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พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 25331 
บทน า 

 
 
1. แนวคิดและเจตนารมณ์ของกฎหมาย 

พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 หรือ กฎหมายประกันสังคม เป็นกฎหมาย
เก่ียวกับสวัสดิการแรงงานท่ีเก่ียวกับการจัดตัง้กองทุนท่ีเรียกว่า “กองทุนประกันสงัคม” โดยเงิน
ท่ีมาหลกัของกองทนุดงักลา่วมีท่ีมาจาก 3 ฝ่ายคือ ฝ่ายนายจ้าง ฝ่ายลกูจ้าง และฝ่ายรัฐบาล โดยมี
เจตนาท่ีจะใช้เงินในกองทุนดงักลา่วให้ความช่วยเหลือลูกจ้าง โดยการจ่ายประโยชน์ทดแทนใน
รูปแบบ และเงื่อนไขที่กฎหมาย ฯ ก าหนด เพื่อเป็นสวสัดิการให้กบัผู้ใช้แรงงาน 
 
2. ขอบเขตการบังคับใช้ของกฎหมาย 

ตามหลกัทัว่ไปกฎหมายประกนัสงัคมใช้บงัคบักับนายจ้างและลกูจ้างทุกราย โดยลกูจ้างจะมี
ฐานะเป็นผู้ ประกันตนตามกฎหมาย และนายจ้างมีหน้าท่ียื่นแบบการขึน้ทะเบียน ฯ ตามท่ี
กฎหมายก าหนดแต่อย่างไรก็ตามกฎหมายประกันสังคมได้มีการก าหนดข้อยกเว้นในกรณีท่ี
กฎหมายประกนัสงัคมจะไม่บงัคบัใช้ซึง่ได้แก่2  

2.1 ข้าราชการและลกูจ้างประจ าของราชการสว่นกลาง ราชการสว่นภมิูภาค และราชการสว่น
ท้องถ่ิน 

2.2 นกัเรียน นกัเรียนพยาบาล นิสิตหรือนกัศึกษาซึ่งเป็นลกูจ้างของโรงเรียน สถานพยาบาล 
วิทยาลยั หรือมหาวิทยาลยันัน้ 

2.3 ลกูจ้างของรัฐบาลตา่งประเทศหรือองค์การระหวา่งประเทศ 
2.4 กิจการหรือลกูจ้างอ่ืนตามท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกา ซึง่ปัจจุบนัได้แก่ 
 

                                                             
1 กฎหมายฉบบันีป้ระกาศใช้เม่ือวนัท่ี 11 สงิหาคม พ.ศ. 2533 โดยให้ยกเลกิพระราชบญัญัตปิระกนัสงัคม พ.ศ. 

2497 และได้มีการแก้ไขเพิม่เตมิดงันี ้
 พระราชบญัญัตปิระกนัสงัคม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2537 
     พระราชบญัญัตปิระกนัสงัคม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2542 
   พระราชบญัญัตปิระกนัสงัคม (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2558 
2 พระราชบญัญัตปิระกนัสงัคม พ.ศ. 2533 มาตรา 4 
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 1. ลกูจ้างของเนติบณัฑิตยสภา 
 2. ลกูจ้างของสถาบนัวิจยัจุฬาภรณ์ 
 3. ลกูจ้างของสภากาชาดไทย 
 4. ลกูจ้างของรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวา่ด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสมัพนัธ์ 
 5. ลกูจ้างของกิจการเพาะปลกู ประมง ป่าไม้ และเลีย้งสตัว์ ซึ่งมิได้ใช้ลกูจ้างตลอดปีและ

ไม่มีงานลกัษณะอ่ืนรวมอยูด้่วย 
 6. ลูกจ้างของนายจ้างท่ีจ้างไว้เพื่อท างานอันมีลกัษณะเป็นครัง้คราว เป็นการจร หรือ

เป็นไปตามฤดกูาล 
 7. ลกูจ้างของนายจ้างท่ีเป็นบุคคลธรรมดา ซึง่งานท่ีลกูจ้างท านัน้มิได้มีการประกอบธุรกิจ

รวมอยูด้่วย 
 8. ลกูจ้างของนายจ้างซึง่ประกอบการค้าเร่หรือการค้าหรือการค้าแผงลอย 

นอกจากนีใ้นบางกรณีอาจมีการยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายประกันสงัคม โดยมีการ
ก าหนดยกเว้นเอาไว้ในกฎหมายเฉพาะท่ีจดัตัง้หนว่ยงานดงักลา่ว 

 

สาระส าคัญโดยสรุปของกฎหมาย 
1. ก าหนดให้มีการจัดตัง้กองทุนท่ีเรียกว่า “กองทุนประกันสงัคม” โดยท่ีมีท่ีมาของเงินใน

กองทนุสว่นใหญ่จาก 3 ฝ่ายหลกัคือ ฝ่ายนายจ้าง ฝ่ายลกูจ้าง และฝ่ายรัฐบาล 
2. เงินในกองทุนประกันสงัคมจะถูก น าไปจ่ายประโยชน์ทดแทนประเภทต่าง ๆ ประกาศ

ให้กบัลกูจ้างท่ีเป็นสมาชิกกองทนุ (ผู้ประกนัตน) ได้แก่ 
2.1 ประโยชน์ทดแทนกรณีประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วย อนัมิใช่เน่ืองจากการ ท างาน 
2.2 ประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตร 
2.3 ประโยชน์ทดแทนกรณีทพุพลภาพ อนัมิใช่เน่ืองจากการท างาน 
2.4 ประโยชน์ทดแทนกรณีตาย อนัมิใช่เน่ืองจากการท างาน 
2.5 ประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร 
2.6 ประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ 
2.7 ประโยชน์ทดแทนกรณีวา่งงาน 

3. เจตนารมณ์ท่ีส าคญัของกฎหมายประกันสงัคมคือการจัดตัง้กองทุนท่ีมีหน้าท่ีดูแล และ
ช่วยเหลอืลกูจ้างหรือบุคคลท่ีเคยเป็นลกูจ้าง ในเร่ืองตา่ง ๆ เม่ือประสบเคราะห์กรรมหรือเหตตุามท่ี
กฎหมายฯ ก าหนด โดยทัง้เฉลี่ยทุกข์ เฉลี่ยสุข โดยการจ่ายเงินเข้ากองทุนฯ และมีรัฐบาลร่วม
จ่ายเงินเข้ากองทนุดงักลา่วด้วย 
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3. โครงสร้างของกฎหมาย 

พระราชบญัญัติประกันสงัคม พ.ศ. 2533 หรือ กฎหมายประกันสงัคม มีบทบัญญัติทัง้สิน้ 
104 มาตรา แบง่เป็น 6 ลกัษณะ ดงันี ้

 ช่ือกฎหมาย ขอบเขตการบงัคบัใช้ นิยามศพัท์ ผู้ รักษาการตามกฎหมาย 
  (มาตรา 1 - มาตรา 7) 
   - ลกัษณะ 1 บททัว่ไป 

   หมวด 1 คณะกรรมการประกนัสงัคม 
  (มาตรา 8 - มาตรา 18) 

   หมวด 2 ส านกังานประกนัสงัคม 
  (มาตรา 19 - มาตรา 20) 

   หมวด 3 กองทนุประกนัสงัคม 
  (มาตรา 21 - มาตรา 27) 

   หมวด 4 การส ารวจการประกนัสงัคม 
  (มาตรา 28 - มาตรา 32) 
   - ลกัษณะ 2 การประกนัสงัคม 
  (มาตรา 33 - มาตรา 45) 

   หมวด 1 การเป็นผู้ประกนัตน 
  (มาตรา 46 - มาตรา 53) 

   หมวด 2 เงินสมทบ 
   - ลกัษณะ 3 ประโยชน์ทดแทน 

   หมวด 1 บททัว่ไป 
  (มาตรา 54 - มาตรา 61) 

   หมวด 2 ประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วย 
  (มาตรา 62 - มาตรา 64) 

   หมวด 3 ประโยชน์ทดแทนในกรณีคลอดบุตร 
  (มาตรา 65 - มาตรา 68) 

 หมวด 4 ประโยชน์ทดแทนในกรณีทพุพลภาพ 
  (มาตรา 69 - มาตรา 72) 
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   หมวด 5 ประโยชน์ทดแทนในกรณีตาย 
  (มาตรา 73) 

   หมวด 6 ประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร 
  (มาตรา 74 - มาตรา 75 จตัวา) 

   หมวด 7 ประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ 
  (มาตรา 76 - มาตรา 77 เบญจ) 

   หมวด 8 ประโยชน์ทดแทนในกรณีวา่งงาน 
  (มาตรา 78 - มาตรา 79) 
  - ลกัษณะ 4 พนกังานเจ้าท่ี และการตรวจตรา และควบคมุ 
  (มาตรา 80 - มาตรา 84/2) 
  - ลกัษณะ 5 การอุทธรณ์ 
  (มาตรา 85 - มาตรา 91) 
  - ลกัษณะ 6 บทก าหนดโทษ 
  (มาตรา 92 - มาตรา 102) 
  - บทเฉพาะกาล  
  (มาตรา 103 - มาตรา 104) 
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ลักษณะ 1 
บททั่วไป 

 
หมวด 1 

คณะกรรมการประกันสังคม 
 
 

กฎหมายประกันสงัคม ในสว่นนีเ้ป็นเร่ืองของการจดัตัง้คณะกรรมการฯ เพื่อท าหน้าท่ีในการ
บริหารจดัการกฎหมายฯ ในเร่ืองตา่งๆ ตามท่ีกฎหมายฯ ก าหนดโดยมีเนือ้หาโดยสรุปดงันี ้
 
1. การก าหนดให้มีคณะกรรมการประกันสังคม 

มาตรา 83 ให้มีคณะกรรมการคณะหน่ึง เรียกว่า “คณะกรรมการประกันสังคม” ประกอบด้วย 
ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุขและผู้แทน
ส านักงบประมาณเป็นกรรมการ กับผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนฝ่ายละเจ็ดคนซึ่ง
รัฐมนตรีแต่งต้ัง เป็นกรรมการ 

ให้เลขาธิการเป็นกรรมการ และเลขานุการ 
ให้ผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนตามวรรคหน่ึงมาจากการเลือกต้ัง โดยค านึงถึง

การมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงของฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตน สัดส่วนระหว่างหญิงและชาย รวมทั้ง
การมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิผลของคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ทั้งน้ี หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกต้ัง
ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด 

คณะกรรมการจะแต่งต้ังข้าราชการในส านักงานเป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้ 

 
กฎหมายประกันสงัคม ก าหนดให้มี คณะกรรมการประกนัสงัคม ท่ีประกอบด้วยตวัแทนจาก 

3 ฝ่ายคือ ฝ่ายนายจ้าง ฝ่ายลกูจ้าง และฝ่ายรัฐบาล ท่ีแตง่ตัง้โดยรัฐมนตรี มีอ านาจหน้าท่ีท่ีส าคญั
ก็คือ การเสนอความเห็นเก่ียวกับนโยบาย และมาตรการในการประกันสงัคม และ  หน้าท่ีอ่ืน ๆ 
ตามท่ีกฎหมาย ฯ ก าหนด และก าหนดให้คณะกรรมการประกนัสงัคมมีอ านาจหน้าท่ีดงัตอ่ไปนี ้

 
มาตรา 9 คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปน้ี 
(1) เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเก่ียวกับนโยบายและมาตรการในการประกันสังคมตาม

พระราชบัญญัตน้ีิ 
                                                             
3 มาตรา 8 แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญัตปิระกนัสงัคม (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2558 
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(2) พิจารณาให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีในการตราพระราชกษฎีกา การออกกฎกระทรวง และ
ระเบียบต่าง ๆ เพ่ือด าเนินการตามพระราชบัญญัตน้ีิ 

(3) วางระเบียบโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังเก่ียวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน และ
การเก็บรักษาเงนิของกองทุน 

(4) วางระเบียบโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังเก่ียวกับการจัดหาผลประโยชน์ของ
กองทุน 

(5) พิจารณางบดุลและรายงานการรับจ่ายเงินของกองทุนและรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจ าปีของส านักงานในส่วนที่เก่ียวกับการประกันสังคมตามพระราชบัญญัตน้ีิ 

(6) ให้ค าปรึกษาและแนะน าแก่คณะกรรมการอ่ืนหรือส านักงาน 
(7) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่พระราชบัญญัติน้ีหรือกฎหมายอ่ืนบัญญัติให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ

คณะกรรมการ หรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย 
ในการปฏบัิติหน้าที่ตามวรรคหน่ึง คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ส านักงานเป็นผู้ปฏบัิตเิพ่ือ

เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาด าเนินการต่อไปก็ได้ 

 
2. การก าหนดให้มีคณะกรรมการแพทย์ 

มาตรา 144 ให้มีคณะกรรมการคณะหน่ึง เรียกว่า “คณะกรรมการการแพทย์” ประกอบด้วย 
ประธานกรรมการ และกรรมการอ่ืนมีจ านวนรวมกันไม่เกินสิบหกคนซึ่งรัฐมนตรีแต่งต้ัง 

ให้ผู้แทนส านักงานเป็นกรรมการ และเลขานุการ 
ประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนตามวรรคหน่ึง ให้แต่งต้ังโดยการสรรหาจากผู้ทรงคุณวุฒใิน

วิชาชีพเวชกรรมสาขาต่าง ๆ หรือในด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข หรือด้านการพัฒนาคุณภาพ
สถานพยาบาล และให้มีผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนฝ่ายละหน่ึงคน และให้มีวาระ
การด ารงต าแหน่งคราวละสองปี 

ให้น าบทบัญญัติมาตรา 8/1 วรรคสอง มาตรา 8/2 มาตรา 10 วรรคสอง มาตรา 11 มาตรา 12 
และมาตรา 13 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
กฎหมายประกันสงัคม ก าหนดให้มี คณะกรรมการแพทย์ ซึ่งแต่งตัง้โดยรัฐมนตรี โดยมี

อ านาจหน้าท่ีเก่ียวกับการด าเนินการในการให้บริการทางการแพทย์ และหน้าท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ี
กฎหมายฯ ก าหนด โดยให้มีอ านาจหน้าท่ีดงัตอ่ไปนี ้

 
มาตรา 15 คณะกรรมการแพทย์มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปน้ี 
(1) เสนอความเหน็ต่อคณะกรรมการเก่ียวกับการด าเนินงานในการให้บริการทางการแพทย์ 
(2)5 ก าหนดหลักเกณฑ์ อัตรา และระยะเวลาในการรับประโยชน์ทดแทนตาม มาตรา 59 มาตรา 

63 มาตา 66 มาตรา 68 มาตรา 70 มาตรา 71 และมาตรา 72  

                                                             
4 มาตรา 14 แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัตปิระกนัสงัคม (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2558 
5 มาตรา 15(2) แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัตปิระกันสงัคม (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2558 
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(3) เสนอความเหน็ต่อคณะกรรมการเก่ียวกับการออกกฎกระทรวงตามมาตรา 64 
(4) ให้ค าปรึกษาและแนะน าในทางการแพทย์แก่คณะกรรมการ คณะกรรมการอุทธรณ์ และ

ส านักงาน 
(5) ปฏิบัติการอ่ืนตามที่พระราชบัญญัติน้ีบัญญัติให้เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

การแพทย์ หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการมอบหมาย 
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หมวด 2 
ส านักงานประกันสังคม 

 
 
การก าหนดให้มีส านักงานประกันสังคม 

มาตรา 19 ให้จัดต้ังส านักงานประกันสังคมขึน้ในกระทรวงมหาดไทยมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปน้ี 
(1) ปฏิบัติงานธุรกิจการของคณะกรรมการ คณะกรรมการอ่ืน และคณะอนุกรรมการตาม

พระราชบัญญัตน้ีิ 
(2) เก็บ รวบรวม และวเิคราะห์ ข้อมูลเก่ียวกับการประกันสังคม 
(3) จัดท าทะเบียนนายจ้างและผู้ประกันตนซึ่งต้องส่งเงนิสมทบเข้ากองทุน 
(4) ปฏิบัติการตามที่พระราชบัญญัติน้ีหรือกฎหมายอ่ืนบัญญัติให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ

ส านักงาน 
(5) กระท ากิจการอย่างอ่ืนตามที่ รัฐมนตรี คณะกรรมการ คณะกรรมการอ่ืนหรือคณะ 

อนุกรรมการมอบหมาย 
มาตรา 20 ให้เลขาธิการมีหน้าที่ควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งราชการของส านักงานและเป็น

ผู้บังคับบัญชาข้าราชการในส านักงาน เพ่ือการน้ีให้มีรองเลขาธิการคนหน่ึงหรือหลายคนเป็นผู้ช่วยส่ัง
และปฏบิัตริาชการ 
 

เนือ้หาท่ีโดยสรุปในส่วนนีเ้ป็นเร่ืองเก่ียวกับการก าหนดให้มี “ส านกังานประกันสงัคม” ซึ่ง
เป็นหนว่ยงานของรัฐมีฐานะเทียบเท่าสว่นราชการระดบักรมสงักดักระทรวงแรงงาน และสวสัดิการ
สงัคม โดยมีอ านาจหน้าท่ีปฏิบติังานธุรการในสว่นท่ีเก่ียวกับกฎหมายประกันสงัคมทัง้หมด และมี
อ านาจหน้าท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีกฎหมายฯ ก าหนดไว้ 
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หมวด 3 
กองทุนประกันสังคม 

 
 
1. การจัดตัง้กองทนุประกันสังคม 

มาตรา 21 ให้จัดต้ังกองทุนขึ้นกองทุนหน่ึงในส านักงานประกันสังคม เรียกว่า กองทุน
ประกันสังคม เพ่ือเป็นทุนใช้จ่ายให้ผู้ประกันตนได้รับประโยชน์ทดแทนตามที่บัญญัติไว้ในลักษณะ 3 
และเป็นค่าใช้จ่ายตามมาตรา 24 วรรคสอง 

มาตรา 226 กองทุน ประกอบด้วย 
(1) เงนิสมทบจากรัฐบาล นายจ้าง และผู้ประกันตนตามมาตรา 40 และมาตรา 46  
(2) เงนิเพิ่มตามมาตรา 39 มาตรา 49 และมาตรา 53 
(3) ผลประโยชน์ของกองทุนตามมาตรา 26 
(4) เงนิค่าธรรมเนียมตามมาตรา 45 
(5) เงนิที่ได้รับจากการบริจาคหรือเงนิอุดหนุน 
(6) เงนิที่ตกเป็นของกองทุนตามมาตรา 47 มาตรา 47 ทว ิมาตรา 50 มาตรา 53 และ    มาตรา 56 
(7) เงนิอุดหนุนหรือเงนิทดรองราชการที่รัฐบาลจ่ายตามมาตรา 24 วรรคสาม 
(8) เงนิค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบตามมาตรา 102 
(9) รายได้อ่ืน 

 
กฎหมายประกนัสงัคม ก าหนดให้มีการจัดตัง้กองทุนท่ีเรียกว่า กองทนุประกนัสงัคม โดยเงิน

ในกองทนุจะมีท่ีมาหลกัท่ีส าคญั จากฝ่ายนายจ้าง ฝ่ายลกูจ้าง (ผู้ประกนัตน) และฝ่ายรัฐบาล และ
รวมถึงดอกผลจากการบริการจดัการกองทนุโดยรัฐบาล  
 
2. วิธีการบริหารจัดการ และการจัดหาผลประโยชน์ของกองทนุประกันสังคม 

มาตรา 23 เงินกองทุนตามมาตรา 22 ให้เป็นของส านักงานและไม่ต้องน าส่งกระทรวงการคลัง
เป็นรายได้แผ่นดนิ 

มาตรา 24 เงนิกองทุนให้จ่ายเป็นประโยชน์ทดแทนตามพระราชบัญญัตน้ีิ 
คณะกรรมการอาจจัดสรรเงินกองทุนไม่เกินร้อยละสิบของเงินสมทบของแต่ละปี เพ่ือจ่ายตาม

มาตรา 18 และเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส านักงาน 
ในกรณีที่เงินกองทุนไม่พอจ่ายตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง ให้รัฐบาลจ่ายเงนิอุดหนุนหรือเงิน

ทดรองราชการให้ตามความจ าเป็น 

                                                             
6 มาตรา 22 แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัตปิระกนัสงัคม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2537 
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มาตรา24/17 กองทุนต้องวางและถือไว้ซึ่งระบบการบัญชีที่เหมาะสมแก่กองทุนตามมาตราฐาน
การบัญชี มีบัญชีลงรายการรับและจ่ายเงิน สินทรัพย์ และหน้ีสินที่แสดงฐานะการเงินที่เป็นอยู่ตาม
ความจริงและตามที่ควร พร้อมด้วยข้อความอันเป็นที่มาของรายการน้ัน ๆ ทั้งน้ี ให้มีคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่งรัฐมนตรีแต่งต้ังเพ่ือก ากับดูแลความโปร่งใสได้มาตรฐาน และให้มีการตรวจสอบบัญชี
ภายในเป็นประจ า 

หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา องค์ประกอบ และอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้
เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนดโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ และให้น าบทบัญญัตมิาตรา 10 
มาตรา 11 มาตรา 12 และมาตรา 18 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา 25 การรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการก าหนดโดยความเหน็ชอบของกระทรวงการคลัง 

มาตรา 26 การจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด
โดยความเหน็ชอบของกระทรวงการคลัง 

บรรดาอสังหาริมทรัพย์ซึ่งได้มาจากการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนตามวรรคหน่ึงไม่ถือเป็น
ที่ราชพัสดุ และให้ส านักงานเป็นผู้ถือกรรมสิทธ์ิเพ่ือประโยชน์ของกองทุน8 

มาตรา 279 ให้คณะกรรมการเสนองบการเงินของกองทุนในปีที่ล่วงมาแล้วต่อส านักงานการ
ตรวจเงนิแผ่นดนิภายในหกเดือนนับแต่วันส้ินปีปฏทินิ เพ่ือตรวจสอบรับรองก่อนเสนอต่อรัฐมนตรี 

ให้รัฐมนตรีเสนองบการเงินของกองทุนตามวรรคหน่ึงต่อคณะรัฐมนตรี เพ่ือน าเสนอต่อสภา
ผู้แทนราษฎรและวุฒสิภาเพ่ือทราบ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา 27/110 ให้ส านักงานจัดท ารายงานการประเมินสถานะของกองทุน โดยแสดงรายรับ 
รายจ่าย และความสามารถในการด าเนินการในอนาคต เสนอต่อคณะกรรมการเป็นประจ าทุกปี แล้ว
ให้ส านักงานเปิดเผยต่อสาธารณชน 

 
กฎหมายประกันสังคม ก าหนดวิธีการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมเอาไว้ โดย

ก าหนดให้เงินในกองทุนฯ ไม่ต้องน าสง่เป็นรายได้แผ่นดิน จ านวนค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน 
การวางระเบียบบัญชีกองทุนท่ี และระเบียบการรับจ่าย เก็บรักษาเงินกองทุนท่ีเหมาะสม  การ
จดัหาผลประโยชน์ การจดัท างบการเงินของกองทนุ การจดัท ารายงานประเมินสถานะกองทนุ และ
อ่ืน ๆ ตามท่ีกฎหมายฯก าหนด 

 

 

                                                             
7 มาตรา 24/1 เพิม่โดยพระราชบญัญัตปิระกนัสงัคม (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2558 
8 มาตรา 26 วรรคสอง เพิม่โดยพระราชบญัญัตปิระกนัสงัคม (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2558 
9 มาตรา 27 แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัตปิระกนัสงัคม (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2558 
10 มาตรา 27/1 เพิม่โดยพระราชบญัญัตปิระกนัสงัคม (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2558 
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หมวด 4 
การส ารวจการประกันสังคม 

 
 
อ านาจหน่วยงานของรัฐในการส ารวจข้อมูลและปัญหาทางด้านแรงงาน  

มาตรา 29 เม่ือได้ตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 28 แล้ว ให้เลขาธิการประกาศก าหนด 
(1) แบบส ารวจ 
(2) ระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่หรือพนักงานเจ้าหน้าที่จะส่งแบบส ารวจให้แก่นายจ้าง 
(3) ก าหนดเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันให้นายจ้างต้องส่งคืนแบบส ารวจที่ได้กรอกรายการแล้ว

แก่เจ้าหน้าที่หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งต้องระบุไว้ในแบบส ารวจด้วย 
การประกาศตามมาตราน้ีให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
มาตรา 30 แบบส ารวจตามมาตรา 29(1) ที่จะต้องส่งไปยังนายจ้างให้ส่งโดยทางไปรษณีย์

ลงทะเบียนตอบรับ หรือให้เจ้าหน้าที่หรือพนักงานเจ้าหน้าที่น าไปส่ง ณ ภูมิล าเนา หรือถิ่นที่อยู่ หรือ
ส านักงานของนายจ้างในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาท าการของ
นายจ้าง ถ้าไม่พบนายจ้าง ณ ภูมิล าเนา หรือถิ่นที่อยู่ หรือส านักงานของนายจ้างจะส่งให้แก่บุคคลใดซึ่ง
บรรลุนิตภิาวะแล้ว และอยู่หรือท างานในบ้าน หรือส านักงานที่ปรากฏว่าเป็นของนายจ้างน้ันก็ได้ 

ถ้าไม่สามารถส่งตามวธีิในวรรคหน่ึงได้ ให้ใช้วธีิปิดแบบส ารวจไว้ในที่ซึ่งเหน็ได้ง่ายที่ส านักงาน
ของนายจ้าง เม่ือได้ด าเนินการดังกล่าวและเวลาได้ล่วงพ้นไปเกินสิบห้าวันแล้ว ให้ถือว่านายจ้างได้รับ
แบบส ารวจน้ันแล้ว 

มาตรา 31 เม่ือนายจ้างได้รับแบบส ารวจแล้ว ให้นายจ้างกรอกรายการในแบบส ารวจทุกข้อตาม
ความเป็นจริง แล้วส่งแบบส ารวจที่ได้กรอกรายการน้ันคืนให้เจ้าหน้าที่หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน
ก าหนดเวลาตามมาตรา 29(3) 

มาตรา 32 บรรดาข้อความหรือตัวเลขที่กรอกไว้ในแบบส ารวจให้ถือเป็นความลับห้ามมิให้ผู้ซึ่ง
มีหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ีเปิดเผยข้อความหรือตัวเลขน้ันแก่บุคคลซึ่งไม่มีหน้าที่
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี เว้นแต่มีความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์แก่การประกันสังคมหรือการ
คุ้มครองแรงงาน หรือเพ่ือประโยชน์แก่การสอบสวนหรือการพิจารณาคดี 

 
เนือ้หาโดยสรุปในสว่นนีเ้ป็นเร่ืองเก่ียวกบัการให้อ านาจหนว่ยงานของรัฐในการส ารวจข้อมูล

และปัญหาทางด้านแรงงาน เพื่อน าข้อมูลดังกลา่วมาใช้ในการบริหารจัดการ หรือด าเนินการใน
สว่นท่ีเก่ียวข้องกับการประกันสงัคม โดยกฎหมายประกันสงัคมได้ก าหนดให้นายจ้างมีหน้าท่ีใน
การให้ความร่วมมือกบัการส ารวจประกนัสงัคมดงักลา่ว 
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ลักษณะ 2 
การประกันสังคม 

 
หมวด 1 

การเป็นผู้ประกันตน 
 
 
1. เงื่อนไขการเป็นผู้ประกันตนแบบต่างๆ 

มาตรา 3311 ให้ลูกจ้างซึ่งมีอายุไม่ต ่ากว่าสิบห้าปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์เป็น
ผู้ประกันตน 

ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนอยู่แล้วตามวรรคหน่ึง เม่ือมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ และยังเป็น
ลูกจ้างของนายจ้างซึ่งอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตน้ีิ ให้ถือว่าลูกจ้างน้ันเป็นผู้ประกันตนต่อไป 

มาตรา 3912 ผู้ใดเคยเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 โดยจ่ายเงนิสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบ
สองเดือน และต่อมาความเป็นผู้ประกันตนได้ส้ินสุดลงตามมาตรา 38 (2) ถ้าผู้น้ันประสงค์จะเป็น
ผู้ประกันตนต่อไป ให้แสดงความจ านงต่อส านักงานตามระเบียบที่เลขาธิการก าหนดภายในหกเดือน
นับแต่วันส้ินสุดความเป็นผู้ประกันตน 

จ านวนเงินที่ใช้เป็นในการค านวณเงินสมทบที่ผู้ประกันตนตามวรรคหน่ึงต้องน าส่งเข้ากองทุน
ตามมาตรา 46 วรรคสาม ให้เป็นไปตามอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง ทั้งน้ี ให้ค านึงถึงความเหมาะสม
กับสภาพทางเศรษฐกิจในขณะน้ันด้วย13 

ให้ผู้ประกันตนตามวรรคหน่ึงน าส่งเงินสมทบเข้ากองทุนเดือนละคร้ังภายในวันที่สิบห้าของ
เดือนถัดไป 

ผู้ประกันตนตามวรรคหน่ึงซึ่งไม่ส่งเงินสมทบหรือส่งไม่ครบจ านวนภายในเวลาที่ก าหนดตาม
วรรคสาม ต้องจ่ายเงินเพิ่มในอัตราร้อยละสองต่อเดือนของจ านวนเงินสมทบที่ยังมิได้น าส่งหรือของ
จ านวนเงนิสมทบที่ยังขาดอยู่นับแต่วันถัดจากวันที่ต้องน าส่งเงนิสมทบ ส าหรับเศษของเดือนถ้าถึงสิบ
ห้าวันหรือกว่าน้ันให้นับเป็นหน่ึงเดือน ถ้าน้อยกว่าน้ันให้ปัดทิง้ 

มาตรา 4014 บุคคลใดซึ่งมิใช่ลูกจ้างตามมาตรา 33 หรือไม่อยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัตน้ีิอาจ
สมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนตามพระราชบัญญัตน้ีิได้ โดยแสดงความจ านงต่อส านักงาน ทั้งน้ี คุณสมบัติ
ของบุคคลดังกล่าวให้เป็นไปตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 

                                                             
11 มาตรา 33 แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัตปิระกนัสงัคม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2537 
12 มาตรา 39 แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัตปิระกนัสงัคม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2537 
13 มาตรา 39 วรรคสอง แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัตปิระกนัสงัคม (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ.2558 
14 มาตรา 40 แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัตปิระกนัสงัคม (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2558 
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หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบของผู้ประกันตน ประเภทของประโยชน์ทดแทนที่จะ
ได้รับตามมาตรา 54 ตลอดจนหลักเกณฑ์และเง่ือนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทน ให้ตราเป็น
พระราชกฤษฎีกา 

ให้รัฐบาลจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนตามอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง แต่ไม่เกินกึ่งหน่ึงของ
เงนิสมทบที่ได้รับจากผู้ประกันตนตามวรรคหน่ึง 

 
จากบทบญัญัติข้างต้นของกฎหมายประกนัสงัคม  จะพบวา่การเป็นผู้ประกนัตนนัน้สามารถ

เป็นได้ 3 กรณีคือ  
กรณีที่  1 บุคคลประกันตนท่ีเป็นลูกจ้างและเป็นผู้ ประกันตนตามมาตรา 33 เน่ืองจาก

ผู้ประกันตามมาตรานัน้ ถือได้ว่าเป็นผู้ประกันตนโดยบงัคับกลา่วคือ ถ้ามีฐานะเป็นลูกจ้างตาม
เงื่อนไขท่ีกฎหมายประกันสงัคม ก าหนดก็ต้องเป็นผู้ประกันตามกฎหมายฯ ทนัที โดยอาจเรียก
ผู้ประกนัตนประเภทนีไ้ด้วา่ ผู้ประกนัตนแบบบงัคบั 

กรณีที่ 2 บุคคลท่ีเคยเป็นลกูจ้างและผู้ประกนัตนตามมาตรา 33 มาแล้ว โดยสง่เงินสมทบ
เข้าของทุนประกันสงัคมมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน และออกจากงาน แต่มีความประสงค์ท่ีจะ
เป็นผู้ประกันต่อไป สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนได้แต่จะต้องสมัครภายในระยะเวลา 6 เดือน 
นับตัง้แต่วันท่ีเป็นผู้ ประกันตนแบบบังคับตามมาตรา 33 สิน้สุดลง โดยอาจเรียกผู้ ประกันตน
ประเภทนีไ้ด้วา่ “ผู้ประกนัตนแบบสมคัรใจ” ตามมาตรา 39 

กรณีที่ 3 บุคคลท่ีไม่ใช่ลกูจ้างท่ีเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และไม่เข้าเงื่อนไขการเป็น
ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 โดยบุคคลดังกล่าวสามารถสมัครเข้าเป็นผู้ ประกันตนในกองทุน
ประกนัสงัคมได้ ถ้ามีคณุสมบติัตรงตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดโดยอาจเรียกผู้ประกันตนประเภทนีไ้ด้
วา่ “ผู้ประกนัตนอิสระ” ตามมาตรา 40 

 
ข้อพิจารณาเก่ียวกับผู้ประกันตนทัง้ 3 ประเภท  
1. การจ่ายเงินสมทบเข้ากองทนุประกนัสงัคมของผู้ประกนัตนทัง้ 3 ประเภท ตามมาตรา 33 

มาตรา 39 มาตรา 40 จะมีอตัราที่ตา่งกนั 
2. ประโยชน์ทดแทนท่ีผู้ประกันแก่ละประเภทจะได้รับก็จะมีความแตกต่างกันออกไป โดย

ผู้ประกนัตนตามมาตรา 33 หรือผู้ประกนัตนแบบบงัคบัจะได้รับประโยชน์ทดแทนครบทกุประเภท
ตามท่ีกฎหมายฯ ก าหนด  

3. สว่นผู้ประกนัตามมาตรา 39 หรือผู้ประกนัตนแบบสมคัรใจจะได้ประโยชน์ทดแทนเหมือน
ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 หรือผู้ประกันตนแบบบงัคบัทุกประการ ยกเว้นประโยชน์ทดแทนกรณี
วา่งงานเน่ืองจากผู้ประกนัตนประเภทนีไ้ม่มีนายจ้าง 
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4. ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 หรือผู้ประกันตนแบบอิสระประเภทของประโยชน์ทดแทนท่ี
ผู้ประกนัตนประเภทนีจ้ะได้รับจะเป็นไปตามท่ีพระราชกฎษฎีกาก าหนด 

5. เน่ืองจากประโยชน์ทดแทนท่ีผู้ประกันตนทัง้ 3 ประเภทจะได้รับนัน้มีความแตกต่างกัน
ออกไป และผู้ประกันตนบางประเภทดงักลา่วนัน้ไม่มีนายจ้าง ด้วยเหตนีุจ้ึงท าให้อัตราการจ่ายเงิน
สมทบเข้ากองทนุประกนัสงัคมของผู้ประกนัตนแตล่ะประเภทดงักลา่วมีความแตกตา่งกนั 
 
2. การสิน้สุดการเป็นผู้ประกันตน 

มาตรา 38 ความเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ส้ินสุดลง เม่ือผู้ประกันตนน้ัน 
(1)  ตาย 

   (2)  ส้ินสภาพการเป็นลูกจ้าง 
ในกรณีที่ผู้ประกันตนที่ส้ินสภาพการเป็นลูกจ้างตาม (2) ได้ส่งเงนิสมทบครบตามเง่ือนเวลาที่จะ

ก่อให้เกิดสิทธิตามบทบัญญัติในลักษณะ 3 แล้ว ให้ผู้น้ันมีสิทธิตามบทบัญญัติในหมวด 2 หมวด 3 
หมวด 4 และหมวด 5 ต่อไปอีกหกเดือนนับแต่วันที่ส้ินสภาพการเป็นลูกจ้างหรือตามระยะเวลาที่

ก าหนดเพิ่มขึน้โดยพระราชกฤษฎีกาซึ่งต้องไม่เกินสิบสองเดือนนับแต่วันที่ส้ินสภาพการเป็นลูกจ้าง15     
มาตรา 4116 ความเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ส้ินสุดลง เม่ือผู้ประกันตนน้ัน 
(1) ตาย 
(2) ได้เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 อีก 
(3) ลาออกจากความเป็นผู้ประกันตนโดยการแสดงความจ านงต่อส านักงาน 
(4) ไม่ส่งเงนิสมทบสามเดือนตดิต่อกัน 
 

  กฎหมายประกันสงัคมก าหนดเงื่อนไขการสิน้สดุการเป็นผู้ประกันตนแต่ละประเภทเอาไว้
ดงันี ้

กรณีผู้ประกันตนตามมาตรา 33 หรือผู้ประกันตนแบบบงัคบั จะสิน้สดุการเป็นผู้ประกันตน
ตามท่ีมาตรา 38ก าหนด 

 

 กรณีผู้ ประกันตนตามมาตรา 39 หรือผู้ ประกันตนแบบสมัครใจจะสิน้สุดการเป็น
ผู้ประกนัตนตามท่ีมาตรา 41 ก าหนด 

  

 

                                                             
15 มาตรา 38 วรรคสอง แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัตปิระกนัสงัคม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2542 
16 มาตรา 41 แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัตปิระกนัสงัคม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2537 
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กรณีผู้ประกนัตนตามมาตรา 40 หรือผู้ประกนัแบบอิสระจะสิน้สดุการเป็นผู้ประกนัตนตามท่ี
พระราชกฤษฎีกาท่ีออกตามมาตรา 40 ของกฎหมายประกนัสงัคม  
 
3. หน้าที่ของนายจ้างเก่ียวกับผู้ประกันตน 

มาตรา 3417 ให้นายจ้างซึ่งมีลูกจ้างที่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ย่ืนแบบรายการขึ้นทะเบียน
นายจ้าง และแบบรายการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนต่อส านักงานภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ลูกจ้าง
น้ันเป็นผู้ประกันตน ทั้งน้ี ตามแบบและวธีิการที่เลขาธิการประกาศก าหนด 

 
กรณีนายจ้างมีผู้ประกนัตนเป็นลกูจ้างตามมาตรา 33 นายจ้างจะมีหน้าท่ีดงันีคื้อ 
- ยื่นแบบรายการขึน้ทะเบียนนายจ้าง 
- แบบรายการขึน้ทะเบียนผู้ประกนัตน 
ทัง้นีเ้ป็นไปตามท่ีกฎหมายประกนัสงัคม ก าหนดเอาไว้ 
 
มาตรา 35 ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการได้ว่าจ้างโดยวิธีเหมาค่าแรงมอบให้แก่บุคคลหน่ึงบุคคล

ใดรับช่วงไปควบคุมดูแลการท างานและรับผิดชอบจ่ายค่าจ้างให้แก้ลูกจ้างอีกทอดหน่ึงก็ดี มอบหมาย
ให้บุคคลหน่ึงบุคคลใดเป็นผู้จัดหาลูกจ้างมาท างานอันมิใช่การประกอบธุรกิจจัดหางานก็ดี โดยการ
ท างานน้ันเป็นส่วนหน่ึงส่วนใดในกระบวนการผลิตหรือธุรกิจซึ่งกระท าในสถานประกอบกิจการหรือ
สถานที่ท างานของผู้ประกอบกิจการและเคร่ืองมือที่ส าคัญส าหรับใช้ท างานน้ันผู้ประกอบกิจการเป็น ผู้
จัดหา กรณีเช่นว่าน้ีผู้ประกอบกิจการย่อมอยู่ในฐานะนายจ้างซึ่งมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามพระราช 
บัญญัตน้ีิ 

ในกรณีที่ผู้รับเหมาค่าแรงตามวรรคหน่ึงเป็นผู้ย่ืนแบบรายการต่อส านักงานตามมาตรา 34 ใน
ฐานะนายจ้าง ให้ผู้รับเหมาค่าแรงมีหน้าที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ีเช่นเดียวกับนายจ้าง ในกรณี
เช่นน้ีให้ผู้ประกอบกิจการหลุดพ้นจากความรับผิดในหน้ีเงินสมทบและเงนิเพิ่มเพียงเท่าที่ผู้รับเหมา

ค่าแรงได้น าส่งส านักงาน18 
 
กรณีนายจ้างท่ีเป็นผู้ ประกอบกิจการท่ีว่าจ้างโดยวิธีการเหมาค่าแรง นายจ้างท่ีเป็นผู้

ประกอบกิจการดังกลา่วจะต้องดูแลให้ผู้ รับเหมาค่าแรงปฏิบัติตามกฎหมายประกันสงัคม ด้วย
เน่ืองจากกฎหมายฯ ได้ก าหนดให้ผู้ประกอบกิจการฯ ต้องมีความรับผิดตามกฎหมายประกนัสงัคม
ในกรณีท่ีผู้ รับเหมาคา่แรงฯ ไม่ปฏิบติัตามกฎหมายฯ 

 

                                                             
17 มาตรา 34 แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัตปิระกนัสงัคม (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2558 
18 มาตรา 35 วรรคสอง เพิม่โดยพระราชบญัญัตปิระกนัสงัคม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2537 
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นอกจากนีก้ฎหมายฯ  ยงัก าหนดถึงทางแก้กรณีท่ีนายจ้างไม่ยอมปฏิบติัตามมาตรา 34 คือ
ไม่ ยอดขึน้ทะเบียนฯ หรือยื่นแบบฯ โดยทางส านักงานประกันสงัคมมีอ านาจด าเนินการได้  และ
ก าหนดหน้าท่ีของนายจ้างในการแจ้งต่อทางส านกังานประกันสงัคมในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลง
แก้ไขข้อมลูตา่ง ๆ ท่ียื่นไว้ตอ่ส านกังานฯ 

 
มาตรา 37 ในกรณีที่ความปรากฏแก่ส านักงานหรือจากค าร้องของลูกจ้างว่านายจ้างไม่ย่ืนแบบ

รายการตามมาตรา 34 หรือย่ืนแบบรายการแล้ว แต่ไม่มีช่ือลูกจ้างบางคนซึ่งเป็นผู้ประกันตนตาม
มาตรา 33 ในแบบรายการน้ัน ให้ส านักงานมีอ านาจบันทกึรายละเอียดในแบบรายการตามมาตรา 34 
โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เก่ียวข้อง แล้วออกหนังสือส าคัญแสดงการขึ้นทะเบียนประกันสังคมให้แก่
นายจ้าง และหรือออกบัตรประกันสังคมให้แก่ลูกจ้างตามมาตรา 36 แล้วแต่กรณี 

ในการด าเนินการตามวรรคหน่ึง เลขาธิการหรือผู้ซึ่งเลขาธิการมอบหมายจะด าเนินการ
สอบสวนก่อนก็ได้ 

มาตรา 4419 ในกรณีที่ข้อเท็จจริงเก่ียวกับข้อความในแบบรายการที่ได้ย่ืนไว้ต่อส านักงาน
เปล่ียนแปลงไป ให้นายจ้างแจ้งเปล่ียนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเตมิรายการภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัด
จากเดือนที่มีการเปล่ียนแปลงดังกล่าว ทั้งน้ี ตามแบบและวธีิการที่เลขาธิการประกาศก าหนด20 

ให้น าความในมาตรา 37 มาใช้บังคับแก่กรณีที่นายจ้างไม่ปฏบัิตติามมาตราน้ีโดยอนุโลม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
19 มาตรา 44 แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัตปิระกนัสงัคม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2537 
20 มาตรา 44 วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญัตปิระกนัสงัคม (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2558 
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หมวด 2 
เงนิสมทบ 

 
 
1. ที่มาของเงนิสมทบ 

มาตรา 4621 ให้รัฐบาล นายจ้าง และผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ออกเงนิสมทบเข้ากองทุนเพ่ือ
การจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีตายและกรณี
คลอดบุตร ฝ่ายละเท่ากันตามอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง แต่ต้องไม่เกินอัตราเงินสมทบท้าย
พระราชบัญญัตน้ีิ 

ให้รัฐบาล นายจ้าง และผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ออกเงินสมทบเข้ากองทุนเพ่ือการจ่าย
ประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร กรณีชราภาพ และกรณีว่างงานตามอัตราที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง แต่ต้องไม่เกินอัตราเงนิสมทบท้ายพระราชบัญญัตน้ีิ 

ส าหรับการประกันตนตามมาตรา 39 ให้รัฐบาลและผู้ประกันตนออกเงนิสมทบเข้ากองทุนโดย
รัฐบาลออกหน่ึงเท่าและผู้ประกันตนออกสองเท่าของอัตราเงินสมทบที่แต่ละฝ่ายต้องออกตามที่
ก าหนดในวรรคหน่ึงและวรรคสอง 

การก าหนดอัตราเงินสมทบตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง ให้ก าหนดโดยค านึงถึงประโยชน์
ทดแทนและค่าใช้จ่ายในการบริหารงานส านักงานตามมาตรา 24 

ค่าจ้างข้ันต ่าและข้ันสูงที่ใช้เป็นฐานในการค านวณเงินสมทบของผู้ประกันตนตามมาตรา 33 แต่
ละคน ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ในการค านวณเงินสมทบของผู้ประกันตนแต่ละคน
ส าหรับเศษของเงนิสมทบที่มีจ านวนต้ังแต่ห้าสิบสตางค์ขึ้นไปให้นับเป็นหม่ืนบาท ถ้าน้อยกว่าน้ันให้
ปัดทิ้ง ในกรณีที่ผู้ประกันตนท างานกับนายจ้างหลายรายให้ค านวณเงินสมทบจากค่าจ้างที่ได้รับจาก
นายจ้างแต่ละราย 

 
เงินสมทบเป็นสิ่งส าคัญมากต่อความมั่นคงของกองทุนประสังคม เน่ืองจากกฎหมาย

ประกนัสงัคมเป็นกฎหมายท่ีก าหนดให้มีการจดัตัง้กองทนุฯ เพื่อน ามาใช้จ่ายตามประโยชน์ทดแทน
ประเภทตา่ง ๆ ตามเงื่อนไขที่กฎหมายฯ ก าหนด โดยตามหลกัทัว่ไปแล้วเงินสมทบท่ีสง่เข้ากองทนุฯ 
จะประกอบด้วยเงินจาก 3 ฝ่ายคือ นายจ้าง ลกูจ้าง และรัฐบาล แต่จะมีผู้ประกันตนบางประเภทท่ี
เงินสมทบจะมาจาก 2 ฝ่ายคือ ผู้ประกันตน และรัฐบาล เน่ืองจากผู้ ประกันตนประเภทนีไ้ม่มี
นายจ้าง ซึ่งอาจกลา่วโดยสรุปได้ว่าตามหลกัทั่วไปเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสงัคมจะมาจาก
นายจ้าง ลกูจ้าง และรัฐบาล ตามอตัราที่กฎหมายฯ ก าหนด  

 
 

                                                             
21 มาตรา 46 แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัตปิระกนัสงัคม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2542 
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ข้อพิจารณาการจ่ายเงินสมทบตามมาตรา 46 
1. จากมาตรา 46 วรรค 1 และวรรค 2 จะพบว่า การจ่ายเงินสมทบตามมาตรา 46 วรรค 1 

เทา่นัน้ท่ีก าหนดให้ ทัง้ 3 ฝ่ายจ่ายเงินสมทบฝ่ายละเทา่ ๆ กนั 
2. อัตราการจ่ายเงินสมทบอาจเปลี่ยนแปลงไปได้ ทั ง้นีข้ึน้อยู่กับกฎกระทรวงฉบับท่ี

เก่ียวข้องในการออกมาบงัคับใช้ในขณะนัน้ แต่อย่างไรก็ตามอัตราเงินสมทบท่ีแต่ละฝ่ายจะต้อง
จ่ายตามกฎหมายฯ จะต้องไม่เกินเพดานท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายฯ 

3.การค านวณเงินสมทบท่ีจะต้องสง่เข้ากองทุนจะใช้อัตราเงินสมทบท่ีก าหนดเป็นร้อยละ
คูณกับอัตราค่าจ้างของผู้ประกันตน ตามท่ีกฎหมายฯ ก าหนดโดยได้มีอัตราค่าจ้างขึน้สูงของ
ผู้ประกนัตนเอาไว้ในกฎกระทรวงที่ออกตามกฎหมายฉบบันี ้
 
2. หน้าที่ของนายจ้างเก่ียวกับเงนิสมทบ 

มาตรา 4722 ให้นายจ้างหักค่าจ้างของผู้ประกันตนทุกคร้ังที่มีการจ่ายค่าจ้างตามจ านวนที่จะต้อง
น าส่งเป็นเงินสมทบในส่วนของผู้ประกันตนตามมาตรา 46 และให้ถือว่าเป็นผู้ประกันตนได้จ่ายเงิน
สมทบแล้วต้ังแต่วันถึงก าหนดจ่ายค่าจ้าง23 

ให้นายจ้างน าเงนิสมทบในส่วนของผู้ประกันตนที่ได้หักไว้ตามวรรคหน่ึง และเงนิสมทบในส่วน
ของนายจ้างส่งให้แก่ส านักงานภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดจากเดือนที่มีการหักเงินสบทบไว้ พร้อม
ทั้งย่ืนแบบรายการแสดงการส่งเงนิสมทบ ทั้งน้ี ตามแบบและวธีิการที่เลขาธิการประกาศก าหนด24 

 ถ้านายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างตามก าหนดเวลาที่ต้องจ่าย ให้นายจ้างมีหน้าที่น าส่งเงินสมทบตามที่
บัญญัตไิว้ในวรรคสอง โดยถือเสมือนว่ามีการจ่ายค่าจ้างแล้ว 

ในกรณีที่นายจ้างน าเงินสมทบในส่วนของผู้ประกันตนหรือเงินสมทบในส่วนของนายจ้างส่ง
ให้แก่ส านักงานเกินจ านวนที่ต้องช าระ ให้นายจ้างหรือผู้ประกันตนย่ืนค าร้องขอรับเงนิในส่วนที่เกินคืน
ได้ตามระเบียบที่เลขาธิการก าหนด ถ้านายจ้างหรือผู้ประกันตนมิได้เรียกเอาเงินดังกล่าวคืนภายใน
หน่ึงปีนับแต่วันที่น าส่งเงนิสมทบหรือไม่มารับเงนิคืนภายในหน่ึงปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้งให้มารับเงนิ ให้
เงนิน้ันตกเป็นของกองทุน 

มาตรา 49 นายจ้างซึ่งไม่น าส่งเงนิสมทบในส่วนของตนหรือในส่วนของผู้ประกันตนหรือส่งไม่
ครบจ านวนภายในเวลาที่ก าหนดตามมาตรา 47 ต้องจ่ายเงินเพิ่มในอัตราร้อยละสองต่อเดือนของ
จ านวนเงนิสมทบที่นายจ้างยังมิได้น าส่งหรือของจ านวนเงินสมทบที่ยังขาดอยู่นับแต่วันถัดจากวันที่

ต้องน าส่งเงนิสมทบ ทั้งน้ี เงนิเพิ่มที่ค านวณได้ต้องไม่เกินจ านวนเงนิสมทบที่นายจ้างต้องจ่าย25  

                                                             
22 มาตรา 47 แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัตปิระกนัสงัคม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2537 
23 มาตรา 47 วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญัตปิระกนัสงัคม (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2558 
24 มาตรา 47 วรรคสอง แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัตปิระกนัสงัคม (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2558 
25 มาตรา 49 วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญัตปิระกนัสงัคม (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2558 



188 

 

ในกรณีที่นายจ้างมิได้หักค่าจ้างของผู้ประกันตน เพ่ือส่งเป็นเงินสมทบหรือหักไว้แล้วแต่ยังไม่
ครบจ านวนตามมาตรา 47 วรรคหน่ึง ให้นายจ้างรับผิดใช้เงินที่ต้องส่งเป็นเงินสมทบในส่วนของ
ผู้ประกันตนเตม็จ านวน และต้องจ่ายเงินเพิ่มในเงินจ านวนน้ีตามวรรคหน่ึงนับแต่วันถัดจากวันที่ต้อง
น าส่งเงินสมทบ และในกรณีเช่นว่าน้ีสิทธิที่ผู้ประกันตนพึงได้รับคงมีเสมือนหน่ึงว่าผู้ประกันตนได้ส่ง
เงนิสมทบแล้ว 

มาตรา 52 ในกรณีที่นายจ้างเป็นผู้รับเหมาช่วง ให้ผู้รับเหมาช่วงถัดขึ้นไป หากมีตลอดสาย
จนถึงผู้รับเหมาช้ันต้นร่วมรับผิดกับผู้รับเหมาช่วงซึ่งเป็นนายจ้างในเงินสมทบซึ่งนายจ้างมีหน้าที่ต้อง
จ่ายตามพระราชบัญญัตน้ีิ 

 
เน่ืองจากเงินสมทบนัน้เป็นสิ่งส าคัญท่ีส่งผลต่อความมั่นคงของกองทุนประกันสงัคม กฎ

หมายฯ จึงก าหนดหน้าท่ีท่ีส าคญัในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัเงินสมทบเอาไว้ดงันี ้
1.ก าหนดให้นายจ้างมีหน้าท่ีหักค่าจ้างของลูกจ้างทุกครัง้ท่ีมีการจ่ายค่าจ้างและน าสั่ง

ส านกังานประกันสงัคมภายในระยะเวลาท่ีก าหนด และในกรณีท่ีนายจ้างไม่ได้มีการจ่ายค่าจ้างก็
ยงัคงมีหน้าท่ีสง่เงินสมทบเสมือนวา่มีการจ่ายคา่จ้าง 

2. ก าหนดให้นายจ้างท่ีสง่เงินสมทบไม่ครบหรือไม่สง่เงินสมทบตามท่ีกฎหมายฯ ก าหนดให้
นายจ้างมีหน้าท่ีต้องเสยีเงินเพิ่มตามอตัราที่กฎหมายฯ ก าหนด 

3. ก าหนดให้นายจ้างท่ีเป็นผู้ รับเหมาช่วงจะต้องร่วมรับผิดในเงินสมทบตามท่ีกฎหมายฯ 
ก าหนด 
 
3. มาตรการของรัฐกรณีนายจ้างไม่ส่งเงนิสมทบ 

มาตรา 50 เลขาธิการมีอ านาจออกค าส่ังเป็นหนังสือให้ยึด อายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สิน
ของนายจ้างซึ่งไม่น าส่งเงนิสมทบและหรือเงินเพิ่ม หรือน าส่งไม่ครบจ านวนตามมาตรา 49 ทั้งน้ี เพียง
เท่าที่จ าเป็นเพ่ือให้ได้รับเงนิที่ค้างช าระ 

การมีค าส่ังให้ยดึ อายัด หรือขายทอดตลาดทรัพย์สินตามวรรคหน่ึง จะกระท าได้ต่อเม่ือได้ส่งค า
เตือนเป็นหนังสือให้นายจ้างน าเงินสมทบและหรือเงินเพิ่มที่ค้างมาช าระภายในก าหนดไม่น้อยกว่า
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือน้ันและนายจ้างไม่ช าระภายในก าหนด 

หลักเกณฑ์และวิธีการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด ทั้งน้ี ให้น าหลักเกณฑ์และวธีิการตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความ
แพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

เงินที่ได้จาการขายทอดตลาดดังกล่าวให้หักไว้เป็นค่าใช้จ่ายเป็นการยึด อายัด และขาย
ทอดตลาด และช าระเงินสมทบและเงินเพิ่มที่ค้างช าระ ถ้ามีเงินเหลือให้คืนแก่นายจ้างโดยเร็ว ถ้า
นายจ้างมิได้เรียกเอาเงนิที่เหลือคืนภายในห้าปีให้ตกเป็นของกองทุน 

มาตรา 51 หน้ีที่เกิดจากการไม่ช าระเงินสมทบและหรือเงินเพิ่ม ให้ส านักงานมีบุริมสิทธิเหนือ
ทรัพย์สินทั้งหมดของนายจ้างซึ่งเป็นลูกหน้ี ในล าดับเดียวกับบุริมสิทธิในมูลค่าภาษีอากรตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
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เหตผุลเน่ืองจากเงินสมทบท่ีนายจ้าง ลกูจ้าง ต้องสง่เข้ากองทุนประกันสงัคมตามกฎหมาย
ประกันสังคม เป็นสิ่งท่ีส่งผลต่อความมั่นคงของกองทุนประกันสังคม กฎหมายฯ จึงก าหนด
มาตรการในการด าเนินการกรณีท่ีนายจ้างไม่สง่เงินสมทบตามกฎหมายฯ เอาไว้ 
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ลักษณะ 3 
ประโยชน์ทดแทน 

 
หมวด 1 
บททั่วไป 

 
 
1. ประโยชน์ทดแทนประเภทต่างๆ 

มาตรา 5426 ผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิตามพระราชบัญญัติน้ี มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนจาก
กองทุน ดังต่อไปน้ี 

(1) ประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตราย หรือเจบ็ป่วย รวมทั้งการส่งเสริมสุขภาพ และการ
ป้องกันโรค 

(2) ประโยชน์ทดแทนในกรณีคลอดบุตร 
(3) ประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพ 
(4) ประโยชน์ทดแทนในกรณีตาย 
(5) ประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร 
(6) ประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ 
(7) ประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน ยกเว้นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 
สิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนตามวรรคหน่ึงไม่อาจโอนกันได้ และไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการ

บังคับคดี 

 
ในเร่ืองของประโยชน์ทดแทนซึ่งถือได้ว่าเป็นประโยชน์ท่ีผู้ประกันตนจะได้รับนัน้ กฎหมาย

ประกนัสงัคม ก าหนดประโยชน์ทดแทนประเภทตา่ง ๆ เอาไว้ทัง้หมด 7 ประเภท 
 

2. การก าหนดให้กฎหมายประกันสังคมเป็นมาตรฐานขัน้ต ่า 
มาตรา 54/127 การเรียกร้องหรือการได้มาซึ่งสิทธิหรือประโยชน์ตามพระราชบัญญัติน้ี ไม่เป็น

การตัดสิทธิหรือประโยชน์ที่ผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิตามพระราชบัญญัตน้ีิพึงได้ตามกฎหมายอ่ืน 
 

 

                                                             
26 มาตรา 54 แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัตปิระกนัสงัคม (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2558 
27 มาตรา 54/1 เพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัตปิระกนัสงัคม (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2558 
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3. การก าหนดสถานพยาบาลส าหรับผู้ประกันตน 
 

มาตรา 59 ให้เลขาธิการประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนดเขตท้องที่และช่ือสถานพยาบาลที่
ผู้ประกันตนหรือคู่สมรสของผู้ประกันตน มีสิทธิไปรับบริการทางการแพทย์ได้ 

ผู้ประกันตนหรือคู่สมรสของผู้ประกันตนซึ่งมีสิทธิได้รับบริการทางการแพทย์ ถ้าท างานหรือมี
ภูมิล าเนาอยู่ในเขตท้องที่ใดให้ไปรับบริการทางการแพทย์จากสถานพยาบาลตามวรรคหน่ึงที่อยู่ใน
เขตท้องที่น้ัน เว้นแต่ในกรณีที่ในเขตท้องที่น้ันไม่มีสถานพยาบาลตามวรรคหน่ึง หรือมีแต่ผู้ประกันตน
หรือคู่สมรสของผู้ประกันตนมีเหตุผลสมควรที่ ไม่สามารถไปรับบริการทางการแพทย์จาก
สถานพยาบาลดังกล่าวได้ ก็ให้ไปรับบริการทางการแพทย์จากสถานพยาบาลตามวรรคหน่ึงที่อยู่ใน
เขตท้องที่อ่ืนได้ 

ในกรณีที่ ผู้ประกันตนหรือคู่สมรสของผู้ประกันตน ไปรับบริการทางการแพทย์จาก
สถานพยาบาลอ่ืนนอกจากที่ก าหนดไว้ในวรรคสอง ให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับเงินทดแทนค่าบริการ
ทางการแพทย์ที่ต้องจ่ายให้แก่สถานพยาบาลอ่ืนน้ันตามจ านวนที่ส านักงานก าหนด โดยค านึงถึงสภาพ
ของการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย การคลอดบุตร สภาพทางเศรษฐกิจของแต่ละเขตท้องที่ และ
ลักษณะของการบริการทางการแพทย์ที่ได้รับ ทั้งน้ี จะต้องไม่เกินอัตราที่คณะกรรมการการแพทย์
ก าหนดโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการ 
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หมวด 2 
ประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย 

 
 

หลักเกณฑ์ของประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย 
มาตรา 6228 ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอัน

มิใช่เน่ืองจากการท างาน ต่อเม่ือภายในระยะเวลาสิบห้าเดือนก่อนวันรับบริการทางการแพทย์ 
ผู้ประกันตนได้จ่ายเงนิสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่าสามเดือน 

มาตรา 63 ประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตราย หรือเจบ็ป่วยอันมิใช่เน่ืองจากการท างาน 
ได้แก่ 

(1) ค่าตรวจวนิิจฉัยโรค 
(2) ค่าส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค 
(3) ค่าบ าบัดทางการแพทย์ และค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
(4) ค่ากินอยู่และรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล 
(5) ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์ 
(6) ค่ารถพยาบาล หรือค่าพาหนะรับส่งผู้ป่วย 
(7) ค่าใช้จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือเบ้ืองต้นให้แก่ผู้ประกันตน ในกรณีที่ผู้ประกันตนได้รับความ

เสียหายจากการรับบริการทางการแพทย์ เม่ือส านักงานได้จ่ายเงนิช่วยเหลือเบ้ืองต้นให้แก่ผู้ประกันตน
ไปแล้ว ให้ส านักงานมีสิทธิไล่เบ้ียแก่ผู้กระท าผิดได้ 

(8) ค่าบริการอ่ืนที่จ าเป็น29  
ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่คณะกรรมการการแพทย์ก าหนดโดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการ 
ผู้ประกันตนที่ต้องหยุดงานเพ่ือการรักษาพยาบาลตามค าส่ังของแพทย์ให้ได้รับเงนิทดแทนการ

ขาดรายได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในมาตรา 64 ด้วย 
มาตรา 64 ในกรณีที่ผู้ประกันตนประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เน่ืองจากการท างาน ให้

ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ในอัตราร้อยละห้าสิบของค่าจ้างตามมาตรา 57 
ส าหรับการที่ผู้ประกันตนต้องหยุดงานเพ่ือการรักษาพยาบาลตามค าส่ังของแพทย์คร้ังหน่ึงไม่เกิน   เก้า
สิบวัน และในระยะเวลาหน่ึงปีปฏิทนิต้องไม่เกินหน่ึงร้อยแปดสิบวัน เว้นแต่การเจ็บป่วยด้วยโรคเร้ือรัง
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ก็ให้มีสิทธิได้รับเงนิทดแทนการขาดรายได้เกินหน่ึงร้อยแปดสิบวันแต่ไม่
เกินสามร้อยหกสิบห้าวัน 

ระยะเวลาได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ให้เร่ิมนับแต่วันแรกที่ต้องหยุดงานตามค าส่ังของ
แพทย์จนถึงวันสุดท้ายที่แพทย์ก าหนดให้หยุดงานหรือจนถึงวันสุดท้ายที่หยุดงาน ในกรณีผู้ประกันตน
กลับเข้าท างานก่อนครบก าหนดตามค าส่ังของแพทย์แต่ไม่เกินระยะเวลาที่ก าหนดในวรรคหน่ึง 

                                                             
28 มาตรา 62 แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัตปิระกนัสงัคม (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2558 
29 มาตรา 63 วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญัตปิระกนัสงัคม (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2558 
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ในกรณีที่ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับค่าจ้างจากนายจ้าง ในระหว่างหยุดงานเพ่ือการรักษาพยาบาล
ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน หรือมีสิทธิตามระเบียบข้อบังคับเก่ียวกับการท างาน สัญญา
จ้างแรงงาน หรือข้อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ้าง แล้วแต่กรณี ผู้ประกันตนไม่มีสิทธิได้รับเงินทดแทน
ตามวรรคหน่ึงจนกว่าสิทธิได้รับเงินค่าจ้างน้ันได้ส้ินสุดลงจึงจะมีสิทธิได้รับเงินทดแทน ดังกล่าวเท่า
ระยะเวลาที่คงเหลือ และถ้าเงินค่าจ้างที่ได้รับจากนายจ้างในกรณีใดน้อยกว่าเงินทดแทนการขาด
รายได้จากกองทุน ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับเงนิทดแทนจากกองทุนในส่วนที่ขาดด้วย 

 
จากกฎหมายประกันสงัคม ข้างต้นมีข้อพิจารณาในเร่ืองของประโยชน์ทดแทนกรณีประสบ

อนัตรายหรือเจ็บป่วยดงันีคื้อ 
1. ประโยชน์ทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย จะอยู่ในรูปแบบของการให้บริการ

ทางการแพทย์ในสถานพยาบาลท่ีรัฐก าหนด 
2. ประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยต้องมิใช่อันเน่ืองจากการท างาน

ให้กบันายจ้าง 
3. ผู้ประกนัตนจะต้องจ่ายเงินเข้ากองทนุประกนัสงัคมครบตามเงื่อนไขทีกฎหมายฯ ก าหนด 
4. ผู้ประกันตนท่ีต้องหยุดงานเพื่อการรักษาพยาบาลตามค าสั่งของแพทย์ให้ได้รับเงิน

ทดแทนการขาดรายได้ตามเกณฑ์ท่ีกฎหมายฯ ก าหนดไว้ 
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หมวด 3 
ประโยชน์ทดแทนในกรณีคลอดบุตร 

 
 

หลักเกณฑ์ของประโยชน์ทดแทนในกรณีคลอดบุตร 
มาตรา 6530 ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีคลอดบุตรส าหรับตนเองหรือ

ภริยา ต่อเม่ือภายในระยะเวลาสิบห้าเดือนก่อนวันรับบริการทางการแพทย์ ผู้ประกันตนได้จ่ายเงิน
สมทบมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าเดือน 

ในกรณีที่ผู้ประกันตนไม่มีภริยา หากผู้ประกันตนอยู่กินฉันสามีภริยากับหญิงใดโดยเปิดเผยตาม
ระเบียบที่เลขาธิการก าหนด ให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีคลอดบุตรส าหรับ
หญิงน้ันด้วย 

มาตรา 66 ประโยชน์ทดแทนในกรณีคลอดบุตร ได้แก่ 
(1) ค่าตรวจและรับฝากครรภ์ 
(2) ค่าบ าบัดทางการแพทย์ 
(3) ค่ายาและค่าเวชภัณฑ์ 
(4) ค่าท าคลอด 
(5) ค่ากินอยู่และรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล 
(6) ค่าบริบาลและค่ารักษาพยาบาลทารกแรกเกิด 
(7) ค่ารถพยาบาลหรือค่าพาหนะรับส่งผู้ป่วย 
(8) ค่าบริการอ่ืนที่จ าเป็น 
ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่คณะกรรมการการแพทย์ก าหนดโดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการ 
ผู้ประกันตนซึ่งหยุดงานเพ่ือการคลอดบุตรให้ได้รับเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพ่ือการคลอด

บุตรตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในมาตรา 67 ด้วย31 

มาตรา 6732 ในกรณีที่ผู้ประกันตนต้องหยุดงานเพ่ือการคลอดบุตร ให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับ
เงนิสงเคราะห์การหยุดงานเพ่ือการคลอดบุตรไม่เกินสองคร้ัง เป็นการเหมาจ่ายในอัตราคร้ังละร้อยละ
ห้าสิบของค่าจ้างตามมาตรา 57 เป็นเวลาเก้าสิบวัน 

จากกฎหมายประกนัสงัคม ข้างต้นมีข้อพิจารณาในเร่ืองของประโยชน์ทดแทนในกรณีคลอด
บุตรดงันีคื้อ 

1. ประโยชน์ทดแทนในกรณีคลอดบุตรถูกก าหนดไว้ส าหรับผู้ประกันตน และคู่สมรสของ
ผู้ประกนัตน 
                                                             
30 มาตรา 65 แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัตปิระกนัสงัคม (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2558 
31 มาตรา 66 วรรคสาม แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญัตปิระกนัสงัคม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2537 
32 มาตรา 67 แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัตปิระกนัสงัคม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2537 
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2. ผู้ ประกันตนจะต้องจ่ายเงินเข้ากองทุนประกันสังคมครบตามเงื่อนไขทีกฎหมาย
ประกนัสงัคม ก าหนด 

3. ผู้ประกันตนซึ่งหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรให้ได้รับเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการ
คลอดบุตรตามเกณฑ์ท่ีกฎหมายประกนัสงัคม ก าหนด 
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หมวด 4 
ประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพ 

 
 

หลักเกณฑ์ของประโยชน์ทดแทนในกรณีทพุพลภาพ 
มาตรา 6933 ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพอันมิใช่ เน่ืองจากการ

ท างาน ต่อเม่ือในระยะเวลาสิบห้าเดือนก่อนทุพพลภาพ ผู้ประกันตนได้จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อย
กว่าสามเดือน 

มาตรา 70 ประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพ ได้แก่ 
(1) ค่าตรวจวนิิจฉัยโรค 
(2) ค่าบ าบัดทางการแพทย์ 
(3) ค่ายาและค่าเวชภัณฑ์ 
(4) ค่ากินอยู่และรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล 
(5) ค่ารถพยาบาลหรือค่าพาหนะรับส่งผู้ทุพพลภาพ 
(6) ค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางร่างกาย จติใจและอาชีพ 
(7) ค่าบริการอ่ืนที่จ าเป็น 
ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่คณะกรรมการการแพทย์ก าหนดโดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการ 
มาตรา 7134 ในกรณีที่ผู้ประกันตนทุพพลภาพอันมิใช่เน่ืองจากการท างาน ให้มีสิทธิได้รับเงิน

ทดแทนการขาดรายได้ตามอัตรา และระยะเวลาที่คณะกรรมการการแพทย์ก าหนดโดยความเหน็ชอบ
ของคณะกรรมการ ทั้งน้ี เงินทดแทนการขาดรายได้ต้องไม่เกินอัตราร้อยละห้าสิบของค่าจ้างตาม
มาตรา 57 

ในกรณีที่ผู้ประกันตนทุพพลภาพอันมิใช่เน่ืองจากการท างาน และการทุพพลภาพน้ันมีระดับ
ความสูญเสียรุนแรงตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการแพทย์ก าหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ ให้มีสิทธิได้รับเงนิทดแทนขาดรายได้ในอัตราร้อยละห้าสิบของค่าจ้างตามมาตรา 57 
ตลอดชีวติ 

 
จากกฎหมายประกันสังคม ข้างต้นมีข้อพิจารณาในเร่ืองของประโยชน์ทดแทนในกรณี

ทพุพลภาพดงันีคื้อ 
1. ประโยชน์ทดแทนกรณีทุพพลภาพจะอยู่ในรูปแบบของการให้บริการทางการแพทย์ใน 

สถานพยาบาลท่ีรัฐก าหนด 

                                                             
33 มาตรา 69 แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัตปิระกนัสงัคม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2537 
34 มาตรา 71 แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัตปิระกนัสงัคม (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2558 



197 

 

2. ประโยชน์ทดแทนในกรณีทพุพลภาพนัน้ต้องมิใช่เน่ืองจากการท างานให้กบันายจ้าง 
3. ผู้ ประกันตนจะต้องจ่ายเงินเข้ากองทุนประกันสังคมครบตามเงื่อนไขทีกฎหมาย

ประกนัสงัคม ก าหนด 
4. ผู้ประกันตนท่ีต้องหยุดงานเน่ืองจากกรณีทุพพลภาพให้ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้

ตามเกณฑ์ท่ีกฎหมายประกนัสงัคม ก าหนดไว้ 
5. ในกรณีท่ีการทพุพลภาพของผู้ประกนัตนนัน้มีระดบัความสญูเสยีรุนแรงตามหลกัเกณฑ์ท่ี

คณะกรรมการการแพทย์ก าหนดให้มีสิทธิได้รับเงินทดแทนขาดรายได้ตามเกณฑ์ท่ีกฎหมาย
ประกนัสงัคม ก าหนดไว้ 
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หมวด 5 
ประโยชน์ทดแทนในกรณีตาย 

 
 

หลักเกณฑ์ของประโยชน์ทดแทนในกรณีตาย 
มาตรา 7335 ในกรณีที่ ผู้ประกันตนถึงแก่ความตายโดยมิใช่ประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย

เน่ืองจากการท างาน ถ้าภายในระยะเวลาหกเดือนก่อนถึงแก่ความตายผู้ประกันตนได้จ่ายเงินสมทบ
มาแล้วไม่น้อยกว่าหน่ึงเดือน ให้จ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีตาย ดังน้ี 

(1) เงินค่าค าศพตามอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง แต่ต้องไม่น้อยกว่าหน่ึงร้อยเท่าของอัตรา
สูงสุดของค่าจ้างข้ันต ่ารายวันตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน ให้จ่ายให้แก่บุคคลตามล าดับ 
ดังน้ี 

(ก) บุคคลซึ่งผู้ประกันตนท าหนังสือระบุให้เป็นผู้จัดการศพและได้เป็นผู้จัดการศพ
ผู้ประกันตน 

(ข) สามีภริยา บิดามารดา หรือบุตรของผู้ประกันตนซึ่งมีหลักฐานแสดงว่าเป็นผู้จัดการศพ
ผู้ประกันตน 

(ค) บุคคลอ่ืนซึ่งมีหลักฐานแสดงว่าเป็นผู้จัดการศพผู้ประกันตน 
(2)36เงนิสงเคราะห์กรณีที่ผู้ประกันตนถึงแก่ความตาย ให้จ่ายแก่บุคคลซึ่งผู้ประกันตนท าหนังสือ

ระบุให้เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงนิสงเคราะห์น้ัน แต่ถ้าผู้ประกันตนมิได้มีหนังสือระบุไว้ก็ให้น ามาเฉล่ียจ่าย
ให้แก่สามารถหรือภริยา บดิามารดา หรือบุตรของผู้ประกันตนในจ านวนที่เท่ากัน ดังน้ี 

(ก) ถ้าก่อนถึงแก่ความตาย ผู้ประกันตนได้ส่งเงนิสมทบมาแล้วต้ังแต่สามสิบหกเดือนขึ้นไป
แต่ไม่ถึงหน่ึงร้อยย่ีสิบเดือน ให้จ่ายเงินสงเคราะห์เป็นจ านวนเท่ากับร้อยละห้าสิบของค่าจ้างรายเดือน
ที่ค านวณได้ตามมาตรา 57 คูณด้วยส่ี 

(ข) ถ้าก่อนถึงแก่ความตาย ผู้ประกันตนได้ส่งเงนิสมทบมาแล้วต้ังแต่หน่ึงร้อยย่ีสิบเดือนขึน้ไป 
ให้จ่ายเงนิสงเคราะห์เป็นจ านวนเท่ากับร้อยละห้าสิบของค่าจ้างรายเดือนที่ค านวณได้ตามมาตรา 57 
คูณด้วยสิบสอง 

 
จากกฎหมายประกนัสงัคม ข้างต้นมีข้อพิจารณาในเร่ืองของประโยชน์ทดแทนในกรณีตาย

ดงันีคื้อ 
1. ประโยชน์ทดแทนกรณีตายจะอยูใ่นรูปแบบของการจ่ายเงินค่าท าศพ และเงินสงเคราะห์

ให้กบับุคคลท่ีกฎหมายก าหนด ทัง้นีต้ามอตัราที่กฎหมายประกนัสงัคม ก าหนด 
2. ประโยชน์ทดแทนในกรณีตายนัน้ต้องมิใช่เน่ืองจากการท างานให้กบันายจ้าง 

                                                             
35 มาตรา 73 แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัตปิระกนัสงัคม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2537 
36 มาตรา 73(2) แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัตปิระกันสงัคม (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2558 
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3. ผู้ ประกันตนจะต้องจ่ายเงินเข้ากองทุนประกันสังคมครบตามเงื่อนไขทีกฎหมาย
ประกนัสงัคม ก าหนด 
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หมวด 6 
ประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร 

 
 

หลักเกณฑ์ของประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร 
มาตรา 7437 ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรต่อเม่ือภายใน

ระยะเวลาสามสิบหกเดือนก่อนเดือนที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนผู้ประกันตนได้จ่ายเงินสมทบ
มาแล้วไม่น้อยกว่าสิบสองเดือน 

มาตรา 75 ประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร ได้แก่ 
(1) ค่าสงเคราะห์ความเป็นอยู่ของบุตร 
(2) ค่าเล่าเรียนบุตร 
(3) ค่ารักษาพยาบาลบุตร 
(4) ค่าสงเคราะห์อ่ืนที่จ าเป็น 
ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา 75 ตรี38 ให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรส าหรับบุตร

ซึ่งมีอายุตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง แต่ต้องไม่เกินสิบห้าปีบริบูรณ์ จ านวนคราวละไม่เกินสามคน 
บุตรดังกล่าวไม่รวมถึงบุตรบุญธรรมหรือบุตรซึ่งได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอ่ืน 

ในกรณีที่บดิาและมารดาเป็นผู้ประกันตน ให้บดิาหรือมารดาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงเป็นผู้มีสิทธิได้รับ
ประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรเพียงฝ่ายเดียว เว้นแต่เม่ือมีการจดทะเบียนหย่าหรือแยกกัน
อยู่ และบุตรอยู่ในความอุปการะของผู้ประกันตนฝ่ายใดให้ผู้ประกันตนฝ่ายน้ันเป็นผู้มีสิทธิได้รับ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการจ่ายเงินสงเคราะห์บุตร ให้เป็นไปตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

 

 
 
 
 
 
 

                                                             
37 มาตรา 74 แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัตปิระกนัสงัคม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2542 
38 มาตรา 75 ตรี เพิม่โดยพระราชบญัญัตปิระกนัสงัคม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2542 
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หมวด 7 
ประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ 

 
 

หลักเกณฑ์ของประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ 
มาตรา 7639 ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพต่อเม่ือผู้ประกันตนได้

จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่าหน่ึงร้อยแปดสิบเดือน ไม่ว่าระยะเวลาหน่ึงร้อยแปดสิบเดือนจะ
ตดิกันหรือไม่ก็ตาม 

มาตรา 7740 ประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ ได้แก่ 
(1) เงนิเล้ียงชีพรายเดือน เรียกว่า เงนิบ านาญชราภาพ หรือ 
(2) เงนิบ าเหน็จที่จ่ายให้คร้ังเดียว เรียกว่า เงนิบ าเหน็จชราภาพ 
หลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพตามวรรค

หน่ึงให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา 77 ทวิ41 ในกรณีที่ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่าหน่ึงร้อยแปดสิบเดือน

ให้มีสิทธิได้รับเงนิบ านาญชราภาพต้ังแต่เดือนถัดจากเดือนที่อายุครบห้าสิบห้าปีบริบูรณ์ เว้นแต่เม่ือมี
อายุครบห้าสิบห้าปีบริบูรณ์และความเป็นผู้ประกันตนยังไม่ส้ินสุดลงตามมาตรา 38 หรือมาตรา 41 ให้
ผู้น้ันมีสิทธิได้รับต้ังแต่เดือนถัดจากเดือนที่ความเป็นผู้ประกันตนส้ินสุดลง 

ในกรณีที่ผู้ประกันตนจ่ายเงนิสมทบไม่ครบหน่ึงร้อยแปดสิบเดือนและความเป็นผู้ประกันตนได้
ส้ินสุดลงตามมาตรา 38 หรือมาตรา 41 ให้ผู้น้ันมีสิทธิได้รับเงนิบ าเหน็จชราภาพ 

ผู้ประกันตนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย เม่ือความเป็นผู้ประกันตนส้ินสุดลงไม่ว่าจะส่งเงินสมทบครบ
หน่ึงร้อยแปดสิบเดือนหรือไม่ก็ตาม และประสงค์ที่จะไม่พ านักอยู่ในประเทศไทย ให้มีสิทธิได้รับเงิน
บ าเหน็จชราภาพ ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์ วธีิการ และเง่ือนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง42 

มาตรา 77 ตรี43 ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเงนิบ านาญชราภาพได้กลับเข้าเป็นผู้ประกันตน ให้ลด
การจ่ายเงินบ านาญชราภาพของบุคคลดังกล่าวจนกว่าความเป็นผู้ประกันตนได้ส้ินสุดลงตามมาตรา 
38 หรือมาตรา 41 แล้วแต่กรณี 

ในกรณีที่ความเป็นผู้ประกันตนส้ินสุดลงด้วยเหตุอ่ืนนอกจากถึงแก่ความตายให้ผู้น้ันมีสิทธิ
ได้รับเงนิบ านาญชราภาพ 

ในกรณีที่ความเป็นผู้ประกันตนส้ินสุดลงเน่ืองจากผู้ประกันตนถึงแก่ความตายให้ทายาทผู้มี
สิทธิของผู้น้ันตามมาตรา 77 จัตวา มีสิทธิได้รับเงนิบ าเหน็จชราภาพ 

                                                             
39 มาตรา 76 แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัตปิระกนัสงัคม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2542 
40 มาตรา 77 แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัตปิระกนัสงัคม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2542 
41 มาตรา 77 ทว ิเพิม่โดยพระราชบญัญัตปิระกนัสงัคม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2542 
42 มาตรา 77 ทว ิวรรคสาม เพิ่มโดยพระราชบญัญัตปิระกนัสงัคม (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2558 
43 มาตรา 77 ตรี เพิม่โดยพระราชบญัญัตปิระกนัสงัคม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2542 
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มาตรา 77 จัตวา44 ในกรณีผู้ประกันตนซึ่งมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพตาม
มาตรา 77 ทวิ ถึงแก่ความตายก่อนที่จะได้รับประโยชน์ทดแทน หรือผู้รับเงินบ านาญชราภาพถึงแก่
ความตายภายในหกสิบเดือนนับแต่เดือนที่มีสิทธิได้รับเงนิบ านาญชราภาพ ให้ทายาทของผู้น้ันซึ่งมี
ชีวิตอยู่ในวันที่ผู้ประกันตนหรือผู้รับเงนิบ านาญชราภาพถึงแก่ความตายมีสิทธิได้รับเงินบ าเหน็จชรา
ภาพ 

ทายาทผู้มีสิทธิตามวรรคหน่ึง ได้แก่ 
(1) บุตร ยกเว้นบุตรบุญธรรมหรือบุตรซึ่งได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอ่ืนให้ได้รับสอง

ส่วน ถ้าผู้ประกันตนที่ตายมีบุตรต้ังแต่สามคนขึน้ไป ให้ได้รับสามส่วน 
(2) สามีหรือภริยา ให้ได้รับหน่ึงส่วน 
(3) บดิามารดา หรือบดิาหรือมารดาที่มีชีวติอยู่ ให้ได้รบหน่ึงส่วน 
(4) บุคคลซึ่งผู้ประกันตนท าหนังสือระบุไว้เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินบ าเหน็จชราภาพ ให้ได้รับหน่ึง

ส่วน 
ในกรณีที่ไม่มีทายาทในอนุมาตราใด หรือทายาทน้ันได้ตายไปเสียก่อน ให้แบ่งเงินตามมาตรา 

77 (2) ในระหว่างทายาทผู้มีสิทธิในอนุมาตราที่มีทายาทผู้มีสิทธิได้รับ 
ในกรณีที่ ไม่ มีทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินบ าเหน็จชราภาพตามวรรคสอง ให้ทายาทของ

ผู้ประกันตนหรือผู้รับเงินบ านาญชราภาพ แล้วแต่กรณี ดังต่อไปน้ี มีสิทธิได้รับเงินบ าเหน็จชราภาพ
ตามล าดับ หากบุคคลล าดับใดมีจ านวนมากกว่าหน่ึงคน ให้บุคคลล าดับน้ันได้รับส่วนแบ่งเท่ากัน 

(1) พ่ีน้องร่วมบดิามารดาเดียวกัน 
(2) พ่ีน้องร่วมบดิาหรือร่วมมารดา 
(3) ปู่ ย่า ตา ยาย 
(4) ลุง ป้า น้า อา 

 
จากบทบัญญัติของกฎหมายประกันสงัคม จะพบว่าประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพนัน้

แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ เงินบ านาญชราภาพ หรือเงินบ าเหน็จชราภาพ ซึ่งตามหลักทั่วไป           
กฎหมายฯ มีเจตนารมณ์ท่ีจะให้จ่ายเงินบ านาญชราภาพแก่ผู้ประกันตน แต่ในกรณีของบ าเหน็จ
ชราภาพนัน้เป็นกรณีท่ีก าหนดขึน้มาเพื่อจุดช่องว่างในกรณีผู้ประกันตนนัน้ไม่เข้าเงื่อนไขการได้รับ
บ านาญชราภาพ หรือได้รับบ านาญชราภาพ แต่ถึงแก่ความตายตามระยะเวลาท่ีกฎหมายฯ 
ก าหนด 

 
 
 
 

                                                             
44 มาตรา 77 จตัวา แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัติประกนัสงัคม (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2558 
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หมวด 8 
ประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน 

 
 

หลักเกณฑ์ของประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน 
มาตรา 78 ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานต่อเม่ือ

ผู้ประกันตนได้จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่าหกเดือนและต้องอยู่ภายในระยะเวลาสิบห้าเดือนก่อน
การว่างงานและจะต้องเป็นผู้ที่อยู่ในเง่ือนไข ดังต่อไปน้ี 

(1) เป็นผู้มีความสามารถในการท างาน พร้อมที่จะท างานที่เหมาะสมตามที่จัดหาให้หรือต้องไม่
ปฏิเสธการฝึกงานและได้ขึ้นทะเบียนไว้ที่ส านักจัดหางานของรัฐ โดยต้องไปรายงานตัวไม่น้อยกว่า
เดือนละหน่ึงคร่ึง 

(2) การที่ผู้ประกันตนว่างงานต้องมิใช่ถูกจ้างเน่ืองจากทุจริตต่อหน้าที่หรือกระท าความผิดอาญา
โดยเจตนาแก่นายจ้างหรือจงใจท าให้นายจ้างได้รับความเสียหายหรือฝ่าฝืน ข้อบังคับหรือระเบียบ
เก่ียวกับการท างาน หรือค าส่ังอันชอบด้วยกฎหมายในกรณีร้ายแรง หรือละทิ้งหน้าที่เป็นเวลาเจ็ดวัน
ท างานติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควรหรือประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหาย
อย่างร้ายแรงหรือได้รับโทษจ าคุกตามค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้
กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(3) ต้องมิใช่ผู้มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพตามหมวด 7 ในลักษณะน้ี 
มาตรา 79 ให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนการว่างงานต้ังแต่วันที่แปดนับแต่วัน

ว่างงานจากการท างานกับนายจ้างรายสุดท้าย ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา 79/145 ในกรณีที่ผู้ประกันตนไม่ได้ท างานเน่ืองจากมีเหตุสุดวิสัย หรือนายจ้างไม่ให้

ท างานเน่ืองจากมีเหตุสุดวสัิย ท าให้ไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกต ิเม่ือผู้ประกันตนได้จ่ายเงิน
สมทบมาแล้วไม่น้อยกว่าหกเดือน และต้องอยู่ภายในระยะเวลาสิบห้าเดือนก่อนที่ผู้ประกันตนไม่ได้
ท างาน ให้มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และอัตราที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

 

จากบทบัญญัติของกฎหมายประกันสังคมสามารถสรุปหลักเกณฑ์เก่ียวกับประโยชน์
ทดแทนกรณีวา่งงานได้ดงันี ้

1. ต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือนภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนการ
วา่งงาน 

2. ต้องมีความสามารถท่ีจะท างาน 
3. ต้องพร้อมท่ีจะท างานท่ีเหมาะสมตามท่ีจดัหาให้ 

                                                             
45 มาตรา 79/1 เพิม่โดยพระราชบญัญัตปิระกนัสงัคม (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2558 
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4. ต้องไม่ปฏิเสธการฝึกงาน 
5. ได้ขึน้ทะเบียนไว้ท่ีส านกัจัดหางานของรัฐและต้องไปรายงานตวัไม่น้อยกว่าเดือนละ 1 

ครัง้ 
6. ต้องไม่ใช่เป็นผู้วา่งงานเน่ืองจากถกูเลกิจ้างจากเหตดุงัตอ่ไปนี ้

 ทจุริตตอ่หน้าท่ี 

 กระท าผิดอาญาโดยเจตนาตอ่นายจ้าง 

 จงใจท าให้นายจ้างได้รับความเสยีหาย 

 ฝ่าฝืนข้อบงัคบัหรือระเบียบเก่ียวกบัการท างาน หรือค าสัง่ท่ีชอบด้วยกฎหมายในกรณี 
    ร้ายแรง 

 ละทิง้หน้าท่ีเป็นเวลา 7 วนัท างานติดตอ่กนัโดยไม่มีเหตผุลอนัสมควร 

 ประมาทเลนิเลอ่เป็นเหตใุห้นายจ้างได้รับความเสยีหายอยา่งร้ายแรง 

 ได้รับโทษจ าคกุตามค าพิพากษาถึงท่ีสดุให้จ าคกุ เว้นแตโ่ทษท่ีได้กระท าโดยประมาท 
    หรือลหโุทษ 

7. ต้องไม่ใช่ผู้ ท่ีมีสทิธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพตามกฎหมายนี ้
8. ได้รับประโยชน์ทดแทนการว่างงานตัง้แต่วันท่ี 8 นับแต่วันว่างงานจากการท างานกับ

นายจ้างรายสดุท้าย 
 
อัตราประโยชน์ทดแทนและระยะเวลา 
1. กรณีลูกจ้างถูกเลิกจ้างได้รับประโยชน์ทดแทนเป็นเงินในอัตราร้อยละห้าสิบของอัตรา 

คา่จ้างรายวนั ไม่เกินครัง้ละ 180 วนั 
2. กรณีลกูจ้างลาออกจากงานเอง หรือลกูจ้างท่ีสิน้สดุสญัญาจ้างตามสญัญาจ้างท่ีก าหนด

ระยะเวลาการจ้างไว้แนน่อน และเลกิจ้าง ให้ได้รับประโยชน์ทดแทนเป็นเงินในอตัราร้อยละสามสิบ
ของคา่จ้างรายวนั โดยให้ได้รับครัง้ละไม่เกิน 90 วนั 

3. การใช้สทิธิตามข้อ 1 – 3 รวมกนัแล้วจะต้องไม่เกินปีละ 180 วนั 
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ลักษณะ 4 
พนักงานเจ้าหน้าที่ และการตรวจตราและควบคุม 

 
 

1. การก าหนดอ านาจพนักงานเจ้าหน้าที่ 
มาตรา 80 ในการปฏบัิตกิารตามหน้าที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจ ดังต่อไปน้ี 
(1) เข้าไปในสถานประกอบการหรือส านักงานของนายจ้าง สถานที่ท างานของลูกจ้าง ใน

ระหว่างเวลาพระอาทติย์ขึน้ถึงพระอาทิตย์ตกหรือในระหว่างเวลาท าการ เพ่ือตรวจสอบหรือสอบถาม
ข้อเท็จจริง ตรวจสอบทรัพย์สินหรือเอกสาร หลักฐานอ่ืน ถ่ายภาพ ถ่ายส าเนาเอกสารที่เก่ียวกับการ
จ้าง การจ่ายค่าจ้าง ทะเบียนลูกจ้าง การจ่ายเงินสมทบ และเอกสารอ่ืนที่เก่ียวข้อง หรือน าเอกสาร
หลักฐานที่เก่ียวข้องไปตรวจสอบ หรือกระท าการอย่างอ่ืนตามสมควรเพ่ือให้ได้ข้อเทจ็จริงในอันที่จะ
ปฏบัิตกิารให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตน้ีิ 

(2) ค้นสถานที่หรือยานพาหนะใด ๆ  ที่มีข้อสงสัยโดยมีเหตุอันควรเช่ือว่ามีทรัพย์สินของนายจ้าง
ซึ่งไม่น าส่งเงินสมทบและหรือเงนิเพิ่ม หรือน าส่งไม่ครบจ านวน โดยให้กระท าในระหว่างเวลาท าการ
หรือในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึน้ถึงพระอาทติย์ตก เว้นแต่การค้นในระหว่างเวลาดังกล่าวยังไม่แล้ว
เสร็จจะกระท าต่อไปก็ได้ 

(3) มีหนังสือสอบถามหรือเรียนบุคคลใดมาให้ถ้อยค า หรือให้ส่งเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้อง 
หรือส่ิงอ่ืนที่จ าเป็นมาเพ่ือประกอบการพิจารณา ทั้งน้ี ให้น าความในมาตรา 30 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

(4) ยึดหรืออายัดทรัพย์สินของนายจ้างตามค าส่ังของเลขาธิการ ตามมาตรา 50 ในกรณีที่
นายจ้างไม่น าส่งเงนิสมทบและหรือเงนิเพิ่ม หรือน าส่งไม่ครบจ านวน 

ในการปฏิบัตติามวรรคหน่ึง พนักงานเจ้าหน้าที่จะน าข้าราชการหรือลูกจ้างในส านักงานไปช่วย
ปฏบิัตงิานด้วยก็ได้ 

มาตรา 81 ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 80 ให้บุคคลซึ่งเก่ียวข้อง
อ านวยความสะดวกตามสมควร 

มาตรา 83 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ี ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา 

 
เพื่อให้การบงัคบัใช้กฎหมายประกนัสงัคมเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพกฎหมายฯ จึงก าหนด

อ านาจหน้าท่ี และสถานะของพนกังานเจ้าหน้าท่ีตามกฎหมายฯ เอาไว้ 
 

2. การก าหนดหน้าที่ของนายจ้าง 
มาตรา 81 ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 80 ให้บุคคลซึ่งเก่ียวข้อง

อ านวยความสะดวกตามสมควร 
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มาตรา 84 เพ่ือประโยชน์ในการตรวจตราและควบคุมงานอันเก่ียวกับการประกันสังคม ให้
นายจ้างจัดให้มีทะเบียนผู้ประกันตนและให้เก็บรักษาไว้ ณ สถานที่ท างานของนายจ้างพร้อมที่จะให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจได้ 

ทะเบียนผู้ประกันตนตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามแบบที่เลขาธิการก าหนด 

 
นอกจากกฎหมายประกันสงัคมจะก าหนดอ านาจของพนักงานเจ้าหน้าท่ีในเร่ืองต่าง ๆ 

เอาไว้ เพื่อให้การบงัคบัใช้กฎหมายฯ เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพแล้ว กฎหมายฯ ยงัก าหนดหน้าท่ี
ของนายจ้างในเร่ืองตา่ง ๆ เพื่อให้การตรวจตราและควบคุมโดยพนกังานเจ้าหน้าท่ีเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ อาทิเช่น การอ านวยความสะดวก ตามสมควรการจัดให้มีทะเบียนผู้ประกันตนเก็บ
รักษาไว้ ณ สถานท่ีท างานเป็นต้น 
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ลักษณะ 5 
การอุทธรณ์ 

 
 

1. การก าหนดสิทธิในการอุทธรณ์ของบุคคลที่เก่ียวข้อง 
มาตรา 85 นายจ้าง ผู้ประกันตน หรือบุคคลอ่ืนใด ซึ่งไม่พอใจในค าส่ังของเลขาธิการหรือของ

พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งส่ังการตามพระราชบัญญัติน้ี เว้นแต่เป็นค าส่ังตามมาตรา 50 ให้มีสิทธิอุทธรณ์
เป็นหนังสือต่อคณะกรรมการการอุทธรณ์ได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าส่ังดังกล่าว 

หลักเกณฑ์และวธีิการย่ืนอุทธรณ์ ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา 87 ให้มีคณะกรรมการการอุทธรณ์คณะหน่ึงซึ่งรัฐมนตรีแต่งต้ัง ประกอบด้วยประธาน

กรรมการหน่ึงคนและกรรมการอ่ืน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางกฎหมาย ผู้ทรงคุณวุฒิทางการแพทย์ 
ผู้ทรงคุณวุฒทิางระบบงานประกันสังคม ผู้ทรงคุณวุฒิทางการแรงงาน ผู้แทนฝ่ายนายจ้างสามคน และ
ผู้แทนฝ่ายลูกจ้างสามคน และให้ผู้แทนส านักงานเป็นกรรมการและเลขานุการ ซึ่งทั้งคณะมีจ านวน
รวมกันไม่เกินสิบสามคน 

 
เน่ืองจากการบังคับใช้กฎหมายประกันสงัคมอาจส่งผลกระทบต่อบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับ

กฎหมายฯ ซึ่งในท่ีนีก็้ได้แก่นายจ้างหรือลกูจ้าง ด้วยเหตนีุก้ฎหมายฯ จึงก าหนดสทิธิในการอุทธรณ์
ของบุคคลดังกล่าวเอาไว้ ในกรณีท่ีไม่พอใจในค าสัง่ท่ีออกโดยเจ้าหน้าท่ีตามกฎหมายฯ นี ้ซึ่ง
ประเด็นท่ีส าคญัในกรณีนีก็้คือ การอุทธรณ์ตามท่ีกฎหมายฯ ก าหนดนีเ้ป็นขัน้ตอนท่ีกฎหมายฯ 
ก าหนดให้บุคคลท่ีไม่พอใจในค าสั่งดังกล่าวต้องด าเนินการอุทธรณ์ตามขัน้ตอนท่ีกฎหมายฯ 
ก าหนดเอาไว้ถ้าผลอุทธรณ์นัน้ไม่เป็นท่ีพอใจ จึงจะมีสทิธิน าเร่ืองท่ีอุทธรณ์ดงักลา่วไปฟอ้งร้องศาล
แรงงานภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายฯ ก าหนด 
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ลักษณะ 6 
บทก าหนดโทษ 

 
 
เนือ้หาโดยสรุปในส่วนนีเ้ป็นเร่ืองเก่ียวกับบทก าหนดโทษในกรณีท่ีนายจ้างไม่ปฏิบัติตาม

กฎหมายฯ โดยในบางความผิดจะมีโทษปรับแตเ่พียงอยา่งเดียว แต่บางความผิดจะมีทัง้โทษจ าคุก
และโทษปรับ โดยโทษขัน้ต ่าสุดคือ ปรับไม่เกิน 5,000 บาท และโทษขัน้สงูสุดคือจ าคุกไม่เกิน 6 
เดือน ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับ แต่อย่างไรก็ตามความผิดตามกฎหมาย
ประกันสงัคมเป็นความผิดท่ีสามารถเปรียบเทียบได้ ถ้าผู้ มีอ านาจเปรียบเทียบเห็นว่าผู้ กระท า
ความผิดไม่ควรได้รับโทษจ าคุกหรือไม่ควรถูกฟ้องร้องก็ให้ด าเนินการเปรียบเทียบตามกฎหมายฯ 
ยกเว้นความผิดตามมาตรา 32 ของกฎหมายฯ ท่ีห้ามผู้ซึ่งมีหน้าท่ีปฏิบติังานตามกฎหมายฉบบันี ้
เปิดเผยข้อความ หรือตัวเลขท่ีกรอกไว้ในแบบส ารวจการประกันสังคมตามกฎหมายฯ แก่
บุคคลภายนอกเว้นแตเ่ป็นกรณีท่ีกฎหมายฯ อนญุาตให้เปิดเผยได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


