอนที่ ๑๖๑ ราชกิจจานุเบกษา ๑ กันยายน ๒๔๓๓



ฉบบัพเิศษ หน้า ๒๔
เลม่ ๑0๗ ตอนที ่ ๑๖๑ ราชกจิจานเุบกษา ๑ กนัยายน ๒๔๓* 

(๑) ประโยชนท้ดแทนในกรณปีระสบอันตรายหรือ
เจบ้ปว่ย

(๒) ประโยชนท์ดแทนในกรณกีลอดบตุร 
(๓) ประโยชนท์ดแทนในกรณทีพุพลภาพ 
(๔) ประโยชนท์ดแทนในกรณตีาย 
(๕) ประโยชนท์ดแทนในกรณสีงเคราะหบ์ตุร 
(๖) ประโยชนท์ดแทนในกรณชีราภาพ 
(๗) ประโยชนท์ดแทนในกรณวีา่งงาน . ยกเวน้ผู ้

ประกนัตนตามมาตรา ๓๙
มาตรา ๕๕ ในกรณท่ีีนายจ้างได้จัดสวัสดิการเก่ียวกับกรณีประสบ 

อันตรายหรอเจ้บป่วย หรือกรณทุีพพลภาพ หรือกรณตีายอันมิใ'ชเน้ีอง 
จากการทำงาน หรือกรณคีลอดบุตร หรือกรณีสงเคราะห์บุตร หรือกรณี 
ชราภาพ หรือกรณว่ีางงาน กอ่นวันทีพ่ระราชบญัญตันิีใ้ชบ้งัคบัใหแ้ก ่
ลกจา้งชงเปน็ผ ูป้ระกนัตนตามมาตรา ๓๓ ทีเ่ขา้ทำงานกอ่นวนัที ่
พระราชบญัญตันิีใ้ชบ้งัคบั ถ้าสวัสดิการนัน้มกรณใีดทีจ่่ายในอตัราสงู 
กว่าประโยชนท์ดแทนตามพระราชบญัญตันิี ้ ใหน้ายจ้างนัน้นำระเบยีบ 
ขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการทำงาน สญัญาจา้งแรงงานหรอืขอ้ตกลงเกีย่วกบั 
สภาพการจา้ง ชงกำหนดสวสัดกิารทีว่า่นัน้มาแสดงตอ่คณะกรรมการ 
เพอขอลดสว่นอตัราเงนิสมทบในประเภทประโยชนท์ดแทนทีน่ายจา้ง 
ไดจ้ดัสวสัดกิารใหแ้ถว้จากอตัราเงนิสมทบทีผู่ป้ร ะกนัตนและนายจา้ง 
นัน้ตอ้งจา่ยเขา้กองทนุตามมาตรา ๔๖ และให้นายจ้างใช้อัตราเงินสมทบ



ในสว่นทีเ่หลอืภายหลงักดิสว่นลดดงักลา่วแลว่มาคำนวณเงนิสมทบ 
ในสว่นของผูป้ระกนัตนและเงนิสมทบในสว่นของนายลา่งทีย่งัมหีนา้ที ่
ตอ้งสง่เลา่กองทนุเพอการจา่ยประโยชนท์ดแทนในสว่นอํน่ตอ่ไป ""

การขอลดสว่นอตัราเงนิสมทบและการพจิารณา 
หกัสว่นลดอตัราเงนิสมทบตามวรรคหนง ใหเ้ปน็ไปตามหลกัเกณ1น ์
วิธีการ และเงอนไฃทีค่ณะกรรมการกำหนด

มาตรา ๕๖ ผูป้ระกนัตนหรอืบคุคลอนใดเหน็วา่ตนมสีทิธไิตร้บั 
ประโยชนท์ดแทนในกรณใดตามท่ีบัญญติัไว้ในมาตรา ๕๔ และประสงค์ 
จะขอรบัประโยชนท์ดแทนนัน้ใหย้นคำขอรบัประโยชนท์ดแทนตาม 
แบบทีเ่ลขาธิการกำหนดตอ่ลัาบกังานและใหเ้ลขาธิการหรือผู้ชงเลขาธิการ 
มอบหมายพจิารณาสง์การโดยเรว็

มาตรา ๕๗ การคำนวณคา่ลา่งรายวนัในการจา่ยเงนิทดแทนการ 
ขาดรายไตใ้หแ้กผู่ป้ระกนัตนตามมาตรา ๓™ ใหค้ำนวณโดยเฉลยืจาก 
คา่ลา่งทีใ่ลเ่ปน็ฐานในการคำนวณเงนิสมทบเปน็เวลาเลา่สบิวนัคอ่น 
วนัรบับรกิารทางการแพทย ์ ไมว่า่ระยะเวลาเลา่สบิวนันัน้จะตดิตอ่กนั 
หรือไมล่่ตาม

คำหรบัการคำนวณ คา่ลา่งรายวนัในการจา่ยเงนิ  
ทดแทนการขาดรายไต้ใหแ้ค่ผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๙ น้ัน ให้คำนวณ 
โดยเฉลีย่จากคา่ลา่งทีใ่ชเ้ปน็ฐานในการคำนวณเงินสมทบตามมาตรา ๓๙ 
วรรคสอง

มาตรา ๕๘ การรบัประโยชนท์ดแทนตามพระราชบญัญตันิืใ้น

ฉบับพิเศษ หน้า ๒๕
เล่ม ๑๐๗ ตอนที ๑๖๑ ราชกิจจานุเบกษา ๑ กันยายน ๒๕๓0)



กรณีท่ีเปืนบริการทางการแพทย์ ผู้ประกันตนหรือคู่สมรสของผู้ประกันตน 
จะตอ้งรบับรกิารทางการแพทยจ์ากสถานพยาบาลตามมาตรา ๕ส

รายละเอยีดและเงอนไขเกีย่วกบับรกิารทางการ 
แพทยท์ีผู่ป้ระกนิตนหรอืคูส่มรสของผูป้ระกนิตนจะไตร้บั ใหเ้ป็น1ป 
ตามระเปยีบทีเ่ลขาธกิารกำหนดโดยความเหน้ชอบของคณะกรรมการ 

มาตรา ๕๙ ใหเ้ลขาธกิารประกาศในราชกิจจานฌุกษา่กำหนดเขต 
หอ้งทแีละชอสถานพยาบาลทผีูป้ระกนิตนหรอืคูส่มรสของผูป้ระกนิตน 
ปสีทิธไิปรับบริการทางการแพทย์ไต้

ผูป้ระกนิตนหรอืคูส่มรสของผูป้ระกนิตนชงปสีทิธ ิ
ไต้รับบริการทางการแพทย์ ถา้ทำงานหรือปภีมูลิำเนาอยูใ่นเขตหอ้งทีใ่ด 
ใหไ้ปรบับรกิารทางการแพทยจ์ากสถานพยาบาลตามวรรคหนงทีอ่ยูใ่น 
เขตหอ้งทีน่ัน้ เว้นแต่ในกรณทีีใ่นเขตหอ้งทีน่ัน้ไมป่สีถานพยาบาลตาม 
วรรคหน้ัง หรือปแีตผู่ป้ระกนัตนหรือคูส่มรสของผูป้ระกนิตนปเีหตผุล 
สมควรท่ีไม่สามารถไปรับบริการทางการแพทย์จากสถานพยาบาลกิงกล่าว 
ไต ้ กใ็หไ้ปรบับ!การทางการแพทยจ์ากสถานพยาบาลตามวรรคหนัง้ 
ทีอ่ยูใ่นเขตหอ้งทีอ่ํน่ไต้

ในกรณทีีผู่ป้ระกนัตนหรอืคูส่มรสของผูป้ระกนิตน 
ไปรบับรกิารทางการแพทยจ์ากสถานพยาบาลอืน้นอกจากทีก่ำหนดไว ้
ในวรรคสอง ใหผู้ป้ระกนัตนปสีทิธไิตร้บัเงินทดแทนคา่บรกิารทางการ 
แพทยท์ตีอ้งจา่ยใหแ้กส่ถานพยาบาลอํน่นัน้ตามจำนวนทีล่ๅํบกังวน 
กำหนด โดยคำนง้ถงสภาพของการประสบอนัตรายหรอืเธบิปว่ย การ

ฉบับพิเศษ หน้า ๒๖
เล่ม ®0๗ ตอนที่ ๑๖® ราชกิจจานุเบกษา ๑ ก ิ'นยายน๒๕©)๓



ฉบับพิเศษ หนา ๒๗
เล่ม ๑๐๗ ตอนที่ ๑๖๑ ราชกิจจานุเบกษา ๑ กันยายน ๒4๓๓

คลอดบตุร สภาพทางเศรษฐกจิของแตล่ะเขต'ก้องที ่ และลกัษณะของ 
การบรกิารทางการแพทยท์ีไ่ดร้บั ทัง้นื ้ จะตอ้งไมเ่กนิอตัราทีค่ณะ 
กรรมการการแพทยก์ำหนดโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการ

มาตรา ๖0 ในกรณทีีผู่ป้ระกนัตนหรอืค'ูสมรสของผูป้ระกนัตน 
ไปรบับรกิารทางการแพทยจ์ากสถานพยาบาลแลว่ละเลยหรอืไมป่ฏบิตั ิ
ตามคำแนะนำหรือคำส่ังของแพทย์โดยไม่ม่เหตุผลอันสมควร เลขาธิการ 
หรอืผูซ้งเลขาธกิารมอบหมายจะสัา่ลดประโยชนท์ดแทนกไ็ด ้ ท้ังน้ื 
โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการการแพทย์

มาตรา ๖๑ ผูป้ระกนัตนหรอืบคุคลตามมาตรา ๗๓ ไมม่สีทิธ ิ
ไดร้บัประโยชนท์ดแทนเมอปรากฎวา่การประสบอนัตรายหรอืเจบ็ปว่ย 
หรือการทพุพลภาพ หรอืการตายนัน้เกดิขึน้เพราะเทตทุีผู่ป้ระกนัตน 
หรอืบคุคลตามมาตรา ๗๓ จงใจกอ่ใหเ็กดิขึน้ หรอืยนิยอมใหผู้อ้ํน่กอ่ 
ให็ เกิด'ขึน้

หมวด ๒
ประโยชนท์ดแทนในกรณปีระสบอนัตรายหรือเจบ็ปว่ย

มาตรา ๖๒ ผูป้ระกนัตนมสีทิธไิดร้บัประโยชนท์ดแทนในกรณ ี
ประสบอนัตรายหรอืเจบ็ปว่ยอนัมใชเ่นอ์งจากการทางานตอ่เมอ. 
ผูป้ระกนัตนไดจ้า่ยเงนิสมทบมาแลว่ไมน่อ้ยกวา่เกา้สบิวนัและตอ้ง 
อยภ่ายในระยะเวลาสบิหา็เดอนกอ่นวนัรบับรกิารทางการแพทย์



ฉบบพเศษ หนา ๒๘
เล่ม ๑๐๗ ตอนที่ ๑๖© ราชกิจจานุฌกษา ๑ กันยายน ๒๕๓๓

มาตรา ๖๓ ประโยชนพ์ดแทนในกรณปีระสบอนัตรายหรอื 
เจบ็ปว่ยอนัมใิชเ่นองจากการทำงาน ไต้แก'

(๑) ค่าตรวจวินิจฉัยโรค
(๒) คา่บำบด้ทางการแพทย์
(๓) คา่กนิอยแูละรกัษาพยาบาลในสถานพยาบาล
(๔) คา่ขาและคา่เวชภณัฑ์
(๕) คา่รถพยาบาลหรือคา่พาหนะรับสง่ผูป้ว่ย
(๖) ค่าบริการอนทีจ่ำเปนี
ทัง้นื ้ ตามหลกัเกณฑแ์ละอตัราท ีค่ณะกรรมการ 

การแพทยก์ำหนดโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการ่
ผูป้ระกนัตนทีต่อ้งหยดุงานเพอการรกัษาพยาบาล 

ตามกำสัง่ของแพทยใ์หไ้ตร้บัเงนิทดแทนการขาดรายไตต้ามเกณฑท์ี ่
กำหนดไว้ในมาตรา ๖๔ ต้วย

ม)ตรา ๖๔ ในกรณทีีผู่ป้ระกนัตนประสบอนัตรไยหรอืเจบ็ปว่ย 
อนัมใิชเ่นองจากการทำงาน ใหผู้ป้ระกนัตนมสีทิธไิตร้บัเงนิทดแทน 
การขาดรายไตใ้นอตัรารอยละหา้สบิของคา่จา้งตามมาตรา ๕๗ กำหรับ 
การทีผ่ ูป้ระกนัตนตอ้งหยดุงานเพอการรกัษาพยาบาลตามคำสัง่ของ 
แพทยค์รัง้หนงิไมเ่กนิเกา้สบิวนั และในระยะเวลาหนิง่ปปีฎฟิน้ตอ้ง 
ไมเ่กนิหนิง่รอ้ยแปดสบิวนั เวน้แตก่ารเจบ็ปว่ยตว้ยโรคเรือ้รงัตามที ่
กำหนดในกฎกระทรวง กใ็หม้สีทิธไิตร้บัเงนิทดแทนการขาดรายไต ้
เกนิหนงิรอ้ยแปดสบิวนัแตไ่มเ่กนิสามรอ้ยหกสบิหา้วนั



ฉบบพเศษ หน้า ๒6
เล่ม ๑0๗ ตอนที่ ๑๖® ราชกิจจานุเบกษา ๑ กันอายน เ8๕๓๓

ระยะเวลาไดร้บัเงนิทดแทนการขาดรายได'้ใหเ้ริม่ 
นบัแตว่นัแรกทีด่อ้งหยดุงานตามคำสัง่ของแพทยจ์นถงึวนัสดุหา้ยที ่
แพทยก์ำหนดไหห้ยดุงาน 'หรอจนถงึวนัสดุหา้ยทีห่ยดุงาน ในกรณ ี
ผูป้ระกนัตนกลบัเขาทำงานกอ่นครบกำหนดเวลาตามคำสัง่ของแพทย ์
แตไ่มเ่กนิระยะเวลาทีก่ำหนดในวรรคหนง

ในกรณทีีผู่ป้ระกนัตนมสีทิธ่ไิดรั้บคา่จา้งจากนายจา้ง 
ในระหวา่งหยดุงานเพอการรกัษาพยาบาลตามกฎหมายวา่ดว้ยการ 
ดม้ครองแรงงาน หรอืมสีทิธติามระเบยีบขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการทำงาน 
สญัญาจา้งแรงงาน หรอืขอ้ตกลงเกีย่วคบัสภาพการจา้ง แลว้แตก่รณ ี
ผูป้ระกนัตนไมม่สีทิธไิดร้บัเงนิทดแทนตามวรรคหนงจนกวา่สทิธไิด ้
รบัเงนิคา่จา้งนัน้ไดส้ ัน่สดุลงจงึจะมสีทิธไิดร้บัเงนิทดแทนดงักลา่ว 
เทา่ระยะเวลาทีค่งเหลอื และลา้เงนิคา่จา้งทีไ่ดร้บัจากนายจา้งในกรณ ี

ใดนอ้ยกวา่เงนิทดแทนการขาดรายไดจ้ากกองทนุ ผูป้ระกนัตนมสีทิธ ิ
ไดร้บัเงนิทดแทนจากกองทนุในสวินทีข่าดดว้ย

หมวด ๓
ประโยชนัท้ดแทนในกรณคีลอดบตุร

มาตรา ๖๕ ผูป้ระกนัตนมสีทิธไิดร้บัประโยชนัท้ดแทนในกรณ ี
คลอดบุตรสัาหรับตนเองหรือคู'สมรสต่อเม่ํอผู้ประกันต่นได้จ่ายเงินสมทบ 
มาแล้วไม่น้อยกว่าสองร้อยสิบวัน และด้องอยู่ภายในระยะเวลาสับห้าเดอน 
คอ่นวนัรบับ!การทางการแพทย์



ฉบบพเศษ หนา ๓0
เล่ม ๑0๗ ตอนที่ ๑๖® ราชกิจจานุเบกษา ๑ สนัยายน ๒๕๓๓

ประโยชนท์ดแทนในกรณคีลอดบตุรใหผู้้ประกันตน 
มสีทิธิได้รับสำหรับการคลอดบตุรไมเ่กนิสองคร้ัง

มาตรา ๖๖ ประโยชนท์ดแทนในกรณคีลอดบตุร ไดแ้ก ่
(๑) คา่ตรวจและรบัฝากครรภ ์
(๒) คา่บำบดัทางการแพทย ์
(๓) คา่ยาและคา่เวชกณัฑ ์
(๔) คา่ทำคลอด
(๕) คา่กนิอยูแ่ละรกัษาพยาบาลในสถานพยาบาล 
(๖) คา่บ?บาลและคา่รกัษาพยาบาลทารกแรกเกดิ 
(๗) คา่รถพยาบาลหรือคา่พาหนะรับสง่ผูป้ว้ย 

- (๘) คา่ม?การอนทีจ่ำเปน็
ทัง้นื ้ ตามหลกัเกณฑแ์ละอตัราท ีค่ณะกรรมการ 

การแพทยก์ำหนดโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการ

ผูป้ระสนัตนทีต่อ้งหยดุงานเพอการคลอดบตุรตาม 
คำลงัของแพทยใ์หไ้ดร้บัเงินทดแทนการขาดรายไดต้ามเกณฑท์ีก่ำหนด 
ไว้ในมาตรา ๖๗ ด้วย

มาตรา ๖๗ ในกรณทีีผ่ ูป้ระสนัตนหยดุงานเพอการคลอดบตุร 
ใหผู้ป้ระสนัตนมสีทิธไิดร้บัเงนิทดแทนการขาดรายไดใ้นอตัรารอยละ 
หา้สบิของคา่จา้งตามมาตรา ๕๗ สำหรับการทีผู้่ประสนัตนตองหยุดงาน 
เฟอ้การคลอดบตุรครัง้หนง์ไมเ่กนิหกสบิวนั



ฉบับพิเศษ หนา ๓®
เล่ม ๑0๗ ตอนท ๑๖® ราชกิจจานุฌกษา ๑ กันยายน ๒)๕๓๓

ระยะเวลาไทร้บัเงนิทดแทนการขาดรายไทใ้หเ้รีม่ 
นบัแตว่นัแรกทีท่อ้งหยดุงานตามกำสัง่ของแพทยจ์นลง่วนัสดุทา้ยที ่
แพทยก์ำหนดใหห้ยดุงาน หรอืจนลง่วนัสดุทา้ยทีห่ยดุงาน ในกรณ ี
ผูป้ระกนัตนกสบัเขา้ทำงานกอ่นครบกำหนดเวลาตามคำสัง่ของแพทย ์
แตไ่มเ่กนิระยะเวลาทีก่ำหนดในวรรคหนง

ในกรณทีีผู่ป้ระกนัตนมสีทิธิไทรั้บคา่จา้งจากนายขา้ง 
ในระหวา่งหยดุงานเพอการคลอดบตุรตามกฎหมายวา่ทว้ยการกมัครอง 
แร่งงาน หรอืมสีทิธติามระเบยีบขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการทำงาน สญัญา 
จ้างแรงงาน หรือข้อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ้าง แล้วแต่กรณี ผู้ประกันตน 
ไมม่สีทิธไิทร้บัเงนิทดแทนตามวรรคหนงจนกวา่สทิธไิทร้บัคา่จา้งนัน้ 
ไท้สีน้สดุลงจงจะมสีทิธิไทรั้บเงินทดแทนตังกล่าวเทา่ระยะเวลาทีค่งเหล่อ 
และลา้เงนิคา่จา้งทีไ่ทร้บัจากนายจา้งนอยกวา่เงินทดแทนการขาดรายไท ้
จากกอง่ทนุ ผูป้ระกนัตนมสีทิธไิทร้บัเงนิทดแทนจากกองทนุในสว่น 
ทีข่าดทว้ย

มาตรา ๖๘ ในกรณทีีผู่ป้ระกนัตนหรอืคูส่มรสของผูป้ระกนัตน 
ไม่สามารถรับประโยชน์ทดแทนตามมาตรา ๖๖ไท้ เนองจากผู้ประกันตน 
หรอืคูส่มรสของผูป้ระกนัตนไมไ่ทค้ลอดบตุรในสถานพยาบาลตาม 
มาตรา ๕ส ใหผู้ป้ระกนัตนไทร้บัประโยชนท์ดแทนการคลอดบตุรตาม 
หลกัเกณ'นแ์ละอตัราท ีค่ณะกรรมการการแพทยุก์ำหนดโดยความ 
เฟน้ชอบของคณะกรรมการ



หมวด ๔
ประโยชนท์ดแทนในกรณทีพุพลภาพ

' เ

มาตรา ๖6 ผูป้ระบนัตนมสีทิธไิดร้บัประโยชนท์ดแทนในกรณ ี
ทพุพลภาพ ตอ่เมอผูป้ระบนัตนไดจ้า่ยเงนิสมทบมาแลว้ไมฟ่อ้ยกวา่ 
เลา้สบิ'รนัและตอ้งอยูภ่ายในระยะเวลาสบิหา้เสอืนกอ่นทพุพลภาพ

มไตรา ๗0 ประโยชนท์ดแทนในกรณทีพุพลภาพ ไดแ้ก ่
(๑) ค่าตรวจวินิจฉัยโรค 
(๒) คา่บำบดัทางการแพทย ์
(๓) คา่ยาและคา่เวชภณัฑ ์
(๔) คา่กนิอยูแ่ละรกัษาพยาบาลในสถานพยาบาล 
(๕) ค่ารถพยาบาลหรือค่าพาหนะรับส่งผู้ทุพพลภาพ 
(๖) ค่าฟ้นฟูสมรรถภาพทางร่างกาย จตใจและอาชพ 
(๗) คา่บ!การอํน่ทีจ่ำเปน็ 
ทัง้นี ้ ตามหสกัเกณฑแ์ละอตัราทีค่ณะกรรมการ 

การแพทยก์ำหนดโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการ

มาตรา ๗๑ ในกรณทีีผ่ ูป้ระบนัตนไดร้บัเงนิทดแทนการขาด 
รายไตต้ามหนวด ๒ ในลกัษณะนีม้าแลว้เปน็เวลาไมเ่กนิหนีง้ปใีหไ้ดร้บั 
เงินทดแทนการขาดรายได้ เน้ีองจากการทุพพลภาพได้ต่อไปอีกในอัตท 
เอยละหา้สบิของคา่จา้งตามมาตรา ๕๗ ต่อไปอีกสิบหา้ปื

ฉบับพิเศษ หนา ๓๒
เล่ม ๑0๗ ตอนที่ ๑๖® ราชกิจจานุเบกษา ๑ บันยายน ๒๕๓๓



สทิธใินการไดร้บัประโยชนท์ดแทนเนองจากการ 
ทพุพลภาพใหเ้ปน็อนัระงบัในงวดถดัไปเพราะเหตทุีผ่ ูป้ระกนัตนถง 
แกค่วามตาย

มาตรา ๗๒ ในกรณที ีค่ณะกรรมการการแพทยว์นิจินยัวา่การ 
ทพุพลภาพของผูป้ระกนัตนไดร้บัการฟนืฟตูามมาตรา ๗๐ ( ๖ )  จน 
มสีภาพดขืึน้แลว้ ใหเ้ลขาธกิารหรอืผูช้งเลขาธกิารมอบหมายพจิารณา 
สัง่ลดเงนิทดแทนการขาดรายได ้ เนอิงจากการทพุพลภาพไดต้าม 
หลกัเกณจาและวธิกีารทีค่ณะกรรมการการแพทยก์ำหนด โดยความ 
เหน็ชอบของคณะกรรมการ

หมวด ๕
ประโยชนท์ดแทนในกรณตีาย

ฉบบพเศษ หน้า ๓๓
เลม่ ๑๐๗ ตอนที ่ ๑๖๑ ราชกจิจานเุบกษา ๑ ถนัขายน ๒*๓๓

มาตรา ๗๓ ในกรณีท่ีผู้ประกันตนกิงแก่ความตายโดยมิใช่ประสบ 
อนัตรายหรอืเจบ็ปว่ยเนองจากการทำงาน ลา้ผูป้ระกนัตนไดจ้า่ยเงนิ 
สมทบมาแล้วไมน่อ้ยกว่าสามสิบวันและด้องอยู่ภายในระยะเวลาหกเดือน 
ก่อนกิงแก่ความตาย ให้บุคคลกังต่อ1โปน้ื มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน 
ในกรณตีายเปน็เงนิคา่ทำศพจำนวนหนํง่รอ้ยเทา่ของอตัราสงูสดุของ 
ค่าจ้างข้ันตารายวันตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน ตามลำดับดือ 

(๑) บคุคลชงผูป้ระกนัตนทำหนงัสอืระบใุหเ้ปน็ 
ผูจ้ดํการศพและไดเ้ปน็ผูจ้ดัการศพผูป้ระกนัตน



ฉบบัพเิศษ หน้า ๓๔
เลม่ ๑0๙ ตอนที ่ ๑๖๑ ราชกจิจานเุบกษา ๑ กนัยายน ๒๔๓๓

(๒) คู่สมรส บิดา มารดา หรอบุตรของผู้ประกันตน

ทีม่ทีลกัฐานแสดงวา่เปน็ผูจ้ดัการศพผูป้ระกนัตน
(๓) บคุคลอนทีม่หีลกัฐานแสดงวา่เปน็ผูจ้ดัการศพ

ผูป้ระกนัตน
หมวด ๖

ประโยชนท์ดแทนในกรณสีงเคราะหบ์ตุร

มาตรา ๗๔ ผูป้ระกนัตนมสีทิธไิดรั้บประโยชนท์ดแทนในกรณ ี
สงเคราะหบ์ตุรตอ่เมํอ่ผูป้ระกนัตนไดจ้า่ยเงนิสมทบมาแลว่ไมน่อ้ย 
กว่าหนงปื และไดรั้บสงเคราะหใ์นจำนวนบ่ตุรไมเ่กนิสองคน

มาตรา ๗๕ ประโยชนท์ดแทนในกรณสีงเคราะหบ์ตุร ไดแ้ก ่
(๑) คา่สงเคราะหค์วามเปน็อยูข่องบตุร 
(๒) คา่เลา่เรยีนบตุร 
(๓) คา่รกัษาพยาบาลบตุร 
(๔) คา่สงเคราะหอ์ืน้ทีจ่ำเปน็ 
ทัง้นื ้ ตามหลกัเกณ ฑ และอตัราท ีก่ำหนดในกฎ

กระทรวง
หมวด ๗

ประโยชนท์ดแทนในกรณชีราภาพ

มาตรา ๗๖ ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณี



ชราภาพตอ่เมํอ่ผูป้ระกนิตนไดจ้า่ยเงินสมทบมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สบิหา้ป ี
ไมว่่าระยะเวลาสบิหา้ปนีัน้จะตดิตอ่กนิหรือไมก่ต็าม และผูป้ระกนิตน 
นัน้ตอิงมอ่ายุครบหา้สบืหา้ปบีริบรูณช์ืน้ไป

มาตรา ๗๗ ประโยชน์ทดแทนในกรณช์ราภาพให้จ่ายโดยคำนวณ 
ตามส่ไนแห่งจำนวนและระยะเวลาการส่งเงินสมทบ ท้ังน้ื ตามหลกัเกณฑ ์
ท่ีกำหนดในกฎกระทรวง

หมวด ๘
ประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน

มาตรา ๗๘ ลกูจา้งชงเปน็ผูป้ระกนิตนมสีทิธไิตริบัประโยชน ์
ทดแทนในกรณวีา่งงานตอ่เมอผูป้ระกนิตนไดจ้า่ยเงนิสมทบมาแลว้ 
ไมน่อ้ยกวา่หกเสอืนและดอ้งอยูภ่ายในระยะเวลาสบิหา้เดอืนกอ่น 
การวา่งงานและจะตอิงเปน็ผูท้ีอ่ยูใ่นเงอนไขลงัตอ่ไปนื้

(๑) เปน็ผูม้คีวามสามารถในการทำงาน พรอ้มที ่
.จะทางานทีเ่หมาะสมตามทีจ่ดัหาใหห้รอืตอิงไมป่ฏเิสธการ!เกงานและ 
ไดช้ืน้ทะเบยีนไวท้ีท่ำนกัจดัหางานของรฐั โดยตอิงไปรายงานตวัไม ่
นอ้ยกวา่เดอืนละหนงครัง้

(๒) การทีผู่ป้ระกนิตนวา่งงานตอิงมใิชถ่กูเสกิจา้ง 
เนองจากทจุรติตอ่หนา้ทีห่รอืกระทำความฝด็อาญาโดยเจตนาแกน่ายจา้ง 
หรือจงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหายหรือฝ่าปีนข้อบังลับหรือระเบียบ 
เก่ียวกับการทำงาน หรือคำส่ังอันชอบด้วยกฎหมายในกรณีร้ายแรง หรือ

ฉบบัพเิศษ หนา้ ๓๕
เลม่ ๑0๗ ตอนที ่ ๑๖๑ ราชกจิจานฌุกษา ๑ กิ'นขายน ๒๕๓๓



ละทีง้หน่า้ทีเ่ปน็เวลาเจด็วนัทำงานตดิตอ่กนัโดยไมม่เีหตอุนัสมควร 
หรือประมาทเลนิเลอ่เปน็เหตใุหน้ายจา็งไตรั่บความเสยีหายอยา่งร้ายแรง 
หรือไตร่บัโทษจำคกุตามคำพพิากษาลงิทีส่ดุใหจ้ำคกุ เวน้แตเ่ปน็โทษ 
สำหรับความผดิทีไ่ตก่ระทำโดยประมาทหรือความผดิลหโุทษ

(๓) ตอ่งมใิช่̂ มสีทิธไิตร่บัประโยชนท์ดแทนใน 
กรก!ิชราภาพตามหมวด ๗ ในลกัษณะนี้

มาตรา ๗๙ ใหเ้วป้ระกนัตนมสีทิธไิตร่บัประโยชนท์ดแทนการ 
วา่งงานตัง้แตว่นัท ีแ่ปดนบัแตว่นัวา่งงานจากการทำงานกบันายจา้ง 
รายสดุหา้ย ท้ังน้ี ตามหลกัเกณฑและอตัราทีก่ำหนดในกฎกระทรวง

ลกัษณะ ๔
พนกังานเจา้หนา้ทีแ่ละการตรวจตราและควบคมุ

มาตรา ๘0 ในการปฏบิตักิารตามหนา้ที ่ ใหพ้นกังานเจา้หนา้ที ่
มอีำนาจลงัตอ่ไปนี้

(๑) เข้าไปในสถานประกอบการหรือสำนกังานของ 
นายจ้าง สถานทีท่ำงานของลกูจา้ง ในระหวา่งเวลาพระอาทติยฃ์ืน้ลงิ 
พระอาทติย์ตกหรือในระหว่างเวลาทำการ เพอตรวจสอบหรือสอบถาม 
ขอ้เทจ็จรงิ ตรวจสอบทรัพย์สนิหรือเอกสาร หลกัฐานอน ถา่ยภาพ 
ถา่ยสำเนาเอกสารทีเ่กีย่วกับการจ้าง การจา่ยค่าจ้าง ทะ เมยีนลูกจ้าง

ฉบบัพเิศษ ห น า้.๓๖
เลม่ ๑0๗ ตอนที ่ ๑๖๑ ราชกจิจานเุบกษา ๑ กนัยายน ๒*๓๓

.



การจ่ายเงินสมทบ และเอกสารอํน่ทีเ่ทีย่วชอ้ง หรือนำเอกสารหสักฐาน 
ทีเ่ทีย่วชอ้งไปตรวจสอบ หรือกระทำการอยา่งอนตามสมควรเพิอ่ใหไ้ต ิ
ขอ้เทจ็จริงในอนัทีจ่ะปฎบิตักิารใหเ้ปน็ไปตามพระราชบญัญตันิื้

(๒) สนัสถานทีห่รือยานพาหนะใด  ๆทีม่ชีอ้สงสยั 
โดยมเีหตอุนัควรเชอวา่มทีรพัยส์นิของนายจา้งซืง้ไมน่ำสง่เงนิสมทบ 
และหรือเงินเพิม่ หรือนำส่งไม่ครบจำนวน โดยให้กระทำในระหว่างเวลา 
ทำการหรือในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ฃืน้ถงพระอาทิตย์ตก เจน้แตก่าร 
สนัในระหวา่งเวลาดงักลา่วยังไมแ่ลว้เสรีจจะกระทำตอ่ไปกไ็ด

(๓) มหีนงัสอืสอบถามหรอืเรยีกบคุคลใดมาให ้
ล้อยคำ หรือใหส้ง่เอกสารหสกัฐานทีเ่ทีย่วชอ้ง หรอืสิง่อนทีจ่ำเปน็มา 
เพิอ่ประกอบการพจิารณา พิง่นิใ่หน้ำความในมาตรา ๓0 มาใช้บงัคบั 
โดยอนุโลม

(๔) ยด์หรอือายดัทรพัยส์นิของนายจา้งตามคำสัง่ 
ของเลขาธกิาร ตามมาตรา ๕0 ในกรณทีีน่ายจา้งไมน่ำสง่เงนิสมทบ 
และหรอืเงนิเพิม่ หรือนำส่งไม่ครบจำนวน

ในการปฏบิตัติามวรรคหนิง่ พนกังานเจา้หนา้ทีจ่ะ 
นำชา้ราชการหรือลูกจ้างในสาันกังานไปชว่ยปฏบิตังิานสวัยกีไส ั

มาตรา ๘® ในการปฏบิตัหินา้ทีข่องพนกังานเจา้หนา้ทีต่าม 
มาตรา ๘0 ใหบ้คุคลชงเทีย่วชอ้งอำนวยความสะดวกตามสมควร

มาตรา ๘๒ ในการปฏบิตัหินา้ที ่ พนกังานเจา้หนา้ทีต่อิงแสดง 
’ บัตรประจำตัว

ฉบบัพเิศษ หน้า ๓๗
เลม่ ๑0๗ ตอนที ่ ๑๖® ราชกจจานเุบกษา ๑ กนัยายน ๒๕๓๓



บตัรประจำตวัพนกังานเจา้หนา้ที ่ ใหเ้ปน็ไปตาม 
แบบทีร่ฐัมนต!กำหนด 1

มาตรา ๘๓ ในการปฏบิตัหินา้ท ีต่ามพระราชบญัญตันิ ื ้ ให ้
พนกังานเจา้หนา้ทีเ่ปน็เจา้พนกังานตามประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา ๘๔ เพอประโยชนใ์นการตรวจตราและควบคมุงานอน 
เกีย่วกบัการประบนัสงัคม ใหน้ายจา้งจดัใหม้ทีะเบยีนผูป้ระกนัตน 
และให้เก็บรักษาไว้ ณ ลถานที'่กำงานของนายจา้งพรอมทีจ่ะใหพ้นกังาน 
เจา้หนา้ท่ีตรวจได้

ทะเบยีนผูป้ระกนัตนตามวรรคหนง ให้เป็นไปตาม 
แบบทีเ่ลขาธกิารกำหนด

ฉบบัพเิศษ หนา้ ๓๘
เลม่ ๑0๗ ตอนที ่ ๑๖๑ ราชกจิจานเุบกษา ๑ บนัยายน ๒๕๓๓

ลกัษณะ ๕ 
การคุทธรณ

มาตรา ๘๕ ภายใต้บัง์คับมาตร! ๕0 ในกรณีท่ีนายจ้าง ผู้ประกันตน 
ห!อบุคคลอนใด ซงได้รับกำส่ังของเลขาธิการหรอของพนักงานเจ้าหน้าท่ี 
ซงสัง่การตามพระราชบญัญตันิืแ้สวิ ไม่พอใจในกำส่ังน้ัน ใหผู้น้ัน้ม ี
สทิธอิทุธรณเีปน็หนงัสอืตอ่คณะกรรมการอทุธรณไ์ดภ้ายในสามสบืวนั 
นบัแตว่นัทีไ่ดร้บัแจง้กำสัง่ตงักลา่ว

หลกัเกณณแ์ละวธิกีารยนอทุธรณ ์ ใหเ้ปน็ไปตาม 
ท่ีกำหนดในกฎกระทรวง



มาตฑ ๘๖ ใหม้คีณะกรรมการอทุธรณค์ณะหนงชืง่รฐัมนตร ี
แต่งต้ังประกอบด้วยประธานกรรมการหนงคน .- และกรรมการอนชงเปน็ 
ผูท้รงคณุวฒุทิางกฎหมาย ผูท้รงคณุวฒุทิางการแพทย ์ ผูท้รงคณุวฒุ ิ
ทางระบบงานประบนัสงัคม ผูท้รงคณุวฒุทิางการแรงงาน ผูแ้ทนฝา่ย 
นายจา้งสามคนและผูแ้ทนฝา่ยลกูจา้งสามคน และใหผู้แ้ทนสาันกังาน 
เป็นกรรมการและเลขานุการ ชงท้ังคณะมีจำนวนรวมกันไม่เกินสิบสามคน 

มาตรา ๘๗ ใหค้ณะกรรมการอทุธรณม์อีำนาจหนา้ทีพ่จิารณา 
วนิจิฉยัอทุธรณท์ีย่น์ตามมาตรา ๘๕

เมอคณะกรรมการอทุธรณพ์จิารณาวนิจิฉยัอทุธรณ ์
แลว้ใหแ้จง้คำวนิจิฉยัทัน้เปน็หนงัสอืใหผู้อ้ทุธรณท์ราบ

คำวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์น้ัน ล้าผู้อุทธรณ์ 
ไม่พอใจ ใหม้สีทิธนิำคดไีปสูศ่าลแรงงานภายในสามสบิวนันบัแตว่นัที ่
ไดรั้บแจ้งคำวินจิฉยั แต่ล้าไม่นำคดีไปสู่ศาลแรงงานภายในกำหนดระยะ 
เวลาดงักลา่ว ใหค้ำวนิจิฉยัของคณะกรรมการอทุธรณเ์ปน็ทีส่ดุ

มาตรา ๘๘ การอทุธรณไ์มเ่ปน็การทเุลาการปฏบิตัติามคำสัง่ 
ของเลขาธกิารหรอีพนกังานเจา้หนา้ทีช่งสัง่การตามพระราชบญัญตันิื ้
'เวน้แตก่รณทีีผู่อ้ทุธรณไ์ดย้ืน้คำ!องตอ่เลขาธกิารขอใหท้เุลาการปฏบิตั ิ
ตามคำสัง่นัน้ไวก้อ่นลา้เลขาธกิารเหน็สมควรจะสัง่ใหท้เุลาการปฏบิตั ิ
ตามคำสัง่ดงักลา่วไวเ้พอรอคำวนิจิฉยัอทุธรณล์ไ้ด้

มาตรา ๘๙ คณ ะกรรมการอทุธรณ ม์อีำนาจแตง่ต ัง้คณ ะอน ุ
กรรมการเพอชว่ยเหลอในการดำเนนิการอยา่งใดอยา่งหน ัง้ตามท ี่

ฉบบัพเิศษ หนา ๓๙
เลม่ ๑0๗ ตอนที ่ ๑๖๑ ราชกจิจานเุบกษา ๑ บันขาย'น ๒๕๓๓



มอบหมายได้ เมอคณะอนกุรรมการปฏบิตัติามทีไ่ดร้บัมอบหมายแถว้ 
ใหเ้สนอความเหนีหรอรายงานตอ่คณะกรรมการอทุธรณ์

การประชมุของคณะอนกุรรมการ ใหน้ำความใน 
มาตรา ©๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๙0 ใหก้รรมการอทุธรณอ์ยูใ่นตำแหนง่คราวละสองป ี
กรรมการซงพน้จากตำแหนง่อาจไดร้บัแตง่ทัง้อก 

ไดแ้ตจ่ะแตง่ทัง้ตดิตอ่คนัเกนิสองวาระไมไ่ด้
มาตรา ๙© ใหน้ำบทบญัณต์มิาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ©๓ 

แสะมาตรา ©๗ มาใชบ้งัคบัแกค่ณะกรรมการอทุธรณโ์ดยอนโุลม

ลกัษณะ ๖ 
บทกำหนดโทษ

ฉบบัพเิศษ หนา ๔0
เลม่ ๑0๗ ตอนที ่ ©๖® ราชกจิจานเุบกษา ๑ ก'ินยายน ๒๔®)®)

มาตรา ๙๒ ผูใ้ดไมใ่หถ้อ้ยกำห!อไมล่ง่เอกสาร หลกัฐาน ห!อ 
ชอ้มลูทีจ่ำเปนืตามคำลงัของคณะกรรมการ คณะกรรมการการแพทย ์
คณะกรรมการอุทธรณ ์ คณะอนุกรรมการ หรอพนักงานเจ้าหน้าท่ี ด้อง 
ระวางโทษจำคกุไมเ่กนิหนงเดอน ห!อปรบัไมเ่กนิหนงหมนบาท หรอ 
ทัง้จำทัง้ปรับ

มาตรา ๙®) ผู้ใดโดยเจตนาไม่กรอกรายการในแบบลัารวจ กรอก 
รายการในแบบสำรวจไม่ครบถ้วน ห!อไมล่ง่แบบสำรวจคนืภายในเวสา 
ทีก่ำหนด ตอ้งระวางโทษปรับไมเ่กนิหา้ฬนบาท



มาตรา ๘๔ ผูใ้ดกรอกขอ้ความหรอืตวัเลขในแบบสำรวจโดย! 
อยูว่า่เปน็เทจ็ ขอ้งระวางโทษจำคกุไมเ่กนิหกเสอืน หรือปรบัไมเ่กนิ 
สองหมืน้บาท หรือท่ี‘งจำท้ังปรับ

มาตรา ๘๕ ผู1้ใดฝา่สนืมาตรา ๓๒ ขอ้งระวางโทษจำคกุไมเ่กนิ 
หกเสอืนหรอืปรบัไมเ่กนิสองหมนบาท หรือท้ังจำท้ังปรับ

มาตรา ๘๖ นายจ้างผู้ใดโดยเจตนาไม่ยนแบบรายการต่อสำนักงาน 
ภายในกำหนดเวลาตามมาตรา ๓๔ หรือไมแ่จ้งเปน็หนงัสอืต่อสำนกังาน 
ขอเปลีย่นแปลงหรอืแกไ้ขเพิม่เตมิรายการภายในกำหนดเวลาตามมาตรา 
๔๔ ขอ้งระวางโทษจำคกุไมเ่กนิหนงปหีรอืปรบัไมเ่กนิสามหมนบาท 
หรือท้ังจำท้ังปรับ

กา้การกระทำความผดิตามวรรคห.นืง้เปนัความผดิ 
ตอ่เนือ้ง ผู้กระทำข้องระวางโทษปรับอีกวันละไมเ่กินหา้พนับาทตลอด 
ระยะเวลาทีย่งัฝา่ปนีหรอืไมป่ฏบตัติาม

มาตรา ๙ฟ่ นายจา้งผูใ้ดยนแบบรายการตามมาตรา ๓๔ หรือ 
แจง้เปน็หนงัสอืขอเปลีย่นแปลงหรอืแกไ้ขเพิม่เตมิรายการตามมาตรา 
๔๔ โดยเจตนากรอกขอ้ความเปน็เทจ็ในแบบรายการหรอืแจง้การ 
เปลีย่นแปลงขอ้เทจ็จรงิเปน็เทจ็ ในหนงัสอืแจง้ขอเปลีย่นแปลงหรอื 
แกไ้ขเพิม่เตมินัน้ ข้องระวางโทษจำคกุไมเ่กนิหนัง้ป ี หรือปรับไมเ่กนิ
สามหมนบาท หรือท้ังจำท้ังปรับ

มาตรา ๘๘ ผูใ้ดขดัขวางหรอืไมอ่ำนวยความสะดวกตามสมควร

ฉบบัพเิศษ หนา ๔๑
เลม่ ๑0๗ ตอนที ่ ๑๖© ราชกจิจานเุบกษา ® บนัยายน ๒๕๓๓



ฉบบัพเิศษ หน้า ๔๒
เลม่ ๑0๗ ตอนที ่ ๑๖® ราชกจิจานเุปกษา ๑ โ)นยาซน ๒๕๓๓

แกพ่นกังานเจา้หนา้ทีใ่นการปฏบิตักิารตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษ 
จำคุกไม่เกินหนงเดือน หรือปรับไม่เกินหนงหมนบาท หรือท้ัฬาท้ังปรับ 

มาตรา 66 นายจ้างผูใ้ดไมป่ฏบิตัติามมาตรา ๘๔ ต้องระวางโทษ 
จำคุกไม่เกินหนงเดือน หรือปรับไม่เกินหนงหมนบาท หรือท้ังจำท้ังปรับ 

มาตรา ๑00 ผูใ้ดเปดีเผยจ้อเทจ็จรืงใดเกีย่วก'ิบกจิการของนายจา้ง 
อนัเปน็จอ้เทจ็จรงิทีต่ามปกตวิสิยัของนายจา้งจะพงิสงวนไวไ้มเ่ปดีเผย 
ซงตนไดม้าหรอืลว่งแนํอ่งจากการปฏบิตักิารตามพระราชบญัญตันิ ื ้
ตอ้งระวางโทษจำคกุไมเ่กนิหนงเดอืน หรอืปรบัไมเ่กนิสามพนับาท 
หรอืทัง้จำทัง้ปรบั เวน้แตเ่ปน็การเปด็เผยในการปฏบิตัริาชการเพอ 
ประโยชนแ์หงพระราชบญัญตันิื ้ หรอืเพอประโยชนแ์กก่ารดม้ครอง 
แรงงาน หรือการสอบสวนหรือการพจิารณาคดื

มาตรา ๑0๑ ในกรถ!ทีน่ติบิคุคลเปน็ผูก้ระทำความผดิและถกู 
ลงโทษตามพระราชบัญญัตน้ื ให้ถือวำผู้แทนของนิติบุคคล กรรมการทุก 
คน และผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของนิติบุคคลน้ัน ต้องระวางโทษ 
เชน่เดยีวกบันติบิคุคลทัน้ดว้ย เว้นแตจ่ะพสิจูนไ์ดว้้าตนมไิดรู้เฟน้เปน็ 

ใจในการกระทำความผิดท้ัน หรือได้จัดการตามสมควรเพอปอ้งกินมิให ้
เกดิความผดินัน้แลว้

ม่าตรา ๑0๒ ลา้เจา้พนกังานดงัตอ่ไปนืเ้ฟน้วา้ผูก้ระทำผดิไมค่วร 
ได้รับโทษถืงจำคุกหรือไม่ควรถูกฟ้องร้อง สัาหรับความผิดท่ีมิโทษปรับ 
สถานเดียวหรือความผิดท่ีมีโทษปรับหรือโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน เว้น 
แตโ่ทษตามมาตรา 6๕ ใหม้อีำนาจเปรยืบเทย็บดงันื้



(๑) เลขาธกิารหรอีผูช้งไดร้บัมอบหมาย สำหรับ 
ค')ามผดิทีเ่กดิขึน้ในกรงุเทพมหานคร

(๒) ผูว้า่ราชการจงัหวดัห!อผูซ้งผูว้า่ราชการจงัหวดั 
มอบหมาย สำหรบัความผดิทีเ่กดิขึน้ในจงัหวดัอน

ในกรณีท่ีมีการสอบสวน ถ้าพนักงานสอบสวนพบว่า 
บคุคลใดกระทำความผดิตามพระราชบญัญตันิีท้ ีม่โีทษอยูใ่นเกณ1ทีท่ี 
จะทำการเปรยีบเทยีบไดแ้ละบคุคลนัน้ยนิยอมใหเ้ปรยีบเทยีบ ให้ 
พนักงานสอบสวนส่งเรองให้เลขาธิการหรอผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วแต่กรณี 
ภายในเจด็วนันบัแตว่นัทีบ่คุคลนัน้แสดงความยนิยอมใหเ้ปรยีบเทยีบ 

เมอผูก้ระทำผดิไดช้ำระเงนิคา่ปรบัตามจำนวนที ่
เปรยีบเทยีบภายในสามสบืวนัแลว้ ใหถ้อืวา่คดเีลกิบนัตามประมวล 
กฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา

ถา้ผูก้ระทำผดิไมย่นิยอมใหเ้ปรยีบเทยีบ หรอีเมอ 
ยนิยอมแลว้ไมช่ำระเงนิคา่ปรบัภายในกำหนดเวลาตามวรรคสาม ให้ 
ดำเนนิคดตีอ่ไป

บทเฉพาะกาล

ฉบบัพเิศษ หนา้ ๔๓
เลม่ ๑๐๗ ตอนที ่ ๑๖® ราชกจิจานเุบกษา ๑ บนัยายน ๒๕๓๓

มาตรา ๑๐๓ ใหใ้ชพ้ระราชบญัญตันิับ้งับบัแก'กจิการทีม่ลกูจา้ง 
นัง้แตย่ีส่บิคนขึน้ไปนบัแตว่นัทีพ่ระราชบญัญตันิืใ้ชบ้งัคบั

เมอพน้กำหนดระยะเวลาสามปนีบัแตว่นัทพีระราช



บญัญตันิีใ้ชบ้งัคบั ใหใ้ชพ้ระราชบญัญตันิีบ้งัคบัแกก่จิการทีม่ลีกูจา้ง 
ต้ังแต่สิบคนนีน้ไป

มาตรา ๑0๔ ใหด้ำเนนิกาฬดเกบ็เงนิสมทบเพอการใหป้ระโยชน ์
ทดแทนในกรณีประสบกันตรายหรือเจ้บป่วย ในกรณทีพุพลภาพ และ 
ในกรณตีายกันมิใช่เนีอ้งจากการทำงาน และในกรณีคลอดบุตร นบัแต ่
วนัทีบ่ทบญัญตัหิมวด ๒ ของลกัษณะ 1® ใชบ้งัคบั

ใหด้ำเนนิกาฬดเกบ็เงนิสมทบเพอการใหป้ระโยชน 
ทดแทนในกรณสีงเคราะหบ์ตุร และในกรณชีราภาพภายในหกป็นับแต่ 
วนัทีพ่ระราชบญัญตันิีใ้ชบ้งัคบั

ลาัหรบักาฬดเกบ็เงนิสมทบเพอการใหป้ระโยชน ์
ทดแทนในกรณวีา่งงานจะเรีม่ดำเนนิการเมอใด ใหต้ราเปน็พระราช 
กฤษฎกีา

ดูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ชาตชิาย ชณุหะวณั 

นายกรฐัมนต!

ฉบบั,พเิศษ หฟา้ ๔๔
เลม่ ๑0๗ ตอนที ่ ๑๖® ราชกจิจานเุบกษา ๑ กนัยายน เ®๔0*๓



ฉบับพเศษ หนา ๔๕
เลม่ ๑0ฟ่ ตอนที ่ ๑๖๑ ราชกจจานฌุกษา

อตัราคา่ธรรมเนยม

(๑) ใบแทนหบงัสอืสาัอญัแสดงการชืน้ทะเบยน 
ประอนัสงัคม

(๒) ใบแทนบตัรประอนัสงัคม

๑ อนัยายน ๒๕๓๓

ฉบบัละ ๕0 บาท 
ฉบบัละ ๑0 บาท



ฉไ!บพเิศษ หน้า ๔๖
เลม่ ๑0ฟ่ ตอนที ่ ๑๖๑ ราชกจิจานเุบกษา ๑ กนัยายน ๒๔๓๓

อตัราเงินสมทบฟา้ยพระราชบญัก[ัต ิ
อตัราเงินสมทบ

ผูอ้อกเงนิสมทบ อตัราเงินสมทบเป็นร้อยละ 
ชองค่าจ้างชองผู้ประกันตน

๑. เงินสมทบเพอการจ่ายประโยชน์ทดแทน 
กรณปีระสบอนัตรายหรอเจบ็ปว่ย 
ทพุพลภาพ ตาย และคลอดบตุร

0) รัฐบาล ๑.๔
(๒) นายจ็าง ©.๔
(๓) ผูป้ระกนัตน ๑.๔

๒. เงินสมทบเพอการจ่ายประโยชน์ทดแทน 
กรณสีงเคราะหบ์ตุรและชราภาพ

(๑) อัฐบาล ๓
(๒) นายจ็าง ๓
(๓) ผูป้ระกนัตน

๓. เงินสมทบเพอการจ่ายประโยชน์ทดแทน
กรณว่ีางงาน

(๑) อัฐบาล ๔
(๒) นายจ้าง ๔
(๓) ผูป้ระกนัตน ๕



หมายเหตุ ะ- เหตุผลในการประกาศิ)ช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี กิอ เน้ีองจากไติม่ 
ประกาศใ!พระราชบัญญัติประกินสังคม พ.ศ. ๒๔ธฟ่ มาเป็นเวลานานแลว แต่ 
ในขณะนั้นสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมกิงไม่อำนวยใบันำกฎหมายนั้นมาใช้ 
บังกิบ ป็จจุบันน้ีการพัฒนาในติานเศรษฐกิจและสังคมไติกิาวหน้าไปมาก สมควร 
สร้างหสักประกินใบัแก่ลูกจ้างและบุคคลอน โดยจัดติงกองทุนประกินสังคมฃ้ืน 
เพอใป่การสงเคราะหแก่ลูกจ้างและบุคคลอนซ่ํงประสบกินตราย เจ้บป่วย ทุพ 
พลภาพ หร้อตาย กินมิใช่เนองจากการทำงาน รวมทีงกรณีคลอดบุตร กรถ)สง 
เกราะทีบุตร กรณีชราภาพ และทำหรับกรณีว่างงานซงใทีหสักประกินเฉพาะ 
ลูกจ้าง จ้งจำเป็นติองตราพระราชบัญญัติน้ี

ฉบบัพเิศษ หนา้ ๔๗
เลม่ ๑๐๗ ตอนท ี ๑๖® ราชกจิจานเุบกษา ๑ ก'ินยายน ๒๕60๓


