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พระราชบัญญัติ 
ประกันสังคม  (ฉบับที่  ๔) 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๒  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

เป็นปีที่  ๗๐  ในรัชกาลปัจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติประกันสังคม  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหนึ่งร้อยย่ีสิบวันนับแต่วันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๔  แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.  ๒๕๓๓  

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๔ พระราชบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับแก่ 
(๑) ข้าราชการและลูกจ้างประจําของราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  และราชการ 

ส่วนท้องถิ่น 
(๒) นักเรียน  นักเรียนพยาบาล  นิสิตหรือนักศึกษา  ซึ่งเป็นลูกจ้างของโรงเรียนสถานพยาบาล  

วิทยาลัย  หรือมหาวิทยาลัยนั้น 
(๓) ลูกจ้างของรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ 
(๔) กิจการหรือลูกจ้างอื่นตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา” 
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มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในบทนิยามคําว่า  “ลูกจ้าง”  ในมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม  พ.ศ.  ๒๕๓๓  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

““ลูกจ้าง”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งทํางานให้นายจ้างโดยรับค่าจ้าง” 
มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในบทนิยามคําว่า  “ทุพพลภาพ”  ในมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติ

ประกันสังคม  พ.ศ.  ๒๕๓๓  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
““ทุพพลภาพ”  หมายความว่า  การสูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะ 

หรือของร่างกาย  หรือสูญเสียสภาวะปกติของจิตใจ  จนทําให้ความสามารถในการทํางานลดลงถึงขนาด 
ไม่อาจประกอบการงานตามปกติได้  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์ที่เลขาธิการประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการการแพทย์” 

มาตรา ๖ ให้เพิ่มบทนิยามคําว่า  “ภัยพิบัติ”  ระหว่างบทนิยามคําว่า  “ว่างงาน”  และ  
“กองทุน”  ในมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.  ๒๕๓๓ 

““ภัยพิบัติ”  หมายความว่า  อัคคีภัย  วาตภัย  อุทกภัย  หรือธรณีพิบัติภัย  ตลอดจนภัยอื่น ๆ   
ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติหรือมีผู้ทําให้เกิดขึ้น  ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตหรือร่างกายของประชาชน 
หรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐ” 

มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๘  แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.  ๒๕๓๓  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๘ ให้มีคณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกว่า  “คณะกรรมการประกันสังคม”  ประกอบด้วย  
ปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานกรรมการ  ผู้แทนกระทรวงการคลัง  ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์  ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย  ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข  และผู้แทนสํานักงบประมาณ  
เป็นกรรมการ  กับผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนฝ่ายละเจ็ดคนซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง  เป็นกรรมการ 

ให้เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ   
ให้ผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนตามวรรคหนึ่งมาจากการเลือกตั้ง  โดยคํานึงถึง 

การมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงของฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตน  สัดส่วนระหว่างหญิงและชาย  รวมทั้ง 
การมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิผลของคนพิการ  และผู้ด้อยโอกาส  ทั้งนี้  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้ง 
ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

คณะกรรมการจะแต่งตั้งข้าราชการในสํานักงานเป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้” 
มาตรา ๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๘/๑  มาตรา  ๘/๒  และมาตรา  ๘/๓  แห่ง

พระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.  ๒๕๓๓ 
“มาตรา  ๘/๑  คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนไม่เกินเจ็ดคน  เป็นที่ปรึกษาของ

คณะกรรมการ  โดยการสรรหาจากผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ไม่น้อยกว่าสิบปีในด้านการเงิน 
การคลัง  ด้านระบบงานประกันสังคม  ด้านบริหารการลงทุน  ด้านบริหารจัดการ  ด้านการแพทย์  ด้านกฎหมาย  
และด้านเศรษฐศาสตร์ 
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หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการ 

มาตรา ๘/๒ กรรมการซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งตามมาตรา  ๘  หรือที่ปรึกษาซึ่งคณะกรรมการ
แต่งตั้งตามมาตรา  ๘/๑  ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
(๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๔) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๕) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด 

ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๖) ไม่เคยต้องคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะรํ่ารวยผิดปกติ

หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ 
(๗) ไม่เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือเลิกจ้างจากหน่วยงานของรัฐหรือสถานประกอบกิจการของเอกชน  

เพราะทุจริตต่อหน้าที่ 
(๘) ไม่เป็นคู่สัญญาหรือมีประโยชน์ได้เสียในกิจการที่เป็นคู่สัญญาหรือมีธุรกิจเก่ียวข้องกับสํานักงาน  

ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
(๙) ไม่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการการเมือง  ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  สมาชิกสภาท้องถิ่น

หรือผู้บริหารท้องถิ่น  หรือกรรมการหรือที่ปรึกษาของพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง  
เว้นแต่จะได้พ้นจากตําแหน่งดังกล่าวไม่น้อยกว่าสามปี 

มาตรา ๘/๓ ให้กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งถือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งระดับสูงตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่จะต้องแสดงบัญชีรายการทรัพย์สิน 
และหนี้สินต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  โดยให้เปิดเผยต่อสาธารณชนทราบ 
ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ครบกําหนดต้องย่ืนบัญชีดังกล่าว” 

มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในวรรคหน่ึงของมาตรา  ๑๐  แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม  
พ.ศ.  ๒๕๓๓  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๐ กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งตามมาตรา  ๘  หรือที่ปรึกษาซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้ง
ตามมาตรา  ๘/๑  มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสองปี” 

มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๑  แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.  ๒๕๓๓  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๑ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งตามมาตรา  ๘  
หรือที่ปรึกษาซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งตามมาตรา  ๘/๑  พ้นจากตําแหน่ง  เม่ือ 
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(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะกรรมการมีมติให้ออก  เพราะบกพร่องต่อหน้าที่  มีความประพฤติเสื่อมเสีย  หรือ 

หย่อนความสามารถ  ด้วยคะแนนเสียงเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการที่มีอยู่ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๘/๒ 
ในกรณีที่กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งหรือที่ปรึกษาพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ  ให้รัฐมนตรี 

หรือคณะกรรมการแต่งตั้งบุคคลในประเภทเดียวกันตามมาตรา  ๘  หรือมาตรา  ๘/๑  เป็นกรรมการ 
หรือที่ปรึกษาแทน  แล้วแต่กรณี  และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนตําแหน่งที่ว่างอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่
ของกรรมการหรือที่ปรึกษาซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว 

ในกรณีที่คณะกรรมการแต่งตั้งที่ปรึกษาเพิ่มขึ้นในระหว่างที่ที่ปรึกษาซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระ 
อยู่ในตําแหน่ง  ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาเพิ่มขึ้นนั้นอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของที่ปรึกษา
ซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว” 

มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๔  แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.  ๒๕๓๓  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๔ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า  “คณะกรรมการการแพทย์”  ประกอบด้วย  
ประธานกรรมการและกรรมการอื่นมีจํานวนรวมกันไม่เกินสิบหกคนซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง 

ให้ผู้แทนสํานักงานเป็นกรรมการและเลขานุการ 
ประธานกรรมการและกรรมการอื่นตามวรรคหนึ่ง  ให้แต่งตั้งโดยการสรรหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

ในวิชาชีพเวชกรรมสาขาต่าง ๆ  หรือในด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขหรือด้านการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล  
และให้มีผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนฝ่ายละหนึ่งคน  และให้มีวาระการดํารงตําแหน่ง
คราวละสองปี 

ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๘/๑  วรรคสอง  มาตรา  ๘/๒  มาตรา  ๑๐  วรรคสอง  มาตรา  ๑๑  
มาตรา  ๑๒  และมาตรา  ๑๓  มาใช้บังคับโดยอนุโลม” 

มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกความใน  (๒)  ของมาตรา  ๑๕  แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม  
พ.ศ.  ๒๕๓๓  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๒)  กําหนดหลักเกณฑ์  อัตรา  และระยะเวลาในการรับประโยชน์ทดแทนตามมาตรา  ๕๙  
มาตรา  ๖๓  มาตรา  ๖๖  มาตรา  ๖๘  มาตรา  ๗๐  มาตรา  ๗๑  และมาตรา  ๗๒” 

มาตรา ๑๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๒๔/๑  แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม   
พ.ศ.  ๒๕๓๓ 

“มาตรา ๒๔/๑ กองทุนต้องวางและถือไว้ซึ่งระบบการบัญชีที่เหมาะสมแก่กองทุนตามมาตรฐาน
การบัญชี  มีบัญชีลงรายการรับและจ่ายเงิน  สินทรัพย์  และหนี้สินที่แสดงฐานะการเงินที่เป็นอยู่ตามความจริง



หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๕๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มิถุนายน   ๒๕๕๘ 
 

 

และตามที่ควร  พร้อมด้วยข้อความอันเป็นที่มาของรายการน้ัน ๆ  ทั้งนี้  ให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ 
ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งเพื่อกํากับดูแลความโปร่งใสได้มาตรฐาน  และให้มีการตรวจสอบบัญชีภายในเป็นประจํา 

หลักเกณฑ์  วิธีการได้มา  องค์ประกอบ  และอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบให้เป็นไป
ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด  โดยคําแนะนําของคณะกรรมการ  และให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๑๐  มาตรา  ๑๑  
มาตรา  ๑๒  และมาตรา  ๑๘  มาใช้บังคับโดยอนุโลม” 

มาตรา ๑๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของมาตรา  ๒๖  แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม  
พ.ศ.  ๒๕๓๓ 

“บรรดาอสังหาริมทรัพย์ซึ่งได้มาจากการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนตามวรรคหน่ึง  ไม่ถือเป็น
ที่ราชพัสดุ  และให้สํานักงานเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์เพื่อประโยชน์ของกองทุน” 

มาตรา ๑๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๒๗  แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.  ๒๕๓๓  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๒๗ ให้คณะกรรมการเสนองบการเงินของกองทุนในปีที่ล่วงมาแล้วต่อสํานักงาน 
การตรวจเงินแผ่นดินภายในหกเดือนนับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน  เพื่อตรวจสอบรับรองก่อนเสนอต่อรัฐมนตรี 

ให้รัฐมนตรีเสนองบการเงินของกองทุนตามวรรคหนึ่งต่อคณะรัฐมนตรี  เพื่อนําเสนอต่อ 
สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเพื่อทราบ  และประกาศในราชกิจจานุเบกษา” 

มาตรา ๑๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๒๗/๑  ในหมวด  ๓  กองทุนประกันสังคม  
ลักษณะ  ๑  บททั่วไป  แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.  ๒๕๓๓ 

“มาตรา ๒๗/๑ ให้สํานักงานจัดทํารายงานการประเมินสถานะของกองทุน  โดยแสดงรายรับ  
รายจ่าย  และความสามารถในการดําเนินการในอนาคตเสนอต่อคณะกรรมการเป็นประจําทุกปี  แล้วให้
สํานักงานเปิดเผยต่อสาธารณชน” 

มาตรา ๑๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๓๔  แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.  ๒๕๓๓  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๓๔ ให้นายจ้างซึ่งมีลูกจ้างที่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา  ๓๓  ย่ืนแบบรายการข้ึน
ทะเบียนนายจ้างและแบบรายการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนต่อสํานักงานภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ลูกจ้างนั้น
เป็นผู้ประกันตน  ทั้งนี้  ตามแบบและวิธีการที่เลขาธิการประกาศกําหนด” 

มาตรา ๑๘ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา  ๓๙  แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม  
พ.ศ.  ๒๕๓๓  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 

“จํานวนเงินที่ใช้เป็นฐานในการคํานวณเงินสมทบที่ผู้ประกันตนตามวรรคหนึ่ง  ต้องนําส่ง 
เข้ากองทุนตามมาตรา  ๔๖  วรรคสาม  ให้เป็นไปตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง  ทั้งนี้  ให้คํานึงถึง
ความเหมาะสมกับสภาพทางเศรษฐกิจในขณะน้ันด้วย” 



หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๕๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มิถุนายน   ๒๕๕๘ 
 

 

มาตรา ๑๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๔๐  แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.  ๒๕๓๓  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๔๐ บุคคลใดซึ่งมิใช่ลูกจ้างตามมาตรา  ๓๓  หรือไม่อยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้  
อาจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนตามพระราชบัญญัตินี้ได้  โดยแสดงความจํานงต่อสํานักงาน  ทั้งนี้  คุณสมบัติ
ของบุคคลดังกล่าวให้เป็นไปตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบของผู้ประกันตน  ประเภทของประโยชน์ทดแทนที่จะได้รับ
ตามมาตรา  ๕๔  ตลอดจนหลักเกณฑ์และเง่ือนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนให้ตราเป็น 
พระราชกฤษฎีกา 

ให้รัฐบาลจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง  แต่ไม่เกินก่ึงหนึ่งของ 
เงินสมทบที่ได้รับจากผู้ประกันตนตามวรรคหนึ่ง” 

มาตรา ๒๐ ให้ยกเลิกความในวรรคหน่ึงของมาตรา  ๔๔  แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม  
พ.ศ.  ๒๕๓๓  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๔๔ ในกรณีที่ข้อเท็จจริงเก่ียวกับข้อความในแบบรายการที่ได้ย่ืนไว้ต่อสํานักงาน
เปลี่ยนแปลงไป  ให้นายจ้างแจ้งเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมรายการภายในวันที่สิบห้าของเดือน 
ถัดจากเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  ทั้งนี้  ตามแบบและวิธีการที่เลขาธิการประกาศกําหนด” 

มาตรา ๒๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๔๖/๑  แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม   
พ.ศ.  ๒๕๓๓ 

“มาตรา ๔๖/๑ ในกรณีท้องที่หนึ่งท้องที่ใดประสบภัยพิบัติอย่างร้ายแรงที่ส่งผลกระทบต่อ
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ  รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีอาจประกาศกําหนดหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเง่ือนไขให้ลดหย่อนการออกเงินสมทบของนายจ้างและผู้ประกันตนได ้

การออกประกาศตามวรรคหน่ึง  ให้คํานึงถึงผลกระทบต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจประกอบกับ
เสถียรภาพของกองทุนเป็นสําคัญ  แต่จะลดหย่อนได้คราวละไม่เกินหกเดือน” 

มาตรา ๒๒ ให้ยกเลิกความในวรรคหน่ึงและวรรคสองของมาตรา  ๔๗  แห่งพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม  พ.ศ.  ๒๕๓๓  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๗  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๔๗ ให้นายจ้างหักค่าจ้างของผู้ประกันตนทุกคร้ังที่มีการจ่ายค่าจ้างตามจํานวนที่จะต้อง
นําส่งเป็นเงินสมทบในส่วนของผู้ประกันตนตามมาตรา  ๔๖  และให้ถือว่าผู้ประกันตนได้จ่ายเงินสมทบแล้ว
ตั้งแต่วันถึงกําหนดจ่ายค่าจ้าง 

ให้นายจ้างนําเงินสมทบในส่วนของผู้ประกันตนที่ได้หักไว้ตามวรรคหนึ่ง  และเงินสมทบในส่วนของ
นายจ้างส่งให้แก่สํานักงานภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดจากเดือนที่มีการหักเงินสมทบไว้  พร้อมทั้ง 
ย่ืนแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ  ทั้งนี้  ตามแบบและวิธีการที่เลขาธิการประกาศกําหนด” 



หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๕๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มิถุนายน   ๒๕๕๘ 
 

 

มาตรา ๒๓ ให้ยกเลิกความในวรรคหน่ึงของมาตรา  ๔๙  แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม  
พ.ศ.  ๒๕๓๓  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๔๙ นายจ้างซึ่งไม่นําส่งเงินสมทบในส่วนของตนหรือในส่วนของผู้ประกันตน  หรือ 
ส่งไม่ครบจํานวนภายในเวลาที่กําหนดตามมาตรา  ๔๗  ต้องจ่ายเงินเพิ่มในอัตราร้อยละสองต่อเดือนของ
จํานวนเงินสมทบท่ีนายจ้างยังมิได้นําส่งหรือของจํานวนเงินสมทบท่ียังขาดอยู่นับแต่วันถัดจากวันที่ต้องนําส่ง
เงินสมทบ  ทั้งนี้  เงินเพิ่มที่คํานวณได้ต้องไม่เกินจํานวนเงินสมทบที่นายจ้างต้องจ่าย” 

มาตรา ๒๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๕๔  แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.  ๒๕๓๓  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๕๔ ผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิตามพระราชบัญญัตินี้  มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน 
จากกองทุน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย  รวมทั้งการส่งเสริมสุขภาพ 
และการป้องกันโรค 

(๒) ประโยชน์ทดแทนในกรณีคลอดบุตร 
(๓) ประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพ 
(๔) ประโยชน์ทดแทนในกรณีตาย 
(๕) ประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร 
(๖) ประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ 
(๗) ประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน  ยกเว้นผู้ประกันตนตามมาตรา  ๓๙ 
สิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนตามวรรคหนึ่งไม่อาจโอนกันได้และไม่อยู่ในความรับผิดแห่ง 

การบังคับคดี” 
มาตรา ๒๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๕๔/๑  แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม   

พ.ศ.  ๒๕๓๓ 
“มาตรา ๕๔/๑ การเรียกร้องหรือการได้มาซึ่งสิทธิหรือประโยชน์ตามพระราชบัญญัตินี้ไม่เป็น

การตัดสิทธิหรือประโยชน์ที่ผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิตามพระราชบัญญัตินี้พึงได้ตามกฎหมายอื่น” 
มาตรา ๒๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๕๖  แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.  ๒๕๓๓  

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๕๖ ผู้ประกันตนหรือบุคคลอื่นใดเห็นว่าตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนตามมาตรา  ๕๔  

และประสงค์จะขอรับประโยชน์ทดแทนนั้น  ให้ย่ืนคําขอรับประโยชน์ทดแทนต่อสํานักงานตามระเบียบ 
ที่เลขาธิการกําหนด  ภายในสองปีนับแต่วันที่มีสิทธิ  และให้เลขาธิการ  หรือผู้ซึ่งเลขาธิการมอบหมาย
พิจารณาสั่งการโดยเร็ว 



หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๕๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มิถุนายน   ๒๕๕๘ 
 

 

ในกรณีย่ืนคําขอรับประโยชน์ทดแทนเกินระยะเวลาที่กําหนดไว้ในวรรคหนึ่ง  ผู้ย่ืนคําขอต้องแสดง
เหตุผลและความจําเป็นที่ไม่อาจย่ืนภายในกําหนดเวลาดังกล่าวต่อเลขาธิการ  หากเลขาธิการเห็นว่ามีเหตุผล
และความจําเป็นเพียงพอให้รับคําขอน้ันไว้พิจารณา 

ในกรณีที่มีการส่ังจ่ายประโยชน์ทดแทนตามวรรคหนึ่งเป็นตัวเงิน  และได้แจ้งให้ผู้ประกันตน 
หรือบุคคลซึ่งมีสิทธิทราบแล้ว  ให้ผู้ประกันตนหรือบุคคลซึ่งมีสิทธิมารับเงินดังกล่าวโดยเร็ว  หากไม่มารับ
ภายในสองปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากสํานักงาน  ให้เงินนั้นตกเป็นของกองทุน” 

มาตรา ๒๗ ให้ยกเลิกความในวรรคหน่ึงของมาตรา  ๕๗  แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม  
พ.ศ.  ๒๕๓๓  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๕๗ การคํานวณค่าจ้างรายวันในการจ่ายเงินทดแทนการขาดรายได้ให้แก่
ผู้ประกันตนตามมาตรา  ๓๓  ให้คํานวณโดยนําค่าจ้างที่ใช้เป็นฐานในการคํานวณเงินสมทบสูงสุดสามเดือนภายใน
ระยะเวลาสิบห้าเดือนก่อนเดือนที่มีสิทธิมารวมกันเป็นฐานในการคํานวณแล้วหารด้วยเก้าสิบ  ในกรณีที่
ผู้ประกันตนมีค่าจ้างไม่ครบสามเดือนให้คํานวณจากค่าจ้างเฉลี่ยเป็นรายวัน” 

มาตรา ๒๘ ให้ยกเลิกมาตรา  ๖๑  แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.  ๒๕๓๓  ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๗ 

มาตรา ๒๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๖๑  ทวิ  แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.  ๒๕๓๓  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา  ๖๑/๑  ในกรณีที่ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ตามมาตรา  ๖๔  
และมาตรา  ๗๑  ในช่วงเวลาเดียวกัน  ให้มีสิทธิขอรับเงินทดแทนการขาดรายได้เพียงประเภทเดียว   
โดยให้แสดงความจํานงตามแบบที่เลขาธิการกําหนด” 

มาตรา ๓๐ ให้ยกเลิกความในวรรคหน่ึงของมาตรา  ๖๓  แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม  
พ.ศ.  ๒๕๓๓  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๖๓ ประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจาก 
การทํางาน  ได้แก่ 

(๑) ค่าตรวจวินิจฉัยโรค 
(๒) ค่าส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
(๓) ค่าบําบัดทางการแพทย์และค่าฟื้นฟูสมรรถภาพ 
(๔) ค่ากินอยู่และรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล 
(๕) ค่ายาและค่าเวชภัณฑ์ 
(๖) ค่ารถพยาบาลหรือค่าพาหนะรับส่งผู้ป่วย 



หน้า   ๙ 
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(๗) ค่าใช้จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือเบ้ืองต้นให้แก่ผู้ประกันตน  ในกรณีที่ผู้ประกันตนได้รับความเสียหาย
จากการรับบริการทางการแพทย์  เม่ือสํานักงานได้จ่ายเงินช่วยเหลือเบ้ืองต้นให้แก่ผู้ประกันตนไปแล้ว   
ให้สํานักงานมีสิทธิไล่เบ้ียแก่ผู้กระทําผิดได้ 

(๘) ค่าบริการอื่นที่จําเป็น” 
มาตรา ๓๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๖๕  แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.  ๒๕๓๓  

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๖๕ ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีคลอดบุตรสําหรับตนเองหรือ

ภริยาต่อเม่ือภายในระยะเวลาสิบห้าเดือนก่อนวันรับบริการทางการแพทย์  ผู้ประกันตนได้จ่ายเงินสมทบ
มาแล้วไม่น้อยกว่าห้าเดือน 

ในกรณีที่ผู้ประกันตนไม่มีภริยา  หากผู้ประกันตนอยู่กินฉันสามีภริยากับหญิงใดโดยเปิดเผย 
ตามระเบียบที่เลขาธิการกําหนด  ให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีคลอดบุตร 
สําหรับหญิงนั้นด้วย” 

มาตรา ๓๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.  ๒๕๓๓  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๗๑ ในกรณีที่ผู้ประกันตนทุพพลภาพอันมิใช่เนื่องจากการทํางานให้มีสิทธิได้รับ 
เงินทดแทนการขาดรายได้ตามอัตราและระยะเวลาที่คณะกรรมการการแพทย์กําหนด  โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ  ทั้งนี้  เงินทดแทนการขาดรายได้ต้องไม่เกินอัตราร้อยละห้าสิบของค่าจ้างตามมาตรา  ๕๗ 

ในกรณีที่ผู้ประกันตนทุพพลภาพอันมิใช่เนื่องจากการทํางาน  และการทุพพลภาพนั้นมีระดับ 
ความสูญเสียรุนแรงตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการแพทย์กําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ  
ให้มีสิทธิได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ในอัตราร้อยละห้าสิบของค่าจ้างตามมาตรา  ๕๗  ตลอดชีวิต” 

มาตรา ๓๓ ให้ยกเลิกความใน  (๒)  ของมาตรา  ๗๓  แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม  
พ.ศ.  ๒๕๓๓  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 

“(๒) เงินสงเคราะห์กรณีที่ผู้ประกันตนถึงแก่ความตาย  ให้จ่ายแก่บุคคลซึ่งผู้ประกันตนทําหนังสือ
ระบุให้เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์นั้น  แต่ถ้าผู้ประกันตนมิได้มีหนังสือระบุไว้ก็ให้นํามาเฉล่ียจ่ายให้แก่
สามีหรือภริยา  บิดามารดา  หรือบุตรของผู้ประกันตนในจํานวนที่เท่ากัน  ดังนี้ 

 (ก) ถ้าก่อนถึงแก่ความตาย  ผู้ประกันตนได้ส่งเงินสมทบมาแล้วตั้งแต่สามสิบหกเดือนขึ้นไป  
แต่ไม่ถึงหนึ่งร้อยย่ีสิบเดือน  ให้จ่ายเงินสงเคราะห์เป็นจํานวนเท่ากับร้อยละห้าสิบของค่าจ้างรายเดือน 
ที่คํานวณได้ตามมาตรา  ๕๗  คูณด้วยสี่ 

 (ข) ถ้าก่อนถึงแก่ความตาย  ผู้ประกันตนได้ส่งเงินสมทบมาแล้วตั้งแต่หนึ่งร้อยย่ีสิบเดือนขึ้นไป  
ให้จ่ายเงินสงเคราะห์เป็นจํานวนเท่ากับร้อยละห้าสิบของค่าจ้างรายเดือนที่คํานวณได้ตามมาตรา  ๕๗   
คูณด้วยสิบสอง” 
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มาตรา ๓๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๗๓  ทวิ  แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.  ๒๕๓๓  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา  ๗๓/๑  ในกรณีที่ผู้ประกันตนซึ่งได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้  เนื่องจากการเจ็บป่วย
ด้วยโรคเร้ือรังตามมาตรา  ๖๔  หรือทุพพลภาพตามมาตรา  ๗๑  ถึงแก่ความตาย  ให้จ่ายประโยชน์ทดแทน
เป็นเงินค่าทําศพและเงินสงเคราะห์ตามมาตรา  ๗๓  โดยให้นําเงินทดแทนการขาดรายได้ที่ผู้ประกันตน
ได้รับในเดือนสุดท้ายก่อนถึงแก่ความตายมาเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ 

ในกรณีที่ มีผู้ มีสิทธิได้รับเงินค่าทําศพและเงินสงเคราะห์กรณีผู้ประกันตนถึงแก่ความตาย 
ตามมาตรา  ๗๓  ด้วย  ให้ได้รับเงินค่าทําศพและเงินสงเคราะห์ตามมาตรา  ๗๓  เท่านั้น” 

มาตรา ๓๕ ให้ยกเลิกความในวรรคหน่ึงของมาตรา  ๗๕  ตรี  แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม  
พ.ศ.  ๒๕๓๓  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๗๕ ตรี  ให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร  สําหรับ
บุตรซึ่งมีอายุตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  แต่ต้องไม่เกินสิบห้าปีบริบูรณ์  จํานวนคราวละไม่เกินสามคน   
บุตรดังกล่าวไม่รวมถึงบุตรบุญธรรมหรือบุตรซึ่งได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่น” 

มาตรา ๓๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของมาตรา  ๗๗  ทวิ  แห่งพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม  พ.ศ.  ๒๕๓๓  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

“ผู้ประกันตนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย  เม่ือความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงไม่ว่าจะส่งเงินสมทบ 
ครบหนึ่งร้อยแปดสิบเดือนหรือไม่ก็ตาม  และประสงค์ที่จะไม่พํานักอยู่ในประเทศไทยให้มีสิทธิได้รับ 
เงินบําเหน็จชราภาพ  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง” 

มาตรา ๓๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๗๗  จัตวา  แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.  ๒๕๓๓  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๗๗ จัตวา  ในกรณีผู้ประกันตนซึ่งมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ
ตามมาตรา  ๗๗  ทวิ  ถึงแก่ความตายก่อนที่จะได้รับประโยชน์ทดแทน  หรือผู้รับเงินบํานาญชราภาพ 
ถึงแก่ความตายภายในหกสิบเดือนนับแต่เดือนที่มีสิทธิได้รับเงินบํานาญชราภาพ  ให้ทายาทของผู้นั้น 
ซึ่งมีชีวิตอยู่ในวันที่ผู้ประกันตนหรือผู้รับเงินบํานาญชราภาพถึงแก่ความตายมีสิทธิได้รับเงินบําเหน็จชราภาพ 

ทายาทผู้มีสิทธิตามวรรคหน่ึง  ได้แก่ 
(๑) บุตร  ยกเว้นบุตรบุญธรรมหรือบุตรซึ่งได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่น  ให้ได้รับสองส่วน  

ถ้าผู้ประกันตนที่ตายมีบุตรตั้งแต่สามคนข้ึนไป  ให้ได้รับสามส่วน 
(๒) สามีหรือภริยาให้ได้รับหนึ่งส่วน 
(๓) บิดามารดา  หรือบิดาหรือมารดาที่มีชีวิตอยู่ให้ได้รับหนึ่งส่วน 
(๔) บุคคลซึ่งผู้ประกันตนทําหนังสือระบุไว้เป็นผู้มีสิทธิไดรั้บเงินบําเหน็จชราภาพให้ไดรั้บหนึ่งส่วน 
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ในกรณีที่ไม่มีทายาทในอนุมาตราใด  หรือทายาทนั้นได้ตายไปเสียก่อน  ให้แบ่งเงินตามมาตรา  ๗๗  (๒)  
ในระหว่างทายาทผู้มีสิทธิในอนุมาตราที่มีทายาทผู้มีสิทธิได้รับ 

ในกรณีที่ไม่มีทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินบําเหน็จชราภาพตามวรรคสอง  ให้ทายาทของผู้ประกันตน
หรือผู้ รับเงินบํานาญชราภาพแล้วแต่กรณีดังต่อไปนี้  มีสิทธิได้รับเงินบําเหน็จชราภาพตามลําดับ   
หากบุคคลลําดับใดมีจํานวนมากกว่าหนึ่งคนให้บุคคลลําดับนั้นได้รับส่วนแบ่งเท่ากัน 

(๑) พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 
(๒) พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดา 
(๓) ปู่  ย่า  ตา  ยาย 
(๔) ลุง  ป้า  น้า  อา” 
มาตรา ๓๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๗๙/๑  ในหมวด  ๘  ประโยชน์ทดแทนในกรณี

ว่างงาน  ลักษณะ  ๓  ประโยชน์ทดแทน  แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.  ๒๕๓๓ 
“มาตรา  ๗๙/๑  ในกรณีที่ผู้ประกันตนไม่ได้ทํางานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยหรือนายจ้างไม่ให้ทํางาน

เนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยทําให้ไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติ  เม่ือผู้ประกันตนได้จ่ายเงินสมทบมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าหกเดือนและต้องอยู่ภายในระยะเวลาสิบห้าเดือนก่อนที่ผู้ประกันตนไม่ได้ทํางาน  ให้มีสิทธิได้รับ
ประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานตามหลักเกณฑ์  เง่ือนไข  และอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง” 

มาตรา ๓๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๘๔  ทวิ  แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.  ๒๕๓๓  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา  ๘๔/๑  กําหนดเวลาตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๓๙  มาตรา  ๔๕  มาตรา  ๔๗  และ
มาตรา  ๔๗  ทวิ  ถ้าผู้มีหน้าที่ปฏิบัติตามกําหนดเวลานั้นมีเหตุจําเป็นอันมิอาจก้าวล่วงได้  และได้ย่ืนคําร้อง
เพื่อขอขยายหรือเลื่อนกําหนดเวลาโดยแสดงเหตุแห่งความจําเป็นนั้น  ถ้าเลขาธิการเห็นสมควร  จะขยาย
หรือเลื่อนกําหนดเวลาออกไปก็ได้  ทั้งนี้  ต้องย่ืนคําร้องภายในสิบห้าวันนับแต่เหตุจําเป็นนั้นสิ้นสุดลง 

การขยายเวลาตามที่กําหนดไว้ในมาตรา  ๓๙  หรือมาตรา  ๔๗  ไม่เป็นเหตุให้ลดหรืองดเงินเพิ่ม” 
มาตรา ๔๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๙๗  แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.  ๒๕๓๓  

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา  ๙๗  นายจ้างผู้ใดย่ืนแบบรายการตามมาตรา  ๓๔  หรือแจ้งขอเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข 

เพิ่มเติมรายการตามมาตรา  ๔๔  เป็นเท็จ  หรือไม่ย่ืนแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบภายในกําหนดเวลา
ตามมาตรา  ๔๗  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ” 

มาตรา ๔๑ ผู้ใดเคยได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพจากกองทุนประกันสังคม
ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.  ๒๕๓๓  และสิทธิการได้รับประโยชน์ทดแทนดังกล่าวได้สิ้นสุดลง
ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพตามมาตรา  ๗๑  
วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.  ๒๕๓๓  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  ตั้งแต่
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
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ผู้ใดมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพจากกองทุนประกันสังคมตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม  พ.ศ.  ๒๕๓๓  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๗  
อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนตามมาตรา  ๗๑  วรรคสอง  
แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.  ๒๕๓๓  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๔๒ ให้คณะกรรมการประกันสังคมและคณะกรรมการการแพทย์ซึ่งดํารงตําแหน่ง
อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประกันสังคมตามมาตรา  ๘  หรือคณะกรรมการการแพทย์ตามมาตรา  ๑๔  แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม  
พ.ศ.  ๒๕๓๓  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้  ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๔๓ ให้นํามาตรา  ๔๙  แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.  ๒๕๓๓  ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  มาใช้บังคับกับนายจ้างซึ่งยังมิได้นําส่งเงินสมทบหรือเงินเพิ่ม  หรือนําส่ง 
ไม่ครบจํานวนอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับด้วย 

มาตรา ๔๔ พระราชกฤษฎีกาซึ่งออกตามความในมาตรา  ๔  (๖)  แห่งพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม  พ.ศ.  ๒๕๓๓  ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไป  
จนกว่าจะมีพระราชกฤษฎีกา  ซึ่งออกตามความในมาตรา  ๔  (๔)  แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม   
พ.ศ.  ๒๕๓๓  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๔๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยที่กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมที่ใช้บังคับ
ในปัจจุบันมีบทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมและไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน  สมควรแก้ไขเพ่ิมเติม
บทบัญญัติเก่ียวกับหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนให้สอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเก่ียวกับการแต่งต้ังที่ปรึกษาของคณะกรรมการประกันสังคม  
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการประกันสังคม  ที่ปรึกษา  และกรรมการการแพทย์และอํานาจหน้าที่
ของคณะกรรมการการแพทย์ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเก่ียวกับการคํานวณค่าจ้างรายวัน 
ในการจ่ายเงินทดแทนการขาดรายได้  ยกเลิกการตัดสิทธิผู้ประกันตนซึ่งไม่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณี
จงใจหรือยินยอมให้ผู้อ่ืนกระทําให้ตนประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย  ทุพพลภาพ  หรือถึงแก่ความตาย  เพ่ือขยาย
ความคุ้มครองให้ผู้ประกันตนได้รับสิทธิประโยชน์มากย่ิงขึ้น  เพ่ิมบทบัญญัติเก่ียวกับหลักเกณฑ์และอัตราให้รัฐบาล
ออกเงินสมทบสําหรับผู้ประกันตนตามมาตรา  ๔๐  และเพ่ิมบทบัญญัติให้ลดหย่อนการออกเงินสมทบในกรณี 
เกิดภัยพิบัติอย่างร้ายแรงที่ส่งผลกระทบต่อสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ  เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของนายจ้าง  
รวมท้ังกําหนดโทษทางอาญา  ในกรณีนายจ้างไม่ย่ืนแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบเพ่ือให้การประกันสังคม
เป็นไปตามวัตถุประสงค์และอํานวยประโยชน์แก่ผู้ที่เก่ียวข้องในระบบประกันสังคมเพ่ิมขึ้น  จึงจําเป็นต้อง 
ตราพระราชบัญญัติน้ี 


