๑

พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2533
เปนปที่ 45 ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ให
ประกาศวา โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการประกันสังคม
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขนึ้ ไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
รัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533"
มาตรา 2* พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปน
ตนไป เวนแตบทบัญญัติหมวด 2 ของลักษณะ 2 ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดระยะเวลาหนึ่งรอยแปดสิบวัน
นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับและบทบัญญัติมาตรา 40 ใหใชบังคับภายในสี่ปนับแตวนั ที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ *[รก.2533/161/1พ/1 กันยายน 2533]
มาตรา 3 ใหยกเลิกพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2497 บรรดากฎหมาย กฎ และขอบังคับ
อื่นในสวนที่มบี ัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใช
พระราชบัญญัตินี้แทน
มาตรา 4 พระราชบัญญัตินี้ไมใชบังคับแก
(1)* ขาราชการ ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราวรายวัน และลูกจางชั่วคราวรายชั่วโมง ของ
ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค และราชการสวนทองถิ่น ยกเวนลูกจางชั่วคราวรายเดือน
(2) ลูกจางของรัฐบาลตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ
(3) ลูกจางของนายจางที่มีสํานักงานในประเทศ และไปประจําทํางานในตางประเทศ
(4) ครูหรือครูใหญของโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน
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(5) นักเรียน นักเรียนพยาบาล นิสิตหรือนักศึกษา หรือแพทยฝกหัด ซึ่งเปนลูกจางของ
โรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือโรงพยาบาล
(6) กิจการหรือลูกจางอื่นตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
*[ความใน(1)ของมาตรา 4 แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537]
มาตรา 5 ในพระราชบัญญัตินี้
"ลูกจาง" หมายความวา ผูซึ่งทํางานใหนายจางโดยรับคาจางไมวาจะเรียกชื่ออยางไร แตไม
รวมถึงลูกจางซึ่งทํางานเกี่ยวกับงานบาน อันมิไดมีการประกอบธุรกิจรวมอยูดว ย
"นายจาง" หมายความวา ผูซึ่งรับลูกจางเขาทํางานโดยจายคาจาง และใหหมายความรวมถึงผูซึ่ง
ไดรับมอบหมายใหทํางานแทนนายจาง ในกรณีทนี่ ายจางเปนนิติบุคคลให
หมายความรวมถึงผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล และผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูมีอํานาจกระทําการ
แทนนิติบุคคลใหทําการแทนดวย
"คาจาง" หมายความวา เงินทุกประเภททีน่ ายจางจายใหแกลูกจางเปนคาตอบแทนการทํางาน
ในวันและเวลาทํางานปกติไมวาจะคํานวณตามระยะเวลาหรือคํานวณตามผลงานที่
ลูกจางทําได และใหหมายความรวมถึงเงินที่นายจางจายใหในวันหยุดและวันลาซึ่งลูกจางไมไดทํางาน
ดวย ทั้งนี้ ไมวาจะกําหนดคํานวณหรือจายในลักษณะใดหรือโดยวิธกี ารใด และไมวาจะ
เรียกชื่ออยางไร
"วันทํางาน" หมายความวา วันที่กําหนดใหลูกจางทํางานตามปกติ
"ผูประกันตน" หมายความวา ผูซึ่งจายเงินสมทบอันกอใหเกิดสิทธิไดรับประโยชนทดแทนตาม
พระราชบัญญัตินี้
"การคลอดบุตร" หมายความวา การที่ทารกออกจากครรภมารดา ซึ่งมีระยะเวลาตั้งครรภไมนอย
กวายี่สิบแปดสัปดาหไมวาทารกจะมีชวี ิตรอดอยูหรือไม
"ทุพพลภาพ" หมายความวา การสูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะหรือของ
รางกาย หรือสูญเสียสภาวะปกติของจิตใจ จนไมสามารถทํางานได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ
ที่คณะกรรมการการแพทยกาํ หนด
"วางงาน" หมายความวา การที่ผูประกันตนตองหยุดงานเนื่องจากนิติสัมพันธ ระหวางนายจาง
และลูกจางตามสัญญาจางแรงงานสิ้นสุดลง
"กองทุน" หมายความวา กองทุนประกันสังคม
"สํานักงาน" หมายความวา สํานักงานประกันสังคม
"คณะกรรมการ" หมายความวา คณะกรรมการประกันสังคม
"กรรมการ" หมายความวา กรรมการประกันสังคม
"พนักงานเจาหนาที่" หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
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"เลขาธิการ" หมายความวา เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม
"รัฐมนตรี" หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 6* ในการคํานวณคาจางเพื่อการออกเงินสมทบ ใหถือเอาคาจางที่คิดเปนรายเดือนเปน
เกณฑคํานวณ
ในการคํานวณคาจางที่มิใชคา จางรายเดือนใหเปนคาจางรายเดือนใหถือวาคาจางที่ลูกจางไดรับ
จริงในเดือนใดเปนคาจางรายเดือนของเดือนนั้น
เพื่อประโยชนในการนับระยะเวลาการสงเงินสมทบของผูประกันตนใหถือวาเงินสมทบที่หัก
จากคาจางที่จายใหลูกจางในเดือนใดเปนการจายเงินสมทบของเดือนนัน้ และไมวาเงิน
สมทบนั้นจะไดหักไวหรือนําสงเดือนละกีค่ รั้ง ใหถือวามีระยะเวลาในการจายเงินสมทบเทากับหนึง่ เดือน
*[มาตรา 6 แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537]
มาตรา 7 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และใหมี
อํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่กับออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราใน
บัญชีทายพระราชบัญญัตินี้ ยกเวนคาธรรมเนียมและกําหนดกิจการอืน่ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนัน้ เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได

ลักษณะ 1
บททั่วไป
________
หมวด 1
คณะกรรมการประกันสังคม
________
มาตรา 8* ใหมีคณะกรรมการคณะหนึง่ เรียกวา "คณะกรรมการประกันสังคม"ประกอบดวย
ปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเปนประธานกรรมการ ผูแทนกระทรวง
การคลัง ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข และผูแทนสํานักงบประมาณเปนกรรมการ กับผูแทนฝายนายจางและ
ผูแทนฝายลูกจางฝายละหาคน ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งเปนกรรมการ และเลขาธิการเปน
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการจะแตงตั้งบุคคลใดเปนผูชว ยเลขานุการคณะกรรมการก็ได
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รัฐมนตรีจะแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิอีกไมเกินหาคนใหเปนทีป่ รึกษาของคณะกรรมการก็ได ซึ่งใน
จํานวนนี้อยางนอยตองเปนผูท รงคุณวุฒิทางระบบงานประกันสังคม ผูทรงคุณวุฒิทางการแรงงาน
ผูทรงคุณวุฒิทางการแพทย ผูทรงคุณวุฒิทางกฎหมาย และผูทรงคุณวุฒอิ ื่น
*[ความในวรรคหนึ่งของมาตรา 8 แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2537]
มาตรา 9 คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(1) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการในการประกันสังคมตาม
พระราชบัญญัตินี้
(2) พิจารณาใหความเห็นตอรัฐมนตรีในการตราพระราชกฤษฎีกาการออกกฎกระทรวง และ
ระเบียบตาง ๆ เพื่อดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
(3) วางระเบียบโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการรับเงิน การจายเงิน และ
การเก็บรักษาเงินของกองทุน
(4) วางระเบียบโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชนของ
กองทุน
(5) พิจารณางบดุลและรายงานการรับจายเงินของกองทุนและรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจําปของสํานักงานในสวนที่เกีย่ วกับการประกันสังคมตามพระราชบัญญัตินี้
(6) ใหคําปรึกษาและแนะนําแกคณะกรรมการอื่นหรือสํานักงาน
(7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติใหเปนอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการ หรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย
ในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการอาจมอบหมายใหสํานักงานเปนผูปฏิบัติเพื่อ
เสนอตอคณะกรรมการพิจารณาดําเนินการตอไปก็ได
มาตรา 10 กรรมการหรือที่ปรึกษาซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหอยูในตําแหนงคราวละสองป
กรรมการหรือที่ปรึกษาซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับการแตงตั้งอีกได แตจะแตงตั้งติดตอกัน
เกินสองวาระไมได
มาตรา 11 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา 10 กรรมการหรือที่ปรึกษาซึ่ง
รัฐมนตรีแตงตัง้ พนจากตําแหนง เมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) รัฐมนตรีใหออก
(4) เปนบุคคลลมละลาย
(5) วิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
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(6) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สดุ ใหจําคุกเวนแตเปนโทษสําหรับ
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
ในกรณีที่กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนงกอนวาระ ใหรัฐมนตรีแตงตั้งบุคคลใน
ประเภทเดียวกันตามมาตรา 8 เปนกรรมการแทน และใหผูที่ไดรับแตงตั้งอยูในตําแหนง
เทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน
ในกรณีที่รัฐมนตรีแตงตั้งที่ปรึกษาเพิ่มขึน้ ในระหวางที่ทปี่ รึกษาซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยู
ในตําแหนง ใหผูที่ไดรับแตงตั้งใหเปนที่ปรึกษาเพิ่มขึ้นนัน้ อยูในตําแหนงเทากับวาระ
ที่เหลืออยูของที่ปรึกษาที่ไดรับแตงตั้งไวแลว
มาตรา 12 ในกรณีที่กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งดํารงตําแหนงครบตามวาระแลวแตยงั มิไดมี
การแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นใหม ใหกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระปฏิบัติหนาที่ไป
พลางกอน จนกวากรรมการที่ไดรับแตงตั้งใหมจะเขารับหนาที่
มาตรา 13 การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมด จึงเปนองคประชุม
ในการประชุมคราวใด ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่
ได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในทีป่ ระชุม
มติในที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนถาคะแนน
เสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
มาตรา 14* ใหมีคณะกรรมการการแพทยคณะหนึ่ง ประกอบดวยประธานกรรมการและ
กรรมการอื่น มีจํานวนรวมกันไมเกินสิบหกคน ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งและผูแทนสํานักงาน
เปนกรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการและกรรมการอื่นตามวรรคหนึ่งใหแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒใิ นวิชาชีพเวช
กรรมสาขาตาง ๆ และใหอยูใ นตําแหนงคราวละสองป
ใหนํามาตรา 10 วรรคสอง มาตรา 11 มาตรา 12 และมาตรา 13 มาใชบังคับโดยอนุโลม
*[มาตรา 14 แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537]
มาตรา 15 คณะกรรมการการแพทยมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(1) เสนอความเห็นตอคณะกรรมการเกี่ยวกับการดําเนินงานในการใหบริการทางการแพทย
(2) กําหนดหลักเกณฑและอัตราสําหรับประโยชนทดแทนในการรับบริการทางการแพทยของ
ผูประกันตนตามมาตรา 59 มาตรา 63 มาตรา 66 มาตรา 68 มาตรา 70 และมาตรา 72
(3) เสนอความเห็นตอคณะกรรมการเกี่ยวกับการออกกฎกระทรวงตามมาตรา 64
(4) ใหคําปรึกษาและแนะนําในทางการแพทยแกคณะกรรมการคณะกรรมการอุทธรณ และ
สํานักงาน

๖

(5) ปฏิบัติการอื่นตามที่พระราชบัญญัตินี้บัญญัติใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
การแพทย หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการมอบหมาย
มาตรา 16 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการการแพทยจะแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อ
พิจารณาหรือปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งตามที่คณะกรรมการ หรือคณะกรรมการ
การแพทยมอบหมายก็ได
การประชุมของคณะอนุกรรมการ ใหนํามาตรา 13 มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา 17 คณะกรรมการ คณะกรรมการการแพทย และคณะอนุกรรมการมีอํานาจสั่งใหบุคคล
ใดบุคคลหนึ่งสงเอกสารหรือขอมูลที่จําเปนมาพิจารณาได ในการนี้จะสั่งให
บุคคลที่เกี่ยวของมาชี้แจงดวยก็ได
มาตรา 18 กรรมการ ที่ปรึกษา กรรมการการแพทย กรรมการอุทธรณและอนุกรรมการ อาจ
ไดรับเบี้ยประชุม คาพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก และคาใชจายอยางอื่นในการ
ปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

หมวด 2
สํานักงานประกันสังคม
________
มาตรา 19 ใหจดั ตั้งสํานักงานประกันสังคมขึ้นในกระทรวงมหาดไทยมีอํานาจ
หนาที่ ดังตอไปนี้
(1) ปฏิบัติงานธุรการของคณะกรรมการ คณะกรรมการอื่น และคณะอนุกรรมการตาม
พระราชบัญญัตินี้
(2) เก็บ รวบรวม และวิเคราะห ขอมูลเกี่ยวกับการประกันสังคม
(3) จัดทําทะเบียนนายจางและผูประกันตนซึ่งตองสงเงินสมทบเขากองทุน
(4) ปฏิบัติการตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอืน่ บัญญัติใหเปนอํานาจหนาที่ของ
สํานักงาน
(5) กระทํากิจการอยางอื่นตามที่รัฐมนตรี คณะกรรมการ คณะกรรมการอื่นหรือ
คณะอนุกรรมการมอบหมาย

๗

มาตรา 20 ใหเลขาธิการมีหนาที่ควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งราชการของสํานักงานและเปน
ผูบังคับบัญชาขาราชการในสํานักงาน เพื่อการนี้ใหมีรองเลขาธิการคนหนึ่งหรือหลายคน
เปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการใหเลขาธิการและรองเลขาธิการเปนขาราชการพลเรือนสามัญ

หมวด 3
กองทุนประกันสังคม
_________
มาตรา 21 ใหจัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึง่ ในสํานักงานประกันสังคม เรียกวา กองทุน
ประกันสังคม เพื่อเปนทุนใชจายใหผูประกันตนไดรับประโยชนทดแทนตามที่บัญญัติไว
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 ทวิ มาตรา 50 มาตรา 53 และมาตรา 56
(7) เงินอุดหนุนหรือเงินทดรองราชการที่รัฐบาลจายตามมาตรา 24 วรรคสาม
(8) เงินคาปรับที่ไดจากการเปรียบเทียบตามมาตรา 102
(9) รายไดอนื่
*[มาตรา 22 แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537]
มาตรา 23 เงินกองทุนตามมาตรา 22 ใหเปนของสํานักงานและไมตองนําสงกระทรวงการคลัง
เปนรายไดแผนดิน
มาตรา 24 เงินกองทุนใหจา ยเปนประโยชนทดแทนตามพระราชบัญญัตินี้
คณะกรรมการอาจจัดสรรเงินกองทุนไมเกินรอยละสิบของเงินสมทบของแตละปเพื่อจายตาม
มาตรา 18 และเปนคาใชจายในการบริหารงานของสํานักงาน
ในกรณีที่เงินกองทุนไมพอจายตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ใหรัฐบาลจายเงินอุดหนุนหรือเงิน
ทดรองราชการใหตามความจําเปน

๘

มาตรา 25 การรับเงิน การจายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุนใหเปนไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
มาตรา 26 การจัดหาผลประโยชนของกองทุนใหเปนไปตามระเบียบทีค่ ณะกรรมการกําหนด
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
มาตรา 27* ภายในหกเดือนนับแตวนั สิ้นปปฏิทิน ใหคณะกรรมการเสนองบดุลและรายงานการ
รับจายเงินของกองทุนในปทลี่ วงมาแลวตอสํานักงานตรวจเงินแผนดินเพื่อ
ตรวจสอบรับรองกอนเสนอตอรัฐมนตรี
งบดุลและรายงานการรับจายเงินดังกลาวใหรัฐมนตรีเสนอตอนายกรัฐมนตรี เพื่อนําเสนอ
รัฐสภาเพื่อทราบ และจัดใหมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา
*[มาตรา 27 แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537]

หมวด 4
การสํารวจการประกันสังคม
________
มาตรา 28 เพื่อประโยชนแกการประกันสังคมตามพระราชบัญญัตินี้จะตราพระราชกฤษฎีกา
เพื่อสํารวจปญหาและขอมูลดานแรงงานก็ได
ในพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งอยางนอยใหระบุ
(1) วัตถุประสงคในการสํารวจ
(2) เจาหนาที่หรือพนักงานเจาหนาที่ที่จะทําการสํารวจ
(3) กําหนดเวลาการใชบังคับพระราชกฤษฎีกาซึ่งจะตองไมเกินสองป
มาตรา 29 เมื่อไดตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 28 แลว ใหเลขาธิการประกาศกําหนด
(1) แบบสํารวจ
(2) ระยะเวลาที่เจาหนาทีห่ รือพนักงานเจาหนาที่จะสงแบบสํารวจใหแกนายจาง
(3) กําหนดเวลาไมนอยกวาสามสิบวันใหนายจางตองสงคืนแบบสํารวจที่ไดกรอกรายการแลว
แกเจาหนาทีห่ รือพนักงานเจาหนาที่ ซึ่งตองระบุไวในแบบสํารวจดวย
การประกาศตามมาตรานี้ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 30 แบบสํารวจตามมาตรา 29(1) ที่จะตองสงไปยังนายจางใหสงโดยทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตอบรับ หรือใหเจาหนาทีห่ รือพนักงานเจาหนาที่นําไปสง ณ ภูมิลําเนา หรือถิ่นที่อยู หรือ
สํานักงานของนายจางในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก หรือในเวลา
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ทําการของนายจาง ถาไมพบนายจาง ณ ภูมลิ ําเนา หรือถิ่นที่อยู หรือสํานักงานของนายจางจะสง
ใหแกบุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะแลว และอยูหรือทํางานในบาน หรือสํานักงานที่ปรากฏวาเปนของนายจาง
นั้นก็ได ถาไมสามารถสงตามวิธีในวรรคหนึ่งได ใหใชวธิ ีปดแบบสํารวจไวในที่ซึ่งเห็นไดงายที่สํานักงาน
ของนายจาง เมื่อไดดําเนินการดังกลาวและเวลาไดลวงพนไปเกินสิบหาวันแลวใหถือวานายจางไดรับแบบ
สํารวจนั้นแลว
มาตรา 31 เมื่อนายจางไดรับแบบสํารวจแลว ใหนายจางกรอกรายการในแบบสํารวจทุกขอตาม
ความเปนจริง แลวสงแบบสํารวจที่ไดกรอกรายการนัน้ คืนใหเจาหนาทีห่ รือพนักงาน
เจาหนาทีภ่ ายในกําหนดเวลาตามมาตรา 29(3)
มาตรา 32 บรรดาขอความหรือตัวเลขที่ไดกรอกไวในแบบสํารวจใหถือเปนความลับ หามมิให
ผูซึ่งมีหนาที่ปฏิบัตกิ ารตามพระราชบัญญัตินี้เปดเผยขอความหรือตัวเลขนั้นแกบุคคลซึ่งไมมีหนาที่
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ เวนแตมคี วามจําเปนเพือ่ ประโยชนแกการประกันสังคม หรือการคุมครอง
แรงงาน หรือเพื่อประโยชนแกการสอบสวนหรือการพิจารณาคดี

ลักษณะ 2
การประกันสังคม
________
หมวด 1
การเปนผูป ระกันตน
________
มาตรา 33* ใหลูกจางซึ่งมีอายุไมต่ํากวาสิบหาปบริบูรณและไมเกินหกสิบปบริบูรณเปน
ผูประกันตน
ลูกจางซึ่งเปนผูป ระกันตนอยูแ ลวตามวรรคหนึ่ง เมื่อมีอายุครบหกสิบปบริบูรณและยังเปน
ลูกจางของนายจางซึ่งอยูภ ายใตบังคับแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหถือวาลูกจางนั้นเปนผูป ระกันตนตอไป
*[มาตรา 33 แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537]
มาตรา 34 ใหนายจางซึ่งมีลูกจางที่เปนผูประกันตนตามมาตรา 33 ยื่นแบบรายการแสดงรายชื่อ
ผูประกันตน อัตราคาจาง และขอความอื่นตามแบบที่เลขาธิการกําหนด ตอสํานักงานภายในสามสิบวันนับ
แตวนั ที่ลูกจางนั้นเปนผูประกันตน

๑๐

มาตรา 35 ในกรณีที่ผูประกอบกิจการไดวาจางโดยวิธีเหมาคาแรงมอบใหแกบุคคลหนึ่งบุคคล
ใดรับชวงไปควบคุมดูแลการทํางานและรับผิดชอบจายคาจางใหแกลูกจางอีกทอดหนึง่ ก็ดี มอบหมายให
บุคคลหนึ่งบุคคลใดเปนผูจัดหาลูกจางมาทํางานอันมิใชการประกอบธุรกิจจัดหางานก็ดี โดยการทํางานนั้น
เปนสวนหนึ่งสวนใดในกระบวนการผลิตหรือธุรกิจซึ่งกระทําในสถานประกอบกิจการหรือสถานที่ทํางาน
ของผูประกอบกิจการและเครื่องมือที่สําคัญสําหรับใชทํางานนั้นผูประกอบกิจการเปนผูจัดหา กรณีเชนวานี้
ผูประกอบกิจการยอมอยูใ นฐานะนายจางซึ่งมีหนาที่ตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
*ในกรณีที่ผูรับเหมาคาแรงตามวรรคหนึ่งเปนผูยื่นแบบรายการตอสํานักงาน ตามมาตรา 34 ใน
ฐานะนายจาง ใหผูรับเหมาคาแรงมีหนาทีป่ ฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้เชนเดียวกับ
นายจาง ในกรณีเชนวานีใ้ หผปู ระกอบกิจการหลุดพนจากความรับผิดในหนี้เงินสมทบและเงินเพิ่มเพียง
เทาที่ผูรับเหมาคาแรงไดนําสงสํานักงาน
*[ความในวรรคสองของมาตรา 35 เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2537]
มาตรา 36 เมื่อนายจางยื่นแบบรายการตามมาตรา 34 แลว ใหสํานักงานออกหนังสือสําคัญ
แสดงการขึ้นทะเบียนประกันสังคมใหแกนายจาง และออกบัตรประกันสังคมใหแก
ลูกจาง ทั้งนี้ ตามแบบ หลักเกณฑ และวิธกี ารที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 37 ในกรณีที่ความปรากฏแกสํานักงานหรือจากคํารองของลูกจางวานายจางไมยื่นแบบ
รายการตามมาตรา 34 หรือยืน่ แบบรายการแลว แตไมมีชอื่ ลูกจางบางคนซึ่งเปน
ผูประกันตนตามมาตรา 33 ในแบบรายการนั้น ใหสํานักงานมีอํานาจบันทึกรายละเอียดในแบบรายการตาม
มาตรา 34 โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกีย่ วของ แลวออกหนังสือสําคัญแสดงการขึ้น
ทะเบียนประกันสังคมใหแกนายจาง และหรือออกบัตรประกันสังคมใหแกลูกจางตามมาตรา 36แลวแตกรณี
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง เลขาธิการหรือผูซึ่งเลขาธิการมอบหมาย จะดําเนินการ
สอบสวนกอนก็ได
มาตรา 38 ความเปนผูประกันตนตามมาตรา 33 สิ้นสุดลงเมื่อผูประกันตนนั้น
(1) ตาย
(2) สิ้นสภาพการเปนลูกจาง
*ในกรณีที่ผูประกันตนที่สิ้นสภาพการเปนลูกจางตาม (2) ไดสงเงินสมทบครบตามเงื่อนเวลาที่
จะกอใหเกิดสิทธิตามบทบัญญัติในลักษณะ 3 แลว ใหผูนนั้ มีสิทธิตามบทบัญญัติใน
หมวด 2 หมวด 3 หมวด 4 และหมวด 5 ตอไปอีกหกเดือนนับแตวันทีส่ ิ้นสภาพการเปนลูกจางหรือตาม
ระยะเวลาที่กําหนดเพิ่มขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาซึ่งตองไมเกินสิบสองเดือนนับแตวนั สิ้นสภาพ
การเปนลูกจาง
*[ความในวรรคสองของมาตรา 38 แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2542]
มาตรา 39* ผูใดเคยเปนผูประกันตนตามมาตรา 33 โดยจายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวาสิบ
สองเดือน และตอมาความเปนผูประกันตนไดสิ้นสุดลง ตามมาตรา 38(2) ถาผูนั้น

๑๑

ประสงคจะเปนผูประกันตนตอไป ใหแสดงความจํานงตอสํานักงานตามระเบียบที่เลขาธิการกําหนดภายใน
หกเดือนนับแตวันสิ้นสุดความเปนผูประกันตน
จํานวนเงินที่ใชเปนฐานในการคํานวณเงินสมทบที่ผูประกันตนตามวรรคหนึ่งตองสงเขา
กองทุนตามมาตรา 46 วรรคสอง ใหเปนไปตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้
โดยใหคํานึงถึงความเหมาะสมกับสภาพทางเศรษฐกิจในขณะนัน้ ดวย
ใหผูประกันตนตามวรรคหนึ่งนําสงเงินสมทบเขากองทุนเดือนละครั้ง ภายในวันที่สิบหาของ
เดือนถัดไป
ผูประกันตนตามวรรคหนึ่งซึง่ ไมสงเงินสมทบหรือสงไมครบจํานวนภายในเวลาที่กําหนดตาม
วรรคสาม ตองจายเงินเพิ่มในอัตรารอยละสองตอเดือนของจํานวนเงินสมทบที่ยังมิได
นําสงหรือของจํานวนเงินสมทบที่ยังขาดอยูน ับแตวันถัดจากวันทีต่ องนําสงเงินสมทบ สําหรับเศษของเดือน
ถาถึงสิบหาวัน หรือกวานั้นใหนับเปนหนึง่ เดือน ถานอยกวานัน้ ใหปดทิ้ง
*[มาตรา 39 แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537]
มาตรา 40 บุคคลอื่นใดซึ่งมิใชลูกจางตามมาตรา 33 จะสมัครเขาเปนผูประกันตนตาม
พระราชบัญญัตินี้ก็ได โดยใหแสดงความจํานงตอสํานักงาน
หลักเกณฑ และอัตราการจายเงินสมทบ ประเภทของประโยชนทดแทนที่จะไดรับตาม
มาตรา 54 ตลอดจนหลักเกณฑและเงื่อนไขแหงสิทธิในการรับประโยชนทดแทนใหตราเปนพระราช
กฤษฎีกา
มาตรา 41* ความเปนผูประกันตนตามมาตรา 39 สิ้นสุดลงเมื่อผูประกันตนนั้น
(1) ตาย
(2) ไดเปนผูประกันตนตามมาตรา 33 อีก
(3) ลาออกจากความเปนผูประกันตนโดยการแสดงความจํานงตอสํานักงาน
(4) ไมสงเงินสมทบสามเดือนติดตอกัน
(5) ภายในระยะเวลาสิบสองเดือนสงเงินสมทบมาแลวไมครบเกาเดือน
การสิ้นสุดความเปนผูประกันตนตาม (4) สิ้นสุดลงตั้งแตเดือนแรกทีไ่ มสงเงินสมทบ และการ
สิ้นสุดความเปนผูประกันตนตาม (5) สิ้นสุดลงในเดือนทีส่ งเงินสมทบไมครบ
เกาเดือน *ในกรณีที่ผูประกันตนที่สิ้นสภาพความเปนลูกจางตาม (2) ไดสงเงินสมทบตามเงื่อนเวลาที่จะ
กอใหเกิดสิทธิตามบทบัญญัติในลักษณะ 3 แลว ใหผูนั้นมีสิทธิตามบทบัญญัติใน
หมวด 2 หมวด 3 หมวด 4 และหมวด 5 ตอไปอีกหกเดือนนับแตวันทีส่ ิ้นสุดความเปนผูประกันตน
*[ความในวรรคสามของมาตรา 41 แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542]
มาตรา 42 เพื่อกอสิทธิแกผูประกันตนในการขอรับประโยชนทดแทนตามบทบัญญัติ
ลักษณะ 3 ใหนับระยะเวลาประกันตนตามมาตรา 33 และหรือมาตรา 39 ทุกชวงเขา
ดวยกัน

๑๒

มาตรา 43 กิจการใดที่อยูภ ายใตบังคับพระราชบัญญัตินี้ แมวาภายหลังกิจการนั้นจะมีจาํ นวน
ลูกจางลดลงเหลือนอยกวาจํานวนที่กําหนดไวก็ตาม ใหกิจการดังกลาวอยู
ภายใตบังคับพระราชบัญญัตินี้ตอไปจนกวาจะเลิกกิจการ และใหลูกจางที่เหลืออยูเปนผูประกันตนตอไป ใน
กรณีที่กจิ การนั้นไดรับลูกจางใหมเขาทํางาน ใหลูกจางใหมนั้นเปนผูประกันตนตาม
พระราชบัญญัตินี้ดวย แมวาจํานวนลูกจางรวมทั้งสิ้นจะไมถึงจํานวนทีก่ ําหนดไวก็ตาม
มาตรา 44* ในกรณีที่ขอเท็จจริงเกี่ยวกับขอความในแบบรายการที่ไดยื่นไวตอสํานักงาน
เปลี่ยนแปลงไป ใหนายจางแจงเปนหนังสือตอสํานักงานตามระเบียบที่เลขาธิการกําหนด
เพื่อขอเปลี่ยนแปลงหรือแกไขเพิ่มเติมรายการ ภายในวันที่สิบหาของเดือนถัดจากเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลง
ดังกลาว
ใหนําความในมาตรา 37 มาใชบังคับแกกรณีที่นายจางไมปฏิบัติตามมาตรานี้โดยอนุโลม
*[มาตรา 44 แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537]
มาตรา 45 ในกรณีที่หนังสือสําคัญแสดงการขึ้นทะเบียนประกันสังคมหรือบัตรประกันสังคม
สูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ ใหนายจางหรือผูประกันตนยื่นคําขอรับ
ใบแทนหนังสือสําคัญแสดงการขึ้นทะเบียนประกันสังคม หรือใบแทนบัตรประกันสังคมแลวแตกรณีตอ
สํานักงานภายในสิบหาวันนับแตวนั ที่ไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลายหรือชํารุดดังกลาว ทั้งนี้
ตามระเบียบทีเ่ ลขาธิการกําหนด

หมวด 2
เงินสมทบ
_______
มาตรา 46* ใหรฐั บาล นายจาง และผูประกันตนตามมาตรา 33 ออกเงินสมทบเขากองทุนเพื่อ
การจายประโยชนทดแทนในกรณีประสบอันตราย หรือเจ็บปวย กรณีทุพพลภาพ กรณี
ตายและกรณีคลอดบุตร ฝายละเทากันตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง แตตองไมเกินอัตราเงินสมทบทาย
พระราชบัญญัตินี้
ใหรัฐบาล นายจาง และผูประกันตนตามมาตรา 33 ออกเงินสมทบเขากองทุนเพื่อการจาย
ประโยชนทดแทนในกรณีสงเคราะหบุตร กรณีชราภาพ และกรณีวางงานตามอัตราที่กําหนด
ในกฎกระทรวง แตตองไมเกินอัตราเงินสมทบทายพระราชบัญญัตินี้

๑๓

สําหรับการประกันตนตามมาตรา 39 ใหรัฐบาลและผูประกันตนออกเงินสมทบเขา
กองทุนโดยรัฐบาลออกหนึ่งเทาและผูประกันตนออกสองเทาของอัตราเงินสมทบที่แตละฝาย
ตองออกตามที่กําหนดในวรรคหนึ่งและวรรคสอง
การกําหนดอัตราเงินสมทบตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหกําหนดโดยคํานึงถึงประโยชนทดแทนและ
คาใชจายในการบริหารงานของสํานักงานตามมาตรา 24
คาจางขั้นต่ําและขั้นสูงที่ใชเปนฐานในการคํานวณเงินสมทบของผูประกันตนตามมาตรา 33 แต
ละคน ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวงในการคํานวณเงินสมทบของผูประกันตนแตละคนสําหรับ
เศษของเงินสมทบที่มีจํานวนตั้งแตหาสิบสตางคขึ้นไปใหนับเปนหนึ่งบาท ถานอยกวานั้นใหปด ทิง้ ในกรณี
ที่ผูประกันตนทํางานกับนายจางหลายรายใหคํานวณเงินสมทบจากคาจางที่ไดรับจากนายจางแตละราย
*[มาตรา 46 แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542]
มาตรา 47* ทุกครั้งที่มีการจายคาจาง ใหนายจางหักคาจางของผูประกันตนตามจํานวนที่ตอง
นําสงเปนเงินสมทบในสวนของผูประกันตนตามมาตรา 46 และเมื่อนายจางได
ดําเนินการดังกลาวแลวใหถอื วาผูประกันตนไดจายเงินสมทบแลวตั้งแตวันที่นายจางหักคาจาง
ใหนายจางนําเงินสมทบในสวนของผูประกันตนที่ไดหักไวตามวรรคหนึง่ และเงินสมทบใน
สวนของนายจาง สงใหแกสํานักงานภายในวันที่สิบหาของเดือนถัดจากเดือนที่มีการหัก
เงินสมทบไว พรอมทั้งยื่นรายการแสดงการสงเงินสมทบตามแบบที่เลขาธิการกําหนด
ถานายจางไมจายคาจางตามกําหนดเวลาที่ตองจาย ใหนายจางมีหนาที่นําสงเงินสมทบตามที่
บัญญัติไวในวรรคสอง โดยถือเสมือนวามีการจายคาจางแลว
ในกรณีทนี่ ายจางนําเงินสมทบในสวนของผูประกันตนหรือเงินสมทบในสวนของนายจางสง
ใหแกสํานักงานเกินจํานวนที่ตองชําระ ใหนายจางหรือผูประกันตนยืน่ คํารองขอรับ
เงินในสวนที่เกินคืนไดตามระเบียบที่เลขาธิการกําหนด ถานายจาง หรือผูประกันตนมิไดเรียกเอาเงิน
ดังกลาวคืนภายในหนึ่งปนับแตวนั ที่นําสงเงินสมทบ หรือไมมารับเงินคืนภายในหนึง่ ปนับแต
วันที่ไดรับแจงใหมารับเงิน ใหเงินนั้นตกเปนของกองทุน
*[มาตรา 47 แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537]
มาตรา 47 ทวิ* ในกรณีที่นายจางไมนําสงเงินสมทบหรือนําสงไมครบตามกําหนดเวลาใน
มาตรา 47 วรรคสอง ใหพนักงานเจาหนาทีม่ ีคําเตือนเปนหนังสือ ใหนายจางนําเงินสมทบที่
คางชําระและเงินเพิ่มมาชําระภายในกําหนดไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือนั้น ถานายจาง
ไดรับคําเตือนดังกลาวแลวแตยังไมนําเงินสมทบที่คางชําระและเงินเพิม่ มาชําระภายในกําหนด
ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจประเมินเงินสมทบและแจงเปนหนังสือใหนายจางนําสงได ดังนี้

๑๔

(1) ถานายจางเคยนําสงเงินสมทบมาแลว ใหถือวาจํานวนเงินสมทบที่นายจางมีหนาทีน่ ําสงใน
เดือนตอมาแตละเดือนมีจํานวนเทากับจํานวนเงินสมทบในเดือนทีน่ ายจางไดนําสงแลว
เดือนสุดทายเต็มเดือน
(2) ถานายจางซึ่งมีหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้แตไมยื่นแบบรายการ ตามมาตรา 34 หรือยื่น
แบบรายการตามมาตรา 34 แลว แตไมเคยนําสงเงินสมทบหรือยื่นแบบรายการตามมาตรา 34 โดยแจง
จํานวนและรายชื่อลูกจางนอยกวาจํานวนลูกจางที่มีอยูจ ริง ใหประเมินเงินสมทบจากแบบรายการทีน่ ายจาง
เคยยืน่ ไว หรือจากจํานวนลูกจางที่พนักงานเจาหนาทีต่ รวจพบแลวแตกรณี โดยถือวาลูกจางแตละคนไดรับ
คาจางเปนรายเดือนในอัตราที่ไดเคยมีการยื่นแบบรายการไว แตถาไมเคยมีการยืน่ แบบรายการหรือยื่นแบบ
รายการไมครบถวน ใหถือวาลูกจางแตละคนไดรับคาจางรายเดือนไมนอยกวาอัตราคาจางขั้นต่ํารายวันตาม
กฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานที่ใชบงั คับอยูในทองที่นั้น คูณดวยสามสิบ
ในกรณีที่มกี ารพิสูจนไดภายในสองปนับแตวันที่มีการแจงการประเมินเงินสมทบตามวรรค
หนึ่งวาจํานวนเงินสมทบที่แทจริงที่นายจางมีหนาที่ตองนําสงมีจํานวนมากกวาหรือ
นอยกวาจํานวนเงินสมทบทีพ่ นักงานเจาหนาที่ประเมินไวตาม (1) หรือ (2) ใหสํานักงานมีหนังสือแจงผล
การพิสูจนใหนายจางทราบ ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบผลการพิสูจน เพื่อใหนายจาง
นําสงเงินสมทบเพิ่มเติมภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง หรือยื่นคําขอตอสํานักงานเพื่อขอใหคืนเงิน
สมทบ ถานายจางไมมารับเงินดังกลาวคืนภายในหนึ่งปนับแตวันที่ทราบผลการพิสูจน
ใหเงินนั้นตกเปนของกองทุน
การนําสงคําเตือน การแจงจํานวนเงินสมทบที่ประเมินได และการแจงผลการพิสูจน ใหนํา
ความในมาตรา 30 มาใชบงั คับโดยอนุโลม
*[มาตรา 47 ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537]
มาตรา 48 ในกรณีที่ผูประกันตนทํางานกับนายจางหลายรายใหนายจางทุกรายมีหนาที่ปฏิบัติ
ตามมาตรา 46 และมาตรา 47
มาตรา 49 นายจางซึ่งไมนําสงเงินสมทบในสวนของตนหรือในสวนของผูประกันตน หรือสง
ไมครบจํานวนภายในเวลาที่กําหนดตามมาตรา 47 ตองจายเงินเพิ่มในอัตรา
รอยละสองตอเดือนของจํานวนเงินสมทบที่นายจางยังมิไดนําสง หรือของจํานวนเงินสมทบที่ยังขาดอยู นับ
แตวนั ถัดจากวันที่ตองนําสงเงินสมทบ สําหรับเศษของเดือนถาถึงสิบหาวันหรือกวานั้น
ใหนับเปนหนึง่ เดือน ถานอยกวานัน้ ใหปดทิ้ง
ในกรณีทนี่ ายจางมิไดหกั คาจางของผูประกันตน เพื่อสงเปนเงินสมทบหรือหักไวแลวแตยังไม
ครบจํานวนตามมาตรา 47 วรรคหนึ่ง ใหนายจางรับผิดใชเงินที่ตองสงเปนเงินสมทบ
ในสวนของผูป ระกันตนเต็มจํานวน และตองจายเงินเพิม่ ในเงินจํานวนนี้ตามวรรคหนึ่งนับแตวนั ถัดจาก
วันที่ตองนําสงเงินสมทบ และในกรณีเชนวานี้สิทธิที่ผูประกันตนพึงไดรับคงมีเสมือนหนึ่ง
วาผูประกันตนไดสงเงินสมทบแลว
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มาตรา 50 เลขาธิการมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือใหยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพยสิน
ของนายจางซึง่ ไมนําสงเงินสมทบและหรือเงินเพิ่ม หรือนําสงไมครบจํานวนตาม
มาตรา 49 ทั้งนี้ เพียงเทาที่จาํ เปนเพื่อใหไดรับเงินที่คางชําระ
การมีคําสั่งใหยดึ อายัด หรือขายทอดตลาดทรัพยสินตามวรรคหนึ่งจะกระทําไดตอเมื่อไดสงคํา
เตือนเปนหนังสือใหนายจางนําเงินสมทบและหรือเงินเพิม่ ที่คางมาชําระภายในกําหนดไมนอยกวาสามสิบ
วันนับแตวันทีไ่ ดรับหนังสือนั้นและนายจางไมชําระภายในกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพยสินตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตาม
ระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด ทั้งนี้ ใหนําหลักเกณฑและวิธีการตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพงมาใชบงั คับโดยอนุโลม
เงินที่ไดจากการขายทอดตลาดดังกลาวใหหกั ไวเปนคาใชจายในการยึด อายัดและขาย
ทอดตลาด และชําระเงินสมทบและเงินเพิม่ ที่คางชําระ ถามีเงินเหลือใหคืนแกนายจางโดยเร็ว
ถานายจางมิไดเรียกเอาเงินที่เหลือคืนภายในหาปใหตกเปนของกองทุน
มาตรา 51 หนีท้ ี่เกิดจากการไมชําระเงินสมทบและหรือเงินเพิ่มใหสํานักงานมีบุริมสิทธิเหนือ
ทรัพยสินทั้งหมดของนายจางซึ่งเปนลูกหนี้ ในลําดับเดียวกับบุริมสิทธิในมูลคาภาษี
อากรตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา 52 ในกรณีที่นายจางเปนผูรับเหมาชวง ใหผูรับเหมาชวงถัดขึ้นไปหากมีตลอดสาย
จนถึงผูรับเหมาชั้นตนรวมรับผิดกับผูรับเหมาชวง ซึ่งเปนนายจางในเงินสมทบซึ่งนายจาง
มีหนาที่ตองจายตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 53* ใหนําบทบัญญัติมาตรา 49 มาตรา 50 และมาตรา 51 มาใชบังคับโดยอนุโลมแก
ผูรับเหมาชวงตามมาตรา 52 ซึ่งไมนําสงเงินสมทบหรือสงไมครบจํานวนภายในเวลาที่
กําหนด
*[มาตรา 53 แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537]
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ลักษณะ 3
ประโยชนทดแทน
________
หมวด 1
ทั่วไป
________
มาตรา 54 ผูประกันตนหรือบุคคลตามมาตรา 73 มีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนจาก
กองทุน ดังตอไปนี้
(1) ประโยชนทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวย
(2) ประโยชนทดแทนในกรณีคลอดบุตร
(3) ประโยชนทดแทนในกรณีทุพพลภาพ
(4) ประโยชนทดแทนในกรณีตาย
(5) ประโยชนทดแทนในกรณีสงเคราะหบตุ ร
(6) ประโยชนทดแทนในกรณีชราภาพ
(7) ประโยชนทดแทนในกรณีวางงาน ยกเวนผูประกันตนตามมาตรา 39
มาตรา 55 ในกรณีที่นายจางไดจัดสวัสดิการเกี่ยวกับกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวย หรือ
กรณีทุพพลภาพ หรือกรณีตายอันมิใชเนื่องจากการทํางาน หรือกรณีคลอดบุตร
หรือกรณีสงเคราะหบุตร หรือกรณีชราภาพ หรือกรณีวางงาน กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหแก
ลูกจางซึ่งเปนผูประกันตนตามมาตรา 33 ที่เขาทํางานกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ถาสวัสดิการนัน้ มีกรณีใดที่จา ยในอัตราสูงกวาประโยชนทดแทนตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนายจางนั้นนํา
ระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน สัญญาจางแรงงานหรือขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง
ซึ่งกําหนดสวัสดิการที่วานัน้ มาแสดงตอคณะกรรมการเพื่อขอลดสวนอัตราเงินสมทบในประเภทประโยชน
ทดแทนทีน่ ายจางไดจดั สวัสดิการใหแลวจากอัตราเงินสมทบที่ผูประกันตนและนายจาง
นั้น ตองจายเขากองทุนตามมาตรา 46 และใหนายจางใชอตั ราเงินสมทบในสวนทีเ่ หลือภายหลังคิดสวนลด
ดังกลาวแลวมาคํานวณเงินสมทบในสวนของผูประกันตน และเงินสมทบในสวนของ
นายจางทีย่ ังมีหนาที่ตองสงเขากองทุนเพื่อการจายประโยชนทดแทนในสวนอื่นตอไป
การขอลดสวนอัตราเงินสมทบและการพิจารณาหักสวนลดอัตราเงินสมทบตามวรรคหนึ่ง ให
เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา 56* ผูประกันตนหรือบุคคลอื่นใดเห็นวาตนมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีใด
ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 54 และประสงคจะขอรับประโยชนทดแทนนัน้ ใหยื่นคําขอ
รับประโยชนทดแทนตอสํานักงานตามระเบียบที่เลขาธิการกําหนด ภายในหนึ่งปนบั แตวนั ที่มีสิทธิขอรับ
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ประโยชนทดแทนนัน้ และใหเลขาธิการ หรือผูซึ่งเลขาธิการมอบหมายพิจารณาสั่งการโดยเร็ว
ประโยชนทดแทนตามวรรคหนึ่งที่เปนตัวเงิน ถาผูประกันตนหรือบุคคลซึ่งมีสิทธิไมมารับ
ภายในสองปนับแตวันที่ไดรับแจงจากสํานักงาน ใหเงินนั้นตกเปนของกองทุน
*[มาตรา 56 แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537]
มาตรา 57* การคํานวณคาจางรายวันในการจายเงินทดแทนการขาดรายไดใหแกผูประกันตน
ตามมาตรา 33 ใหคํานวณโดยนําคาจางสามเดือนแรกของคาจางที่ใชเปนฐานในการ
คํานวณเงินสมทบที่นายจางนําสงสํานักงานแลวยอนหลังเกาเดือน หารดวยเกาสิบ แตถาผูประกันตนมี
หลักฐานพิสูจนไดวา ถานําคาจางของสามเดือนอื่นในระยะเวลาเกาเดือนนั้นมาคํานวณแลว
จะมีจํานวนสูงกวา ก็ใหนําคาจางสามเดือนนั้น หารดวยเกาสิบ หรือในกรณีที่ผูประกันตนยังสงเงินสมทบ
ไมครบเกาเดือน ใหนําคาจางสามเดือนสุดทายที่ใชเปนฐานในการคํานวณเงินสมทบที่
นายจางไดนําสงสํานักงานแลวหารดวยเกาสิบเปนเกณฑคํานวณ
สําหรับการคํานวณคาจางรายวันในการจายเงินทดแทนการขาดรายไดใหแกผูประกันตนตาม
มาตรา 39 นั้น ใหคํานวณโดยเฉลี่ยจากจํานวนเงินที่ใชเปนฐานในการคํานวณเงิน
สมทบตามมาตรา 39 วรรคสอง
*[มาตรา 57 แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537]
มาตรา 58 การรับประโยชนทดแทนตามพระราชบัญญัตินี้ในกรณีที่เปนบริการทาง
การแพทย ผูประกันตนหรือคูสมรสของผูประกันตนจะตองรับบริการทางการแพทยจากสถาน
พยาบาลตามมาตรา 59
รายละเอียดและเงื่อนไขเกีย่ วกับบริการทางการแพทยที่ผูประกันตน หรือคูสมรสของ
ผูประกันตนจะไดรับ ใหเปนไปตามระเบียบที่เลขาธิการกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
มาตรา 59 ใหเลขาธิการประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดเขตทองที่และชื่อสถานพยาบาลที่
ผูประกันตนหรือคูสมรสของผูประกันตนมีสิทธิไปรับบริการทางการแพทยได
ผูประกันตนหรือคูสมรสของผูประกันตนซึง่ มีสิทธิไดรับบริการทางการแพทยถาทํางานหรือมี
ภูมิลําเนาอยูใ นเขตทองที่ใดใหไปรับบริการทางการแพทยจากสถานพยาบาลตามวรรคหนึ่งที่อยูใ นเขต
ทองที่นั้น เวนแตในกรณีทใี่ นเขตทองที่นนั้ ไมมีสถานพยาบาลตามวรรคหนึ่งหรือมีแตผูประกันตนหรือคู
สมรสของผูประกันตนมีเหตุผลสมควรที่ไมสามารถไปรับบริการทางการแพทยจากสถานพยาบาลดังกลาว
ได ก็ใหไปรับบริการทางการแพทยจากสถานพยาบาลตามวรรคหนึ่งทีอ่ ยูในเขตทองที่อื่นได
ในกรณีที่ผูประกันตนหรือคูสมรสของผูประกันตนไปรับบริการทางการแพทยจาก
สถานพยาบาลอื่นนอกจากทีก่ ําหนดไวในวรรคสอง ใหผปู ระกันตนมีสิทธิไดรับเงินทดแทนคา
บริการทางการแพทยที่ตองจายใหแกสถานพยาบาลอื่นนั้นตามจํานวนที่สํานักงานกําหนด โดยคํานึงถึง
สภาพของการประสบอันตราย หรือเจ็บปวย การคลอดบุตร สภาพทางเศรษฐกิจของแตละเขตทองที่

๑๘

และลักษณะของการบริการทางการแพทยที่ไดรับ ทั้งนี้ จะตองไมเกินอัตราที่คณะกรรมการการแพทย
กําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
มาตรา 60 ในกรณีที่ผูประกันตนหรือคูสมรสของผูประกันตนไปรับบริการทางการแพทยจาก
สถานพยาบาลแลวละเลยหรือไมปฏิบัติตามคําแนะนํา หรือคําสั่งของแพทยโดย
ไมมีเหตุผลอันสมควร เลขาธิการหรือผูซึ่งเลขาธิการมอบหมายจะสั่งลดประโยชนทดแทนก็ได ทั้งนี้โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการการแพทย
มาตรา 61* ผูประกันตนหรือบุคคลตามมาตรา 38 วรรคสอง มาตรา 73 หรือมาตรา 73 ทวิ ไมมี
สิทธิไดรับประโยชนทดแทนเมื่อปรากฏวาการประสบอันตราย หรือเจ็บปวย
หรือการทุพพลภาพ หรือการตายนั้น เกิดขึน้ เพราะเหตุทบี่ ุคคลดังกลาวจงใจกอใหเกิดขึ้นหรือยินยอมให
ผูอื่นกอใหเกิดขึ้น
*[มาตรา 61 แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537]
มาตรา 61 ทวิ* ในกรณีที่ผูประกันตนมีสิทธิไดรับเงินทดแทนการขาดรายไดตาม
มาตรา 64 และมาตรา 71 หรือเงินสงเคราะหการหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรตามมาตรา 67 ในเวลา
เดียวกัน ใหมสี ิทธิขอรับเงินทดแทนการขาดรายไดหรือเงินสงเคราะหการหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรใน
ประเภทใดประเภทหนึ่งไดเพียงประเภทเดียว โดยใหแสดงความจํานงตามแบบที่เลขาธิการ
กําหนด
*[มาตรา 61 ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537]
หมวด 2
ประโยชนทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวย
มาตรา 62* ผูประกันตนมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวย
อันมิใชเนื่องจากการทํางาน ตอเมื่อภายในระยะเวลาสิบหาเดือนกอนวันรับบริการทาง
การแพทย ผูประกันตนไดจายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวาสามเดือน
*[มาตรา 62 แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537]
มาตรา 63 ประโยชนทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวยอันมิใชเนื่องจากการ
ทํางาน ไดแก
(1) คาตรวจวินจิ ฉัยโรค
(2) คาบําบัดทางการแพทย
(3) คากินอยูและรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล
(4) คายาและคาเวชภัณฑ

๑๙

(5) คารถพยาบาลหรือคาพาหนะรับสงผูปวย
(6) คาบริการอื่นที่จําเปน
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและอัตราที่คณะกรรมการการแพทยกําหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ
ผูประกันตนที่ตอ งหยุดงานเพือ่ การรักษาพยาบาลตามคําสั่งของแพทยใหไดรับเงินทดแทนการ
ขาดรายไดตามเกณฑที่กําหนดไวในมาตรา 64 ดวย
มาตรา 64 ในกรณีที่ผูประกันตนประสบอันตรายหรือเจ็บปวยอันมิใชเนือ่ งจากการทํางาน ให
ผูประกันตนมีสิทธิไดรับเงินทดแทนการขาดรายไดในอัตรารอยละหาสิบของคาจาง
ตามมาตรา 57 สําหรับการที่ผูประกันตนตองหยุดงานเพือ่ การรักษาพยาบาลตามคําสั่งของแพทยครัง้ หนึ่งไม
เกินเกาสิบวัน และในระยะเวลาหนึ่งปปฏิทินตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน เวนแตการ
เจ็บปวยดวยโรคเรื้อรังตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ก็ใหมีสิทธิไดรบั เงินทดแทนการขาดรายไดเกินหนึ่ง
รอยแปดสิบวันแตไมเกินสามรอยหกสิบหาวัน
ระยะเวลาไดรับเงินทดแทนการขาดรายไดใหเริ่มนับแตวนั แรกที่ตองหยุดงานตามคําสั่งของ
แพทยจนถึงวันสุดทายที่แพทยกําหนดใหหยุดงาน หรือจนถึงวันสุดทายที่หยุดงาน ในกรณี
ผูประกันตนกลับเขาทํางานกอนครบกําหนดเวลาตามคําสั่งของแพทยแตไมเกินระยะเวลาที่กาํ หนดในวรรค
หนึ่ง
ในกรณีที่ผูประกันตนมีสิทธิไดรับคาจางจากนายจางในระหวางหยุดงานเพื่อการรักษาพยาบาล
ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน หรือมีสิทธิตามระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับ
การทํางาน สัญญาจางแรงงาน หรือขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง แลวแตกรณี ผูประกันตนไมมีสทิ ธิไดรับ
เงินทดแทนตามวรรคหนึ่งจนกวาสิทธิไดรับเงินคาจางนัน้ ไดสิ้นสุดลงจึงจะมีสิทธิไดรับ
เงินทดแทนดังกลาวเทาระยะเวลาที่คงเหลือ และถาเงินคาจางที่ไดรับจากนายจางในกรณีใดนอยกวาเงิน
ทดแทนการขาดรายไดจากกองทุน ผูประกันตนมีสิทธิไดรับเงินทดแทนจากกองทุนในสวนที่
ขาดดวย
หมวด 3
ประโยชนทดแทนในกรณีคลอดบุตร
มาตรา 65* ผูประกันตนมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีคลอดบุตรสําหรับตนเองหรือ
ภริยา หรือสําหรับหญิงซึ่งอยูกินดวยกันฉันสามีภริยากับผูประกันตนโดยเปดเผยตาม
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) คายาและคาเวชภัณฑ
(4) คาทําคลอด
(5) คากินอยูและรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล
(6) คาบริบาลและคารักษาพยาบาลทารกแรกเกิด
(7) คารถพยาบาลหรือคาพาหนะรับสงผูปวย
(8) คาบริการอื่นที่จําเปน
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและอัตราที่คณะกรรมการการแพทยกําหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ
*ผูประกันตนซึง่ ตองหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรใหไดรับเงินสงเคราะหการหยุดงานเพื่อการ
คลอดบุตรตามเกณฑที่กําหนดไวในมาตรา 67 ดวย
*[ความในวรรคสามของมาตรา 66 แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537]
มาตรา 67* ในกรณีที่ผูประกันตนตองหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรใหผูประกันตนมีสิทธิไดรับ
เงินสงเคราะหการหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรไมเกินสองครั้ง เปนการเหมาจายในอัตรา
ครั้งละรอยละหาสิบของคาจางตามมาตรา 57 เปนเวลาเกาสิบวัน
*[มาตรา 67 แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537]
มาตรา 68 ในกรณีที่ผูประกันตนหรือคูสมรสของผูประกันตนไมสามารถรับประโยชน
ทดแทนตามมาตรา 66 ได เนื่องจากผูประกันตนหรือคูสมรสของผูประกันตนไมได
คลอดบุตรในสถานพยาบาลตามมาตรา 59 ใหผูประกันตนไดรับประโยชนทดแทนการคลอดบุตรตาม
หลักเกณฑและอัตราที่คณะกรรมการการแพทยกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

หมวด 4
ประโยชนทดแทนในกรณีทพุ พลภาพ
มาตรา 69* ผูประกันตนมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีทุพพลภาพอันมิใชเนื่องจากการ
ทํางาน ตอเมื่อภายในระยะเวลาสิบหาเดือนกอนทุพพลภาพผูประกันตนไดจายเงิน

๒๑

สมทบมาแลวไมนอยกวาสามเดือน
*[มาตรา 69 แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537]
มาตรา 70 ประโยชนทดแทนในกรณีทุพพลภาพ ไดแก
(1) คาตรวจวินจิ ฉัยโรค
(2) คาบําบัดทางการแพทย
(3) คายาและคาเวชภัณฑ
(4) คากินอยูและรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล
(5) คารถพยาบาลหรือคาพาหนะรับสงผูทุพพลภาพ
(6) คาฟนฟูสมรรถภาพทางรางกาย จิตใจและอาชีพ
(7) คาบริการอื่นที่จําเปน
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและอัตราที่คณะกรรมการการแพทยกําหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ
มาตรา 71* ในกรณีที่ผูประกันตนทุพพลภาพอันมิใชเนื่องจากการทํางานใหมีสิทธิไดรับเงิน
ทดแทนการขาดรายไดในอัตรารอยละหาสิบของคาจางตามมาตรา 57 ตลอดชีวิต
*[มาตรา 71 แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537]
มาตรา 72 ในกรณีที่คณะกรรมการการแพทยวินจิ ฉัยวาการทุพพลภาพของผูประกันตนไดรับ
การฟนฟูตามมาตรา 70(6) จนมีสภาพดีขนึ้ แลว ใหเลขาธิการหรือผูซึ่งเลขาธิการ
มอบหมายพิจารณาสั่งลดเงินทดแทนการขาดรายได เนือ่ งจากการทุพพลภาพไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่
คณะกรรมการการแพทยกําหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
*ในกรณีที่ไดมกี ารลดเงินทดแทนการขาดรายไดตามวรรคหนึ่งไปแลวตอมาในภายหลังปรากฏ
วาเหตุทพุ พลภาพนัน้ มีสภาพเสื่อมลง ถาคณะกรรมการการแพทยวินจิ ฉัยวาการ
ทุพพลภาพนัน้ เสื่อมลงไปจากที่เคยวินิจฉัยไวตามวรรคหนึ่งใหเลขาธิการพิจารณาเพิ่มเงินทดแทนการขาด
รายไดนนั้ ได
*[ความในวรรคสองของมาตรา 72 เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537]

หมวด 5
ประโยชนทดแทนในกรณีตาย
มาตรา 73* ในกรณีที่ผูประกันตนถึงแกความตายโดยมิใชประสบอันตราย หรือเจ็บปวย
เนื่องจากการทํางาน ถาภายในระยะเวลาหกเดือนกอนถึงแกความตายผูประกันตนไดจายเงินสมทบมาแลว
ไมนอยกวาหนึ่งเดือนใหจายประโยชนทดแทนในกรณีตาย ดังนี้

๒๒

(1) เงินคาทําศพตามอัตราที่กาํ หนดในกฎกระทรวง แตตองไมนอยกวาหนึ่งรอยเทาของอัตรา
สูงสุดของคาจางขั้นต่ํารายวันตามกฎหมายวาดวยการคุม ครองแรงงาน ใหจายใหแกบุคคลตามลําดับ ดังนี้
(ก) บุคคลซึ่งผูประกันตนทําหนังสือระบุใหเปนผูจัดการศพและไดเปนผูจัดการศพ
ผูประกันตน
(ข) สามีภริยา บิดามารดา หรือบุตรของผูประกันตนซึ่งมีหลักฐานแสดงวาเปนผูจัดการศพ
ผูประกันตน
(ค) บุคคลอื่นซึ่งมีหลักฐานแสดงวาเปนผูจัดการศพผูประกันตน
(2) เงินสงเคราะหกรณีที่ผูประกันตนถึงแกความตาย ใหจา ยแกบุคคลซึ่งผูประกันตนทําหนังสือ
ระบุใหเปนผูมสี ิทธิไดรับเงินสงเคราะหนั้น แตถาผูประกันตนมิไดมหี นังสือระบุไวกใ็ หนํามาเฉลี่ยจายใหแก
สามีภริยา บิดามารดาหรือบุตรของผูประกันตนในจํานวนที่เทากัน ดังนี้
(ก) ถากอนถึงแกความตายผูป ระกันตนไดสงเงินสมทบมาแลวตั้งแตสามสิบหกเดือนขึ้น
ไป แตไมถึงสิบป ใหจายเงินสงเคราะหเปนจํานวนเทากับรอยละหาสิบของคาจางรายเดือนที่คํานวณไดตาม
มาตรา 57 คูณดวยสาม
(ข) ถากอนถึงแกความตายผูป ระกันตนไดสงเงินสมทบมาแลวตั้งแตสิบปขึ้นไป ใหจายเงิน
สงเคราะหเปนจํานวนเทากับรอยละหาสิบของคาจางรายเดือนที่คํานวณไดตามมาตรา 57 คูณดวยสิบ
*[มาตรา 73 แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537]
มาตรา 73 ทวิ* ในกรณีที่ผูประกันตนที่ทุพพลภาพตามมาตรา 71 ถึงแกความตายใหนาํ ความใน
มาตรา 73 มาใชบังคับโดยอนุโลม โดยใหนําเงินทดแทนการขาดรายไดที่ผูประกันตนไดรับในเดือนสุดทาย
กอนถึงแกความตายมาเปนเกณฑในการคํานวณ
ในกรณีที่ผูประกันตนที่ทุพพลภาพนั้นอยูในขายที่จะไดรบั เงินคาทําศพและเงินสงเคราะห กรณี
ที่ผูประกันตนถึงแกความตายในฐานะทีเ่ ปนผูประกันตน และในฐานะที่เปนผูประกันตนที่ทุพพลภาพตาม
วรรคหนึ่ง ในเวลาเดียวกัน ใหมีสิทธิไดรับเงินคาทําศพและเงินสงเคราะหกรณีที่ผูประกันตนถึงแกความตาย
ตามมาตรา 73 เพียงทางเดียว
*[มาตรา 73 ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537]

หมวด 6
ประโยชนทดแทนในกรณีสงเคราะหบุตร
มาตรา 74* ผูประกันตนมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีสงเคราะหบุตรตอเมื่อภายใน
ระยะเวลาสามสิบหกเดือนกอนเดือนที่มีสทิ ธิไดรับประโยชนทดแทนผูประกันตนได
จายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวาสิบสองเดือน

๒๓

*[มาตรา 74 แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542]
มาตรา 75 ประโยชนทดแทนในกรณีสงเคราะหบุตร ไดแก
(1) คาสงเคราะหความเปนอยูข องบุตร
(2) คาเลาเรียนบุตร
(3) คารักษาพยาบาลบุตร
(4) คาสงเคราะหอื่นที่จําเปน
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 75 ทวิ* ในกรณีที่ผูประกันตนซึ่งมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีสงเคราะหบุตร
ตามมาตรา 74 หากผูประกันตนนั้นเปนผูทุพพลภาพซึ่งมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีทุพพลภาพ
หรือถึงแกความตาย ใหผูประกันตน ซึ่งเปนผูทุพพลภาพนั้นหรือบุคคลตามมาตรา 75 จัตวา มีสิทธิไดรับ
ประโยชนทดแทนในกรณีสงเคราะหบุตรดวย
*[มาตรา 75 ทวิ แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542]
มาตรา 75 ตรี* ใหผูประกันตนมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีสงเคราะหบุตรสําหรับ
บุตรชอบดวยกฎหมายซึ่งมีอายุตามที่กําหนดในกฎกระทรวงแตตองไมเกินสิบหาปบริบูรณจํานวนคราวละ
ไมเกินสองคน บุตรชอบดวยกฎหมายดังกลาวไมรวมถึงบุตรบุญธรรมหรือบุตรซึ่งไดยกใหเปนบุตรบุญ
ธรรมของบุคคลอื่น
ในกรณีที่บดิ าและมารดาเปนผูประกันตน ใหบิดาหรือมารดาฝายใดฝายหนึ่งเปนผูมีสทิ ธิไดรับ
ประโยชนทดแทนในกรณีสงเคราะหบุตรเพียงฝายเดียว เวนแตเมื่อมีการจดทะเบียนหยาหรือแยกกันอยู และ
บุตรอยูในความอุปการะของ ผูประกันตนฝายใดใหผูประกันตนฝายนั้นเปนผูมีสิทธิไดรับ
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการจายเงินสงเคราะหบตุ ร ใหเปนไปตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง
*[มาตรา 75 ตรี แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542]
มาตรา 75 จัตวา* ในกรณีที่ผูประกันตนถึงแกความตาย ใหจายประโยชนทดแทนในกรณี
สงเคราะหบุตรแกบุคคลตามลําดับ ดังนี้
(1) สามีหรือภรรยาของผูประกันตน หรือบุคคลซึ่งอยูรวมกันฉันสามี ภริยากับผูประกันตนโดย
เปดเผยตามระเบียบที่เลขาธิการกําหนด และเปนผูใชอํานาจปกครองบุตร
(2) ผูอุปการะบุตรของผูประกันตน ในกรณีบุคคลตาม (1) มิไดเปนผูอุปการะบุตรหรือถูกถอน
อํานาจปกครอง หรือถึงแกความตาย
*[มาตรา 75 จัตวา แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542]
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หมวด 7
ประโยชนทดแทนในกรณีชราภาพ
มาตรา 76* ผูประกันตนมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีชราภาพตอเมื่อผูประกันตนได
จายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวาหนึ่งรอยแปดสิบเดือนไมวาระยะเวลาหนึ่งรอยแปดสิบเดือนจะติดตอกัน
หรือไมก็ตาม
*[มาตรา 76 แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542]
มาตรา 77* ประโยชนทดแทนในกรณีชราภาพ ไดแก
(1) เงินเลี้ยงชีพรายเดือน เรียกวา เงินบํานาญชราภาพ หรือ
(2) เงินบําเหน็จที่จายใหครั้งเดียว เรียกวา เงินบําเหน็จชราภาพ
หลักเกณฑ วิธีการ ระยะเวลา และอัตราการจายประโยชนทดแทนในกรณีชราภาพตามวรรค
หนึ่งใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
*[มาตรา 77 แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542]
มาตรา 77 ทวิ* ในกรณีที่ผูประกันตนจายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวาหนึ่งรอยแปดสิบเดือน
ใหมีสิทธิไดรบั เงินบํานาญชราภาพตั้งแตเดือนถัดจากเดือนที่อายุครบหาสิบหาปบริบูรณ เวนแตเมื่อมีอายุ
ครบหาสิบหาปบริบูรณและความเปนผูประกันตนยังไมสิ้นสุดลงตามมาตรา 38 หรือมาตรา 41 ใหผูนั้นมี
สิทธิไดรับตั้งแตเดือนถัดจากเดือนที่ความเปนผูประกันตนสิ้นสุดลง
ในกรณีที่ผูประกันตนจายเงินสมทบไมครบหนึ่งรอยแปดสิบเดือนและความเปนผูประกันตน
ไดสิ้นสุดลงตามมาตรา 38 หรือมาตรา 41 ใหผูนั้นมีสิทธิไดรับเงินบําเหน็จชราภาพ
*[มาตรา 77 ทวิ แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542]
มาตรา 77 ตรี* ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับเงินบํานาญชราภาพไดกลับเขาเปนผูประกันตน ใหงด
การจายเงินบําบาญชราภาพของบุคคลดังกลาวจนกวาความเปนผูประกันตนไดสิ้นสุดลงตามมาตรา 38 หรือ
มาตรา 41 แลวแตกรณี
ในกรณีที่ความเปนผูประกันตนสิ้นสุดลงดวยเหตุอนื่ นอกจากถึงแกความตายใหผูนั้นมีสิทธิ
ไดรับเงินบํานาญชราภาพ
ในกรณีที่ความเปนผูประกันตนสิ้นสุดลงเนือ่ งจากผูประกันตนถึงแกความตายใหทายาทผูมี
สิทธิของผูนั้นตามมาตรา 77 จัตวา มีสิทธิไดรับเงินบําเหน็จชราภาพ
*[มาตรา 77 ตรี แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542]
มาตรา 77 จัตวา* ในกรณีผูประกันตนซึ่งมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีชราภาพตาม
มาตรา 77 ทวิ ถึงแกความตายกอนทีจ่ ะไดรับประโยชนทดแทนหรือผูรับเงินบํานาญ
ชราภาพถึงแกความตายภายในหกสิบเดือนนับแตเดือนทีม่ ีสิทธิไดรับเงินบํานาญชราภาพ ใหทายาทของผู
นั้นมีสิทธิไดรบั เงินบําเหน็จชราภาพ

๒๕

ทายาทผูมีสิทธิตามวรรคหนึ่ง ไดแก
(1) บุตรชอบดวยกฎหมาย ยกเวนบุตรบุญธรรมหรือบุตรซึ่งไดยกใหเปนบุตรบุญธรรมของ
บุคคลอื่นใหไดรับสองสวน ถาผูประกันตนที่ตายมีบุตรตั้งแตสามคนขึ้นไปใหไดรบั สามสวน
(2) สามีหรือภริยาใหไดรับหนึ่งสวน และ
(3) บิดามารดา หรือบิดาหรือมารดาที่มีชีวิตอยูใหไดรับหนึ่งสวน
ในกรณีที่ไมมีทายาทในอนุมาตราใด หรือทายาทนั้นไดตายไปเสียกอนใหแบงเงินตาม
มาตรา 77 (2) ในระหวางทายาทผูมีสิทธิในอนุมาตราทีม่ ีทายาทผูมีสิทธิไดรับ
*[มาตรา 77 จัตวา แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542]
มาตรา 77 เบญจ* ในกณีที่ผูประกันตนมีสิทธิไดรับเงินทดแทนการขาดรายไดตาม
มาตรา 71 และเงินบํานาญชราภาพในเวลาเดียวกัน ใหผปู ระกันตนไดรับเงินทดแทนการขาดรายได
ตามมาตรา 71 และเงินบําเหน็จชราภาพแทน
ในกรณีที่ผูประกันตนไดรับเงินบํานาญชราภาพไปแลว และตอมาเปนผูท ุพพลภาพภายใน
กําหนดเวลาตามมาตรา 38 วรรคสอง ใหงดการจายเงินบํานาญชราภาพและใหจายเงิน
บําเหน็จชราภาพแทน ทั้งนี้ ใหหกั เงินบํานาญ ชราภาพทีไ่ ดรับไปแลวกอนการเปนผูท ุพพลภาพออกจากเงิน
บําเหน็จชราภาพที่ผูนั้นมีสิทธิไดรับแลวนําเงินที่หักนั้นสงเขากองทุน
*[มาตรา 77 เบญจ แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542]
หมวด 8
ประโยชนทดแทนในกรณีวา งงาน
มาตรา 78 ลูกจางซึ่งเปนผูประกันตนมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีวางงานตอเมื่อ
ผูประกันตนไดจายเงินสมทบมาแลวไมนอ ยกวาหกเดือน และตองอยูภ ายในระยะเวลาสิบหาเดือนกอนการ
วางงานและจะตองเปนผูที่อยูในเงื่อนไขดังตอไปนี้
(1) เปนผูมีความสามารถในการทํางาน พรอมที่จะทํางานทีเ่ หมาะสมตามที่จัดหาใหหรือตองไม
ปฏิเสธการฝกงานและไดขึ้นทะเบียนไวที่สํานักจัดหางานของรัฐ โดยตองไปรายงานตัวไมนอยกวาเดือนละ
หนึ่งครั้ง
(2) การที่ผูประกันตนวางงานตองมิใชถูกเลิกจางเนื่องจากทุจริตตอหนาที่หรือกระทําความผิด
อาญาโดยเจตนาแกนายจาง หรือจงใจทําใหนายจางไดรบั ความเสียหายหรือฝาฝนขอบังคับหรือระเบียบ
เกี่ยวกับการทํางานหรือคําสั่งอันชอบดวยกฎหมายในกรณีรายแรง หรือละทิ้งหนาที่เปนเวลาเจ็ดวันทํางาน
ติดตอกันโดยไมมีเหตุอันสมควร หรือประมาทเลินเลอเปนเหตุใหนายจางไดรับความเสียหายอยาง
รายแรง หรือไดรับโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทํา

๒๖

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(3) ตองมิใชผูมสี ิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีชราภาพตามหมวด 7 ในลักษณะนี้
มาตรา 79 ใหผปู ระกันตนมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนการวางงานตั้งแตวนั ที่แปดนับแตวนั
วางงานจากการทํางานกับนายจางรายสุดทาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและอัตราที่กําหนด
ในกฎกระทรวง

ลักษณะ 4
พนักงานเจาหนาที่และการตรวจตราและควบคุม
มาตรา 80 ในการปฏิบัติการตามหนาที่ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจดังตอไปนี้
(1) เขาไปในสถานประกอบการหรือสํานักงานของนายจาง สถานที่ทํางานของลูกจาง ใน
ระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตกหรือในระหวางเวลาทําการ เพื่อตรวจสอบหรือสอบถาม
ขอเท็จจริง ตรวจสอบทรัพยสินหรือเอกสาร หลักฐานอื่น ถายภาพ ถายสําเนาเอกสารที่เกี่ยวกับการจาง
การจายคาจาง ทะเบียนลูกจาง การจายเงินสมทบ และเอกสารอื่นที่เกี่ยวของหรือนําเอกสารหลักฐานที่
เกี่ยวของไปตรวจสอบ หรือกระทําการอยางอื่นตามสมควรเพื่อใหไดขอ เท็จจริงในอันที่จะปฏิบัติการให
เปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
(2) คนสถานที่หรือยานพาหนะใด ๆ ที่มีขอสงสัยโดยมีเหตุอันควรเชื่อวามีทรัพยสินของ
นายจางซึ่งไมนําสงเงินสมทบและหรือเงินเพิ่ม หรือนําสงไมครบจํานวน โดยใหกระทําในระหวางเวลาทํา
การหรือในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก เวนแตการคนในระหวางเวลาดังกลาวยังไมแลว
เสร็จจะกระทําตอไปก็ได
(3) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคํา หรือใหสงเอกสารหลักฐานที่
เกี่ยวของ หรือสิ่งอื่นที่จําเปนมาเพื่อประกอบการพิจารณา ทั้งนี้ ใหนําความในมาตรา 30 มาใช
บังคับโดยอนุโลม
(4) ยึดหรืออายัดทรัพยสินของนายจางตามคําสั่งของเลขาธิการตามมาตรา 50 ในกรณีที่นายจาง
ไมนําสงเงินสมทบและหรือเงินเพิ่ม หรือนําสงไมครบจํานวน
ในการปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง พนักงานเจาหนาที่จะนําขาราชการหรือลูกจางในสํานักงานไปชวย
ปฏิบัติงานดวยก็ได
มาตรา 81 ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา 80 ใหบุคคลซึ่งเกี่ยวของ
อํานวยความสะดวกตามสมควร
มาตรา 82 ในการปฏิบัติหนาที่ พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัว
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนด
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มาตรา 83 ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่เปนเจาพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 84 เพื่อประโยชนในการตรวจตราและควบคุมงานอันเกีย่ วกับการประกันสังคม ให
นายจางจัดใหมีทะเบียนผูประกันตนและใหเก็บรักษาไว ณ สถานที่ทํางานของนายจาง
พรอมที่จะใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจได
ทะเบียนผูประกันตนตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามแบบที่เลขาธิการกําหนด
มาตรา 84 ทวิ* กําหนดเวลาตามที่บัญญัติไวในมาตรา 39 มาตรา 45 มาตรา 47
มาตรา 47 ทวิ และมาตรา 56 ถาผูมีหนาที่ปฏิบัติตามกําหนดเวลานั้น มิไดอยูใ นประเทศหรือมีเหตุ
จําเปนจนไมสามารถจะปฏิบัติตามกําหนดเวลานั้นได และไดยื่นคํารองกอนสิ้นกําหนดเวลานัน้ เพื่อขอขยาย
หรือเลื่อนกําหนดเวลาโดยแสดงเหตุแหงความจําเปน เมื่อเลขาธิการเห็นเปนการสมควรจะ
ขยายหรือเลื่อนกําหนดเวลาออกไปไดตามความจําเปนแกกรณี แตทั้งนีต้ องไมเกินไปกวาหนึ่งเทาของ
ระยะเวลาตามที่กาํ หนดไวในมาตรานั้น ๆ
การขยายเวลาตามที่กําหนดไวในมาตรา 39 หรือมาตรา 47 ไมเปนเหตุใหลดหรืองดเงินเพิ่ม
*[มาตรา 84 ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537]
ลักษณะ 5
การอุทธรณ
มาตรา 85* นายจาง ผูประกันตน หรือบุคคลอื่นใด ซึ่งไมพอใจในคําสั่งของเลขาธิการหรือของ
พนักงานเจาหนาที่ซึ่งสั่งการตามพระราชบัญญัตินี้ เวนแตเปนคําสั่งตามมาตรา 50 ใหมีสิทธิอุทธรณเปน
หนังสือตอคณะกรรมการอุทธรณไดภายในสามสิบวันนับแตวนั ที่ไดรับแจงคําสั่งดังกลาว
หลักเกณฑและวิธีการยื่นอุทธรณ ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
*[ความในวรรคหนึ่งของมาตรา 85 แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537]
มาตรา 86 ใหมคี ณะกรรมการอุทธรณคณะหนึ่งซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งประกอบดวยประธาน
กรรมการหนึ่งคน และกรรมการอื่นซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิทางกฎหมาย ผูทรงคุณวุฒิทางการ
แพทย ผูทรงคุณวุฒิทางระบบงานประกันสังคม ผูทรงคุณวุฒิทางการแรงงาน ผูแทนฝายนายจางสามคนและ
ผูแทนฝายลูกจางสามคน และใหผูแทนสํานักงานเปนกรรมการและเลขานุการ ซึ่งทั้ง
คณะมีจํานวนรวมกันไมเกินสิบสามคน
มาตรา 87 ใหคณะกรรมการอุทธรณมีอํานาจหนาที่พจิ ารณาวินิจฉัยอุทธรณที่ยื่นตามมาตรา 85
เมื่อคณะกรรมการอุทธรณพจิ ารณาวินิจฉัยอุทธรณแลวใหแจงคําวินจิ ฉัยนั้นเปนหนังสือใหผู
อุทธรณทราบ
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คําวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณนั้น ถาผูอุทธรณไมพอใจ ใหมีสิทธินําคดีไปสูศาลแรงงาน
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําวินิจฉัย แตถาไมนําคดีไปสูศ าลแรงงาน
ภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาว ใหคําวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณเปนที่สุด
มาตรา 88 การอุทธรณไมเปนการทุเลาการปฏิบัติตามคําสั่งของเลขาธิการหรือพนักงาน
เจาหนาที่ซึ่งสัง่ การตามพระราชบัญญัตินี้ เวนแตกรณีที่ผอู ุทธรณไดยนื่ คํารองตอเลขาธิการ
ขอใหทุเลาการปฏิบัติตามคําสั่งนั้นไวกอน ถาเลขาธิการเห็นสมควรจะสั่งใหทุเลาการปฏิบัติตามคําสั่ง
ดังกลาวไวเพือ่ รอคําวินิจฉัยอุทธรณก็ได
มาตรา 89 คณะกรรมการอุทธรณมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อชวยเหลือในการ
ดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งตามที่มอบหมายได เมื่อคณะอนุกรรมการปฏิบัติตามที่ไดรับ
มอบหมายแลวใหเสนอความเห็นหรือรายงานตอคณะกรรมการอุทธรณ การประชุมของ
คณะอนุกรรมการ ใหนําความในมาตรา 13 มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา 90 ใหกรรมการอุทธรณอยูใ นตําแหนงคราวละสองปกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจ
ไดรับแตงตั้งอีกไดแตจะแตงตั้งติดตอกันเกินสองวาระไมได
มาตรา 91 ใหนาํ บทบัญญัติมาตรา 11 มาตรา 12 มาตรา 13 และมาตรา 17 มาใชบังคับแก
คณะกรรมการอุทธรณโดยอนุโลม

ลักษณะ 6
บทกําหนดโทษ
มาตรา 92 ผูใดไมใหถอยคําหรือไมสงเอกสาร หลักฐาน หรือขอมูลที่จําเปนตามคําสั่งของ
คณะกรรมการ คณะกรรมการการแพทย คณะกรรมการอุทธรณ คณะอนุกรรมการ หรือพนักงาน
เจาหนาที่ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 93 ผูใดโดยเจตนาไมกรอกรายการในแบบสํารวจ กรอกรายการในแบบสํารวจไม
ครบถวน หรือไมสงแบบสํารวจคืนภายในเวลาที่กําหนดตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท
มาตรา 94 ผูใดกรอกขอความหรือตัวเลขในแบบสํารวจโดยรูอยูวาเปนเท็จ ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 95 ผูใดฝาฝนมาตรา 32 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือนหรือปรับไมเกินสองหมื่น
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 96* นายจางผูใดโดยเจตนาไมยนื่ แบบรายการตอสํานักงาน ภายในกําหนดเวลาตาม
มาตรา 34 หรือไมแจงเปนหนังสือตอสํานักงานขอเปลี่ยนแปลงหรือแกไขเพิ่มเติมรายการภายใน
กําหนดเวลาตามมาตรา 44 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจํา
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ทั้งปรับ
ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนความผิดตอเนื่อง ผูกระทําตองระวางโทษปรับอีกวัน
ละไมเกินหาพันบาทตลอดระยะเวลาทีย่ ังฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
*[ความในวรรคหนึ่งของมาตรา 96 แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537]
มาตรา 97* นายจางผูใดยืน่ แบบรายการตามมาตรา 34 หรือแจงเปนหนังสือขอเปลี่ยนแปลง
หรือแกไขเพิ่มเติมรายการตามมาตรา 44 โดยเจตนากรอกขอความเปนเท็จในแบบ
รายการ หรือแจงการเปลี่ยนแปลงขอเท็จจริงเปนเท็จในหนังสือแจงขอเปลี่ยนแปลงหรือแกไขเพิ่มเติม ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
*[มาตรา 97 แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537]
มาตรา 98 ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกตามสมควรแกพนักงานเจาหนาที่ในการ
ปฏิบัติการตามมาตรา 80 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกิน
หนึ่งหมืน่ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 99 นายจางผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 84 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือ
ปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 100 ผูใดเปดเผยขอเท็จจริงใดเกี่ยวกับกิจการของนายจางอันเปนขอเท็จจริงที่ตามปกติ
วิสัยของนายจางจะพึงสงวนไวไมเปดเผยซึง่ ตนไดมาหรือลวงรูเนื่องจากการ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินสามพันบาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ เวนแตเปนการเปดเผยในการปฏิบัติราชการเพื่อประโยชนแหงพระราช
บัญญัตินี้ หรือเพื่อประโยชนแกการคุมครองแรงงาน หรือการสอบสวนหรือการพิจารณาคดี
มาตรา 101 ในกรณีที่นิติบุคคลเปนผูกระทําความผิดและถูกลงโทษตามพระราชบัญญัตินี้ ให
ถือวาผูแทนของนิติบุคคล กรรมการทุกคน และผูรับผิดชอบในการดําเนินการของ
นิติบุคคลนั้น ตองระวางโทษเชนเดียวกับนิติบุคคลนั้นดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดรูเห็นเปนใจในการ
กระทําความผิดนั้น หรือไดจดั การตามสมควรเพื่อปองกันมิใหเกิดความผิดนั้นแลว
มาตรา 102 ถาเจาพนักงานดังตอไปนี้เห็นวาผูกระทําผิดไมควรไดรับโทษถึงจําคุกหรือไมควร
ถูกฟองรอง สําหรับความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว หรือความผิดที่มีโทษปรับ
หรือโทษจําคุกไมเกินหกเดือน เวนแตโทษตามมาตรา 95 ใหมีอํานาจเปรียบเทียบดังนี้
(1) เลขาธิการหรือผูซึ่งไดรับมอบหมาย สําหรับความผิดที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร
(2) ผูวาราชการจังหวัดหรือผูซ ึ่งผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย สําหรับความผิดที่เกิดขึ้นใน
จังหวัดอื่น
ในกรณีที่มกี ารสอบสวน ถาพนักงานสอบสวนพบวาบุคคลใดกระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษอยูใ นเกณฑทจี่ ะทําการเปรียบเทียบไดและบุคคลนั้นยินยอมให
เปรียบเทียบ ใหพนักงานสอบสวนสงเรื่องใหเลขาธิการ หรือผูวาราชการจังหวัดแลวแตกรณีภายในเจ็ดวัน

๓๐

นับแตวันที่บุคคลนั้นแสดงความยินยอมใหเปรียบเทียบ
เมื่อผูกระทําผิดไดชําระเงินคาปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันแลวใหถือวาคดี
เลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ถาผูกระทําผิดไมยินยอมใหเปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแลวไมชําระเงินคาปรับภายใน
กําหนดเวลาตามวรรคสาม ใหดําเนินคดีตอไป
บทเฉพาะกาล
__________
มาตรา 103 ใหใชพระราชบัญญัติน้บี ังคับแกกจิ การที่มีลกู จางตั้งแตยี่สบิ คนขึ้นไปนับแตวนั ที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
เมื่อพนกําหนดระยะเวลาสามปนับแตวันทีพ่ ระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหใชพระราชบัญญัตินี้
บังคับแกกจิ การที่มีลูกจางตั้งแตสิบคนขึ้นไป
*พระราชบัญญัตินี้จะใชบังคับแกนายจางทีม่ ีลูกจางนอยกวาสิบคนในทองที่ใดและเมือ่ ใด ให
ตราเปนพระราชกฤษฎีกา
*[ความในวรรคสามของมาตรา 103 เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537]
มาตรา 104 ใหดําเนินการจัดเก็บเงินสมทบเพื่อการใหประโยชนทดแทนในกรณีประสบ
อันตรายหรือเจ็บปวย ในกรณีทุพพลภาพ และในกรณีตายอันมิใชเนื่องจากการทํางาน และ
ในกรณีคลอดบุตร นับแตวนั ที่บทบัญญัติหมวด 2 ของลักษณะ 2 ใชบังคับ
*การจัดเก็บเงินสมทบเพื่อการใหประโยชนทดแทนกรณีสงเคราะหบุตร และกรณีชราภาพ จะ
เริ่มดําเนินการเมื่อใดใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา แตทั้งนี้ตองไมชากวาวันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2541
สําหรับการจัดเก็บเงินสมทบเพื่อการใหประโยชนทดแทนในกรณีวางงานจะเริ่มดําเนินการ
เมื่อใด ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา
*[ความในวรรคสองของมาตรา 104 แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537]

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ
นายกรัฐมนตรี

๓๑

อัตราคาธรรมเนียม
________
(1) ใบแทนหนังสือสําคัญแสดงการขึ้นทะเบียนประกันสังคม
(2) ใบแทนบัตรประกันสังคม

ฉบับละ 50 บาท
ฉบับละ 10 บาท

**อัตราเงินสมทบทายพระราชบัญญัติ
อัตราเงินสมทบ
________
ผูออกเงินสมทบ อัตราเงินสมทบเปนรอยละ ของคาจางของผูป ระกันตน
1. เงินสมทบเพื่อการจายประโยชนทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวย ทุพพลภาพ ตาย และ
คลอดบุตร
(1) รัฐบาล
1.5
(2) นายจาง
1.5
1.5
(3) ผูประกันตน
2. เงินสมทบเพื่อการจายประโยชนทดแทนกรณีสงเคราะหบุตรและชราภาพ
(1) รัฐบาล
3
(2) นายจาง
3
(3) ผูประกันตน
3
3. เงินสมทบเพื่อการจายประโยชนทดแทนกรณีวางงาน
(1) รัฐบาล
5
(2) นายจาง
5
(3) ผูประกันตน
5

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

๓๒

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากไดมี ประกาศใช
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2497 มาเปนเวลานานแลว
แตในขณะนั้นสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมยังไมอํานวยใหนํากฎหมายนั้นมาใชบังคับ ปจจุบันนีก้ ารพัฒนา
ในดานเศรษฐกิจและสังคมไดกาวหนาไปมาก สมควรสรางหลักประกันใหแกลูกจางและบุคคลอื่น โดย
จัดตั้งกองทุนประกัน
สังคมขึ้น เพื่อใหการสงเคราะหแกลูกจางและบุคคลอื่นซึ่งประสบอันตราย เจ็บปวย ทุพพลภาพหรือตาย อัน
มิใชเนื่องจากการทํางาน รวมทั้งกรณีคลอดบุตร กรณีสงเคราะหบุตร กรณีชราภาพ
และสําหรับกรณีวางงานซึ่งใหหลักประกันเฉพาะลูกจาง จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

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

๓๓

พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2537
เปนปที่ 49 ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ให
ประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฏหมายวาดวยการประกันสังคม
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขนึ้ ไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
รัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537"
มาตรา 2* พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมือ่ พนกําหนดเกาสิบวัน นับแตวนั ประกาศราชกิจจานุเษกษา เปนตน
มาตรา 38 ผูใดมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนจากกองทุนในฐานะผูประกันตนกอนหรือใน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับอยูเพียงใด ก็ใหมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนนั้นตอไปจนครบตามสิทธิ
มาตรา 39 ลูกจางชั่วคราวของราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมภิ าคและราชการสวนทองถิ่น
ที่สิ้นสภาพการเปนผูประกันตนตามพระราชบัญญัตินี้ ไมวาจะไดสงเงินสมทบมาแลวเทาใด ใหลูกจาง
ชั่วคราวนัน้ มีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนตามบทบัญญัติในหมวด 2 หมวด 3หมวด 4 และหมวด 5 ของ
ลักษณะ 3 แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ตอไปอีกหกเดือนนับแตวันทีพ่ ระราชบัญญัตินี้มีผล
ใชบังคับ
ใหนําความในมาตรา 39 แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ มาใชบังคับกับลูกจางชั่วคราวที่สิ้นสภาพการเปนผูประกันตนตามวรรคหนึ่ง
โดยอนุโลม

๓๔

มาตรา 40 เพื่อประโยชนในการคํานวณระยะเวลาการสงเงินสมทบตามพระราชบัญญัตินี้ เงิน
สมทบของแตละเดือนไมวาจะมีจํานวนกีว่ นั และไมวาจะไดหกั ไวและไดนําสงเดือนละกี่ครั้งก็ตาม ถาไดสง
หรือไดถือวาสงเขากองทุนแลวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหถือวามีระยะเวลาในการจายเงิน
สมทบเทากับหนึ่งเดือน
มาตรา 41 บรรดาเงินที่นายจางหรือผูประกันตนมีสิทธิเรียกคืนกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับ ถาไมมีผูใดมายื่นคําขอตอสํานักงานเพื่อขอเงินดังกลาวคืนภายในหนึ่งปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับ ใหตกเปนของกองทุน
มาตรา 42 ใหรฐั มนตรีวาการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมรักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. 2533 ที่ใชบังคับอยูในปจจุบันมีขอขัดของ และมีปญ
 หาในทางปฏิบัติเกิดขึ้นหลาย
ประการ ทําใหผูประกันตนไมไดรับสิทธิประโยชนสมตามเจตนารมณของกฎหมาย นอกจากนัน้ วิธีปฏิบัติ
บางเรื่องในพระราชบัญญัติดังกลาวยังมีขนั้ ตอนการปฏิบัติที่ยุงยากสลับซับซอน เกิดภาระแกนายจาง และ
ไมเอื้ออํานวยประโยชนและการใหบริการแกนายจางและผูประกันตน สมควรแกไขใหเหมาะสมกับ
สภาพการณในปจจุบัน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี

๓๕

พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2542
เปนปที่ 54 ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ให
ประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฏหมายวาดวยการประกันสังคม
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการกําพจัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่ง
มาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 และมาตรา 48 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติให
กระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขนึ้ ไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
รัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542"
มาตรา 2* พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมือ่ พนกําหนดเกาสิบวัน นับแตวนั ประกาศราชกิจจานุเษกษา เปนตน
มาตรา 3 ถึงมาตรา 9*
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติประกันสังคม
พ.ศ. 2533 มาตรา 38 วรรคสอง บัญญัติใหผูประกันตนที่สิ้นสภาพการเปนลูกจางมีสิทธิไดรับประโยชน
ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวย กรณีคลอดบุตร กรณีทุพพลภาพ และกรณีตาย ตอไปอีกหก
เดือนนับแตวนั ที่สิ้นสภาพการเปนลูกจาง และมาตรา 41 วรรคสาม ใหนําบทบัญญัติมาตรา 38 วรรคสอง มา
ใชบังคับแกผปู ระกันตนโดยสมัครใจที่สิ้นสุดความเปนผูประกันตนโดยอนุโลม ซึ่งบทบัญญัติดังกลาวมี
เจตนารมณในการชวยเหลือผูประกันตนมิใหไดรับความเดือดรอนชัว่ ระยะเวลาที่สิ้นสภาพการเปน
ลูกจาง หรือสิ้นสุดความเปนผูประกันตน แลวแตกรณีสมควรกําหนดใหขยายระยะเวลาการมีสิทธิไดรับ

๓๖

ประโยชนทดแทนภายหลังลูกจางซึ่งเปนผูประกันตนสิน้ สภาพการเปนลูกจางโดยตราเปนพระราช
กฤษฎีกา ประกอบกับบทบัญญัติในสวนที่เกี่ยวกับสิทธิของผูประกันตนในการไดรบั ประโยชนทดแทนใน
กรณีสงเคราะหบุตร กรณีชราภาพ และกรณีวางงานยังไมเหมาะสม สมควรแกไขเพิม่ เติมใหชดั เจนและเกิด
ประโยชนสูงสุดตอผูประกันตนและการออกเงินสมทบเขากองทุนประกันสังคมของรัฐบาล นายจาง และ
ผูประกันตนตามมาตรา 33 ยังไมสอดคลองกับความสามารถในการออกเงินสมทบและสภาวการณทาง
เศรษฐกิจสมควรแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติดังกลาวใหเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
[รก.2542/22ก/6/31 มีนาคม 2542]

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี

