รางฯ ที่ สคก. ตรวจพิจารณาแลว
เรื่องเสร็จที่ ๑๙๖/๒๕๕๒
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....

หลักการ
แกไขเพิม่ เติมพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ดังตอไปนี้
(๑) ขยายความคุมครองไปถึงลูกจางชั่วคราวทุกประเภทของสวนราชการ และแกไข
บทนิยามคําวา “ลูกจาง ” เพื่อให มีความหมายครอบคลุมลูกจางทั้ง หมด แกไขบทนิยามคําวา
“ทุพพลภาพ” เพื่อใหชัดเจน และกําหนดบทนิยามคําวา “ภัยพิบัติ” เพื่อกําหนดขอบเขตการไดรับ
ยกเวนการออกเงินสมทบ (แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๔ และมาตรา ๕)
(๒) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการไดมาซึ่งผูแทนฝายนายจางและฝายลูกจาง
โดยใหเลือกกันเอง เพื่อใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และกําหนดอํานาจแตงตั้ง
ที่ปรึกษาคณะกรรมการประกันสังคม คุณสมบัติและลักษณะตองหามของกรรมการประกันสังคม
และคณะกรรมการการแพทย (แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๘ มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๑ และ
มาตรา ๑๔ และเพิ่มมาตรา ๘/๑ และมาตรา ๘/๒)
(๓) กําหนดใหกองทุนตองวางและถือไวซึ่งระบบการบัญชีที่เหมาะสมแกกิจการ
แกไขระบบการเสนองบการเงินกองทุนใหชัดเจนและสอดคลองกับความเปนจริง และกําหนดให
สํานักงานจัดทํารายงานประมาณการรายรับและรายจายของกองทุน เพื่อใหสอดคลองกับ
แนวทางปฏิบัติ (เพิ่มมาตรา ๒๔/๑ และมาตรา ๒๗/๑ และแกไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๗)
(๔) แกไขบทบัญญัติเกี่ยวกับการยื่นแบบรายการขึ้นทะเบียนนายจางและแบบ
รายการขึ้นทะเบียนผูประกันตน และแกไขอัตราจํานวนเงินที่ใชเปนฐานในการคํานวณเงินสมทบ
ใหสอดคลองกับการแกไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๖ (แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๙ วรรคสอง)
(๕) แกไขหลักเกณฑและอัตราการจายเงินสมทบ ประเภท และเงื่อนไขการรับ
ประโยชนทดแทน รวมทั้งการสนับสนุนจากรัฐบาลแกแรงงานนอกระบบ และแกไขระยะเวลาการขาด
สงเงินสมทบซึ่งมีผลทําใหสิ้นสุดความเปนผูประกันตนตามมาตรา๓๙ (แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๐
และมาตรา ๔๑)
(๖) แกไขบทบัญญัติเกี่ยวกับการแจงเปลี่ยนแปลงขอเท็จจริงในแบบรายงาน และ
กําหนดใหผูประกันตนตามมาตรา ๓๙ ซึ่งสงเงินสมทบมาแลวไมนอยกวาหนึ่งรอยยี่สิบเดือนไดรับ
การลดอัตราเงินสมทบ กําหนดยกเวนหรือลดหยอนการออกเงินสมทบในกรณีเกิดภัยพิบัติ
รวมทั้ง ปรับปรุงถอยคําใหสอดคลองกับบทบัญญัติมาตรา ๖ เกี่ยวกับการนับระยะเวลานําสง

๒
เงินสมทบ และแกไขการคํานวณเงินเพิ่มคางชําระเงินสมทบ เพื่อเรงรัดการนําสงเงินสมทบของ
นายจาง (แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๔ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๙ และเพิ่มมาตรา ๔๖/๑)
(๗) กําหนดใหผูประกันตนหรือผูมีสิทธิตามมาตรา ๗๕ จัตวา และมาตรา ๗๗
จัตวา มีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนจากกองทุน กําหนดใหสิทธิไดรับประโยชนทดแทนตาม
มาตรา ๕๔ ไมอาจโอนกันไดและไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดี กําหนดใหการไดรับสิทธิ
ประโยชนตามกฎหมายวาดวยการประกันสังคม ไมเปนการตัดสิทธิหรือประโยชนตามกฎหมายอื่น
และแกไขระยะเวลาการยื่นคําขอรับประโยชนทดแทนภายในกําหนดเวลาที่เลขาธิการกําหนด รวมทั้งกําหนด
ขั้นตอนการขอรับประโยชนทดแทน (แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๕๔ และมาตรา ๕๖ และเพิ่มมาตรา ๕๔/๑)
(๘) แกไขวิธีการคํานวณคาจางรายวันในการจายเงินทดแทนการขาดรายได
และกําหนดใหผูประกันตนมีหนาที่เลือกสถานพยาบาลเพื่อเขารับบริการทางการแพทย รวมทั้ง
กําหนดใหผูประกันตนมีสิทธิเขารับบริการทางการแพทยในสถานพยาบาลอื่นไดในกรณีฉุกเฉิน
หรือในกรณีที่อาจเกิดอันตรายตอผูประกันตน (แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๕๗ และมาตรา ๕๙)
(๙) กําหนดใหจายประโยชนทดแทนกรณีผูประกันตนจงใจทําใหตนเองหรือยินยอม
ใหบุคคลอื่นกระทําใหถึงแกความตาย และกําหนดใหผูประกันตนไดรับสิทธิประโยชนสูงสุด
เพียงประเภทเดียวในกรณีที่ผูประกันตนมีสิทธิไดรับเงินทดแทนการขาดรายไดตามมาตรา ๖๔
และมาตรา ๗๑ ในเวลาเดียวกัน (แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๑ ทวิ)
(๑๐) แกไขหลักเกณฑเกี่ยวกับสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีคลอดบุตร
เพื่อใหสอดคลองกับความเปนจริงในปจจุบัน แกไขหลักเกณฑและอัตราการไดรับเงินทดแทน
การขาดรายไดกรณีทุพพลภาพและกรณีถึงแกความตาย และแกไขใหผูประกันตนซึ่งเจ็บปว ย
ดวยโรคเรื้อรังหรือทุพพลภาพ รวมทั้งผูประกันตนซึ่งรับบํานาญชราภาพมีสิทธิไดรับประโยชน
ทดแทนในกรณีตาย (แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๖๕ มาตรา ๗๑ มาตรา ๗๓ (๒) และมาตรา ๗๓ ทวิ
และยกเลิกมาตรา ๖๘)
(๑๑) แกไขคําวา “บุตรโดยชอบดวยกฎหมาย” เปนคําวา “บุตร” เพื่อให
สอดคลองกับมาตราอื่น และแกไขใหผูประกันตนซึ่งไมมีทายาทสามารถทําหนังสือระบุบุคคล
ผูมีสิทธิไดรับเงินบําเหน็จชราภาพ (แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๗๕ ตรี และมาตรา ๗๗ จัตวา)
(๑๒) แกไขบทบัญญัติเกี่ยวกับการถูกเลิกจางใหสอดคลองกับกฎหมายวาดวย
การคุมครองแรงงาน และแกไขหลักเกณฑเกี่ยวกับสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีวางงาน และแกไข
หลักเกณฑเกี่ยวกับการขอขยายหรือเลื่อนกําหนดเวลาปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการประกันสังคม
(แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๗๘ และมาตรา ๘๔ ทวิ)
(๑๓) กําหนดมาตรการลงโทษทางอาญาแกนายจางซึ่งไมยื่นแบบรายการแสดง
การสงเงินสมทบ (แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๙๗)

๓
เหตุผล
โดยที่กฎหมายวาดวยการประกัน สังคมที่ใชบัง คับในปจ จุบัน มีบทบัญญัติ
บางประการไมเหมาะสมและไมสอดคลองกับสภาพการณในปจจุบัน สมควรแกไขเพิ่มเติม
บทบัญญัติบางประการเพื่อใหการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมเปนไปตามวัตถุประสงค
และเกิดประโยชนแกผูประกันตนและนายจางเพิ่มขึ้น จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

ราง
พระราชบัญญัติ
ประกันสังคม (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....

..................................
..................................
..................................
...........................................................................................................
..................................
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการประกันสังคม
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัตแิ หงกฎหมาย
...................................................................................................................
....................................
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... ”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแต
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เวนแตมาตรา ๓๙ ใหใชบังคับนับแตวันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิกความในมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม
พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗
และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๔ พระราชบัญญัตินี้ไมใชบังคับแก
(๑) ขาราชการ และลูกจางประจําของราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค
และราชการสวนทองถิ่น

๒
(๒) ผูอํานวยการหรือครูของโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายวาดวยโรงเรียน
เอกชน
(๓) นักเรียน นักเรียนพยาบาล นิสิตหรือนักศึกษา หรือแพทยฝกหัด ซึ่งเปน
ลูกจางของโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย หรือสถานพยาบาลนั้น
(๔) ลูกจางของนายจางที่มีสํานักงานในประเทศและไปประจําทํางานใน
ตางประเทศ
(๕) ลูกจางของรัฐบาลตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ
(๖) หนวยงานของรัฐ กิจการ หรือลูกจางอื่นตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา”
มาตรา ๔ ใหยกเลิกความในบทนิยามคําวา “ลูกจาง” ในมาตรา ๕ แหง
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และใหใชความตอไปนี้แทน
““ลูกจาง” หมายความวา ผูซึ่งทํางานใหนายจางโดยรับคาจาง”
มาตรา ๕ ใหยกเลิกความในบทนิยามคําวา “ทุพพลภาพ” ในมาตรา ๕ แหง
พระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และใหใชความตอไปนี้แทน
““ทุพพลภาพ” หมายความวา การสู ญ เสี ย อวั ย วะหรื อ สู ญ เสี ย สมรรถภาพ
ของอวัยวะหรือ ของรางกาย หรือสูญเสียสภาวะปกติของจิตใจ ทั้งนี้ ตามที่เลขาธิการประกาศ
กําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการการแพทย”
มาตรา ๖ ใหเพิ่มบทนิยามคําวา “ภัยพิบัต”ิ ระหวางบทนิยามคําวา “วางงาน” และ
“กองทุน” ในมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓
““ภัยพิบัต”ิ หมายความวา อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ตลอดจนภัยอื่นๆ ไมวาเกิด
จากธรรมชาติหรือมีผูทําใหเกิดขึ้น ซึ่งกอใหเกิดอันตรายแกชีวิตหรือรางกายของประชาชน หรือ
ความเสียหายแกทรัพยสินของประชาชนหรือของรัฐ”
มาตรา ๗ ใหยกเลิกความในมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม
พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗
และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๘ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการประกันสังคม”
ประกอบดวย ปลัดกระทรวงแรงงานเปนประธานกรรมการ ผูแทนกระทรวงการคลัง ผูแทนกระทรวง
สาธารณสุข และผูแทนสํานักงบประมาณเปนกรรมการ กับผูแทนฝายนายจางและผูแทนฝาย
ลูกจางฝายละหาคนซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งเปนกรรมการ
ใหเลขาธิการเปนกรรมการและเลขานุการ
หลักเกณฑและวิธีการเลือกผูแทนฝายนายจางและผูแทนฝายลูกจางตามวรรคหนึ่ง
ใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
คณะกรรมการจะแตงตั้งขาราชการในสํานักงานเปนผูชวยเลขานุการก็ได”

๓
มาตรา ๘ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๘/๑ และมาตรา ๘/๒ แหงพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓
“มาตรา ๘/๑ คณะกรรมการมี อํานาจแตง ตั้ งผู ท รงคุณ วุ ฒิ ซึ่งมีประสบการณ
ไมนอยกวาสิบปในดานระบบงานประกันสังคม ดานบริหารจัดการ ดานการแพทย ดานกฎหมาย และ
ดานเศรษฐศาสตร จํานวนไมเ กิน หาคนเปน ที่ปรึกษาของคณะกรรมการ
มาตรา ๘/๒ กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งหรือที่ปรึกษาตองมีคุณสมบัติและ
ไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(๔) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึง ที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษ
สําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) ไมเคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน
เพราะร่ํารวยผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
(๖) ไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือเลิกจางจากหนวยงานของรัฐหรือสถานประกอบ
กิจการของเอกชน เพราะเหตุทุจริตตอหนาที่
(๗) ไมเปนคูสัญญาหรือมีประโยชนไดเสียในกิจการที่เปนคูสัญญาหรือมีธุรกิจ
เกี่ยวของกับสํานักงาน ทั้งนี้ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม”
มาตรา ๙ ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๑๐ กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งหรือที่ปรึกษาใหอยูในตําแหนงคราวละ
สองป”
มาตรา ๑๐ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม
พ.ศ. ๒๕๓๓ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๑๑ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๑๐ กรรมการ
ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งหรือที่ปรึกษาพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการใหออก
(๔) เปนบุคคลลมละลาย
(๕) วิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

๔
ในกรณีที่กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งหรือที่ปรึกษาพนจากตําแหนงกอนวาระ
ใหรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการแตงตั้งบุคคลในประเภทเดียวกันตามมาตรา ๘ หรือมาตรา ๘/๑
เปนกรรมการหรือที่ปรึกษาแทน แลวแตกรณี และใหผูที่ไดรับแตงตั้งอยูในตําแหนงเทากับวาระ
ที่เหลืออยูของกรรมการหรือที่ปรึกษาซึ่งตนแทน
ในกรณีที่คณะกรรมการแตงตั้งที่ปรึกษาเพิ่มขึ้นในระหวางที่ที่ปรึกษาซึ่งแตงตั้งไว
แลวยังมีวาระอยูในตําแหนง ใหผูที่ไดรับแตงตั้งใหเปนที่ปรึกษาเพิ่มขึ้นนั้นอยูในตําแหนงเทากับ
วาระที่เหลืออยูของที่ปรึกษาที่ไดรับแตงตั้งไวแลว”
มาตรา ๑๑ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม
พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗
และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๑๔ ใหมีคณะกรรมการการแพทยคณะหนึ่ง ประกอบดวย ประธาน
กรรมการและกรรมการอื่นมีจํานวนรวมกันไมเกินสิบหกคนซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง
ใหผูแทนสํานักงานเปนกรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการและกรรมการอื่นตามวรรคหนึ่ง ใหแตงตั้งจากผูประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม ซึ่งอยางนอยตองมีความรูความเชี่ยวชาญในดานอายุรกรรม ศัลยกรรม สูตินรีเวชกรรม
ออรโทพีดิกส เศรษฐศาสตรสาธารณสุข หรือพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล และใหอยูในตําแหนง
คราวละสองป
ใหนําความในมาตรา ๘/๒ มาตรา ๑๐ วรรคสอง มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒
และมาตรา ๑๓ มาใชบังคับโดยอนุโลม”
มาตรา ๑๒ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๒๔/๑ แหงพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓
“มาตรา ๒๔/๑ กองทุนตองวางและถือไวซึ่งระบบการบัญชีที่เหมาะสมแก
กิจการแยกตามประเภทหรือกลุมของประโยชนทดแทน มีบัญชีลงรายการรับและจายเงิน สินทรัพย
และหนี้สินที่แสดงกิจการที่เปนอยูตามความจริงและตามที่ควร พรอมดวยขอความอันเปนที่มา
ของรายการนั้นๆ และใหมีการตรวจสอบบัญชีภายในเปนประจํา”
มาตรา ๑๓ ใหยกเลิกความในมาตรา ๒๗ แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม
พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗
และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๒๗ ใหคณะกรรมการเสนองบการเงินกองทุนในปที่ลวงมาแลว
ตอสํานักงานการตรวจเงินแผนดินภายในหกเดือนนับแตวันสิ้นปปฏิทิน เพื่อตรวจสอบรับรอง
กอนเสนอตอรัฐมนตรี
ใหรัฐมนตรีเสนองบการเงินกองทุนตามวรรคหนึ่งตอนายกรัฐมนตรี เพื่อนําเสนอ
ตอรัฐสภาเพื่อทราบ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา”

๕

มาตรา ๑๔ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๒๗/๑ แหงพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓
“มาตรา ๒๗/๑ ใหสํานักงานจัดทํารายงานประมาณการรายรับและรายจาย
ทีแ่ สดงถึงเสถียรภาพของกองทุนและความสามารถในการดําเนินการในอนาคตตอคณะกรรมการ
เพื่อทราบภายในหกเดือนนับแตวันสิ้น ปปฏิทิน”
มาตรา ๑๕ ใหยกเลิกความในมาตรา ๓๔ แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม
พ.ศ. ๒๕๓๓ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๓๔ ใหนายจางซึ่งมีลูกจางทีเ่ ปนผูประกันตนตามมาตรา ๓๓ ยื่นแบบ
รายการขึ้นทะเบียนนายจางและแบบรายการขึ้นทะเบียนผูป ระกันตนตามระเบียบที่เลขาธิการ
กําหนดภายในสามสิบวันนับแตวันที่ลูกจางนั้นเปนผูประกันตน”
มาตรา ๑๖ ใหยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๓๙ แหงพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๓๗ และใหใชความตอไปนี้แทน
“จํานวนเงินที่ใชเปนฐานในการคํานวณเงินสมทบที่ผูประกันตนตามวรรคหนึ่ง
ตองนําสงเขากองทุนตามมาตรา ๔๖ วรรคสาม ใหเปนไปตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง
ทั้งนี้ โดยใหคํานึงถึงความเหมาะสมกับสภาพทางเศรษฐกิจในขณะนั้นดวย”
มาตรา ๑๗ ใหยกเลิกความในมาตรา ๔๐ แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม
พ.ศ. ๒๕๓๓ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๔๐ บุคคลอื่น ใดซึ่ง มิ ใ ช ลูก จ างตามมาตรา ๓๓ จะสมัค รเขาเปน
ผูประกันตนตามพระราชบัญญัตินี้ ใหแสดงความจํานงตอสํานักงาน
หลักเกณฑและอัตราการจายเงินสมทบของผูประกันตน ประเภทของประโยชน
ทดแทนที่จะไดรับตามมาตรา ๕๔ ตลอดจนหลักเกณฑและเงื่อนไขแหงสิทธิในการรับประโยชน
ทดแทนใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา
ใหรัฐบาลจายเงินสมทบเขากองทุนตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวงแตไมเกิน
กึ่งหนึ่งของเงินสมทบที่ไดรับจากผูประกันตนตามวรรคหนึ่ง”
มาตรา ๑๘ ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งและวรรคสองของมาตรา ๔๑ แหง
พระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ และใหใชความตอไปนี้แทน

๖
“มาตรา ๔๑ ความเปนผูประกันตนตามมาตรา ๓๙ สิ้นสุดลงเมื่อผูประกันตนนั้น

(๑) ตาย
(๒) ไดเปนผูประกันตนตามมาตรา ๓๓ อีก
(๓) แสดงความจํานงตอสํานักงานวาไมประสงคจะเปนผูประกันตนตอไป
(๔) ไมสงเงินสมทบหาเดือนติดตอกัน
(๕) ภายในระยะเวลาสิบสองเดือนสงเงินสมทบมาแลวไมครบหาเดือน
การสิ้นสุดความเปนผูประกันตนตาม (๔) สิ้นสุดลงตั้งแตเดือนแรกที่ไมสง
เงินสมทบ และการสิ้นสุดความเปนผูประกันตนตาม (๕) สิ้นสุดลงในเดือนที่สงเงินสมทบไมครบ
หาเดือน”
มาตรา ๑๙ ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๓๗ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๔๔ ในกรณี ที่ ขอเท็จจริ งเกี่ยวกับ ขอ ความในแบบรายการที่ไ ดยื่นไว
ตอสํานักงานเปลี่ยนแปลงไป ใหนายจางแจงเปลี่ยนแปลงหรือแกไขเพิ่มเติมรายการ
ตามระเบียบที่เลขาธิการกําหนดภายในวันที่สิบหาของเดือนถัดจากเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลง
ดังกลาว”
มาตรา ๒๐ ใหยกเลิกความในมาตรา ๔๖ แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม
พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใช
ความตอไปนีแ้ ทน
“มาตรา ๔๖ ใหรัฐบาล นายจาง และผูประกันตนตามมาตรา ๓๓ ออกเงินสมทบ
เขากองทุนเพื่อการจายประโยชนทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวย กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย
และกรณีคลอดบุตร ฝายละเทากันตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง แตตองไมเกินอัตราเงิน
สมทบทายพระราชบัญญัตินี้
ใหรัฐบาล นายจาง และผูประกันตนตามมาตรา ๓๓ ออกเงินสมทบเขากองทุน
เพื่อการจายประโยชนทดแทนในกรณีสงเคราะหบุตร กรณีชราภาพ และกรณีวางงานตามอัตรา
ที่กําหนดในกฎกระทรวง แตตองไมเกินอัตราเงินสมทบทายพระราชบัญญัตินี้
สําหรับการเปนผูประกันตนตามมาตรา ๓๙ ใหรัฐบาลและผูประกันตนออก
เงินสมทบเขากองทุน โดยรัฐบาลออกหนึ่งเทาและผูประกันตนออกสองเทาของอัตราเงินสมทบ
ที่แตละฝายตองออกตามที่กําหนดในวรรคหนึ่งและวรรคสอง แตถาผูประกันตนนั้นไดจายเงิน
สมทบตามมาตรา ๓๙ มาแลวไมนอยกวาหนึ่งรอยยี่สิบเดือน ใหผูประกันตนออกเงินสมทบตาม
อัตราเงินสมทบที่กําหนดในวรรคหนึ่ง
การกําหนดอัตราเงินสมทบตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหกําหนดโดยคํานึงถึง
ประโยชนทดแทนและคาใชจายในการบริหารงานของสํานักงานตามมาตรา ๒๔

๗
คาจางขั้นต่ําและขั้นสูงที่ใชเปนฐานในการคํานวณเงินสมทบของผูประกันตน
ตามมาตรา ๓๓ แตละคน ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง เศษของเงินสมทบที่มีจํานวน
ตั้งแตหาสิบสตางคขึ้นไปใหนับเปนหนึ่งบาท ถานอยกวานั้นใหปดทิ้ง ในกรณีที่ผูประกันตนทํางาน
กับนายจางหลายราย ใหคํานวณเงินสมทบจากคาจางที่ไดรับจากนายจางแตละราย”
มาตรา ๒๑ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๔๖/๑ แหงพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓
“มาตรา ๔๖/๑ ในกรณีทองที่หนึ่งทองที่ใดประสบภัยพิบัติอยางรายแรงทีส
่ งผล
กระทบตอการประกอบกิจการของผูประกอบกิจการประเภทหนึ่งประเภทใด รัฐมนตรีโดยความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรีอาจประกาศกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขใหยกเวนหรือ
ลดหยอนการออกเงินสมทบก็ได
การออกประกาศตามวรรคหนึ่ง ใหกระทําไดเปนครั้งคราว ทั้งนี้ โดยคํานึงถึง
ผลกระทบตอสถานการณทางเศรษฐกิจประกอบกับเสถียรภาพของกองทุนเปนสําคัญ แตจะ
ยกเวนหรือลดหยอนไดคราวละไมเกินหกเดือน
ผูประกันตนซึ่งไดรับยกเวนหรือลดหยอนตามวรรคหนึ่ง หรือผูมีสิทธิตาม
มาตรา ๗๓ และมาตรา ๗๕ จัตวา ใหไดรับประโยชนทดแทนตามพระราชบัญญัติน”ี้
มาตรา ๒๒ ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งและวรรคสองของมาตรา ๔๗ แหง
พระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๔๗ ทุกครั้งที่มีการจายคาจาง ใหนายจางหักคาจางของผูประกันตน
ตามจํานวนที่จะตองนําสงเปนเงินสมทบในสวนของผูประกันตนตามมาตรา ๔๖ และใหถือวา
ผูประกันตนไดจายเงินสมทบแลวตัง้ แตวันถึงกําหนดจายคาจาง
ใหนายจางนําเงินสมทบในสวนของผูประกันตนที่ไดหักไวตามวรรคหนึ่งและ
เงินสมทบในสวนของนายจางสงใหแกสํานักงานภายในวันที่สิบหาของเดือนถัดจากเดือนที่มีการหักเงิน
สมทบไวพรอมทั้งยื่นแบบรายการแสดงการสงเงินสมทบ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่เลขาธิการประกาศกําหนด”
มาตรา ๒๓ ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๔๙ นายจางซึ่งไมนําสงเงินสมทบในสวนของตนหรือในสวนของ
ผูประกันตน หรือสงไมครบจํานวนภายในเวลาที่กําหนดตามมาตรา ๔๗ ตองจายเงินเพิ่มในอัตรา
รอยละสองตอเดือนของจํานวนเงินสมทบที่นายจางยังมิไดนําสงหรือของจํานวนเงินสมทบที่ยังขาดอยู
นับแตวันถัดจากวันที่ตองนําสงเงินสมทบ”

๘
มาตรา ๒๔ ใหยกเลิกความในมาตรา ๕๔ แหงพระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม
พ.ศ. ๒๕๓๓ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๕๔ ผูประกันตนหรือผูมีสิทธิตามมาตรา ๗๓ มาตรา ๗๕ จัตวา
และมาตรา ๗๗ จัตวา มีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนจากกองทุน ดังตอไปนี้
(๑) ประโยชนทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวย
(๒) ประโยชนทดแทนในกรณีคลอดบุตร
(๓) ประโยชนทดแทนในกรณีทุพพลภาพ
(๔) ประโยชนทดแทนในกรณีตาย
(๕) ประโยชนทดแทนในกรณีสงเคราะหบุตร
(๖) ประโยชนทดแทนในกรณีชราภาพ
(๗) ประโยชนทดแทนในกรณีวางงาน ยกเวนผูประกันตนตามมาตรา ๓๙
สิทธิไ ดรับประโยชนทดแทนตามวรรคหนึ่งไมอาจโอนกันไดและไมอยูใ น
ความรับผิดแหงการบังคับคดี”
มาตรา ๒๕ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๕๔/๑ แหงพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓
“มาตรา ๕๔/๑ การเรียกรองหรือการไดม าซึ่งสิทธิ หรือ ประโยชนตาม
พระราชบัญญัตินี้ไมเปนการตัดสิทธิหรือประโยชนที่ผูประกันตนหรือผูมีสิทธิพึงไดตามกฎหมายอื่น”
มาตรา ๒๖ ใหยกเลิกความในมาตรา ๕๖ แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม
พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ และ
ใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๕๖ ผูประกันตนหรือบุคคลอื่นใดเห็นวาตนมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทน
ตามมาตรา ๕๔ และประสงคจะขอรับประโยชนทดแทนนั้น ใหยื่นคําขอรับประโยชนทดแทนตอ
สํานักงานภายในสองปนับแตวันที่มีสิทธิ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่เลขาธิการกําหนด และใหเลขาธิการ
หรือผูซึ่งเลขาธิการมอบหมายพิจารณาสั่งการโดยเร็ว
ในกรณียื่นคําขอรับประโยชนทดแทนเกินสองปนับแตวันที่มีสิทธิ ผูยนื่ คําขอตอง
แสดงเหตุผลและความจําเปนที่ไมอาจยื่นภายในกําหนดเวลาดังกลาวตอเลขาธิการ หากเลขาธิการ
เห็นวามีเหตุผลและความจําเปนเพียงพอใหรับคําขอนั้นไวพิจารณา
ในกรณีทมี่ ีการสั่งจายประโยชนทดแทนที่เปนตัวเงินตามวรรคหนึ่ง และไดแจง
ใหผูประกันตนหรือบุคคลซึ่งมีสิทธิทราบแลว ใหผูประกันตนหรือบุคคลซึ่งมีสิทธิดําเนินการขอรับ
เงินดังกลาวโดยเร็ว หากมิไดดําเนินการภายในสองปนับแตวันที่ไดรับแจงจากสํานักงานใหเงินนั้น
ตกเปนของกองทุน”

๙
มาตรา ๒๗ ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๕๗ แหงพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๓๗ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๕๗ การคํานวณคาจางรายวันในการจายเงินทดแทนการขาดรายได
ใหแกผูประกันตนตามมาตรา ๓๓ ใหคํานวณโดยนําคาจางที่ใชเปนฐานในการคํานวณเงินสมทบ
สูงสุดสามเดือนภายในระยะเวลาสิบหาเดือนกอนเดือนที่มีสิทธิมารวมกันเปนฐานในการคํานวณ
แลวหารดวยเกาสิบ ในกรณีทผี่ ูประกันตนมีคาจางไมครบสามเดือนใหคิดจากคาจางเฉลี่ย
เปนรายวัน”
มาตรา ๒๘ ใหยกเลิกความในมาตรา ๕๙ แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม
พ.ศ. ๒๕๓๓ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๕๙ ใหเลขาธิการประกาศรายชื่อสถานพยาบาลที่ผูประกันตนหรือ
คูสมรสของผูประกันตนมีสิทธิไปรับบริการทางการแพทยในราชกิจจานุเบกษา
ใหผูประกันตนหรือคูสมรสของผูประกันตนเลือกสถานพยาบาลตามวรรคหนึ่ง
สําหรับการไปรับบริการทางการแพทยของผูประกันตนหรือคูสมรสของผูประกันตนตามหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขที่เลขาธิการกําหนด
ในกรณีที่ผูประกันตนหรือคูสมรสของผูประกันตนไมสามารถไปรับบริการทาง
การแพทยจากสถานพยาบาลตามวรรคสองไดโดยเหตุประสบอันตรายหรือเจ็บปวยฉุกเฉิน
ใหผูประกันตนหรือคูสมรสของผูประกันตนมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนการบริการทางการแพทย
ที่ตองจายใหแกสถานพยาบาลอื่นที่ไปเขารับบริการทางการแพทยตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
จํานวนที่เลขาธิการกําหนด ทั้งนี้ จํานวนคาทดแทนการบริการทางการแพทยจะตองไมเกินอัตรา
ที่คณะกรรมการการแพทยกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ในกรณีผูประกันตนหรือคูสมรสของผูประกันตนไปรับบริการทางการแพทย
จากสถานพยาบาลตามวรรคสองแลว แตอาจเกิดอันตรายตอผูประกันตนหรือคูสมรสของ
ผูประกันตน เพราะเหตุบริการทีใ่ หไมไดมาตรฐานหรือไมเหมาะกับลักษณะของการเจ็บปวย หรือ
ใหบริการเนิ่นชา ใหผูประกันตนหรือคูสมรสของผูประกันตนมีสิทธิเขารับบริการทางการแพทย
จากสถานพยาบาลอื่น โดยใหสถานพยาบาลตามวรรคสองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายตามหลักเกณฑ
และอัตราที่คณะกรรมการการแพทยกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ แตถาสถานพยาบาล
ที่ผูประกันตนหรือคูสมรสของผูประกันตนเขารับบริการเปนสถานพยาบาลของทางราชการ ใหจายตาม
จํานวนที่จายจริง
คาใชจายตามวรรคสี่ใหสํานักงานจายใหแกผูประกันตนหรือคูสมรสของ
ผูประกันตน หรือสถานพยาบาลที่ผูประกันตนหรือคูสมรสของผูประกันตนเขารับบริการทาง
การแพทยตามวรรคสี่ และใหสํานักงานเรียกเก็บคืนจากสถานพยาบาลตามวรรคสอง”

๑๐
มาตรา ๒๙ ใหยกเลิกความในมาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๑ ทวิ แหง
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๖๑ ผูประกันตนหรือบุคคลตามมาตรา ๓๘ วรรคสอง ไมมีสิทธิไดรับ
ประโยชนทดแทนเมื่อปรากฏวาการประสบอันตราย เจ็บปวย หรือทุพพลภาพนั้นเกิดขึ้น
เพราะเหตุที่บุคคลดังกลาวจงใจกอใหเกิดขึ้นหรือยินยอมใหผูอื่นกอใหเกิดขึน้
มาตรา ๖๑/๑ ในกรณีที่ผูประกันตนมีสิทธิไดรับเงินทดแทนการขาดรายได
ตามมาตรา ๖๔ และมาตรา ๗๑ ในชวงเวลาเดียวกัน ใหมีสิทธิรับเงินทดแทนการขาดรายได
เพียงประเภทเดียว”
มาตรา ๓๐ ใหยกเลิกความในมาตรา ๖๕ แหงพระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม
พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗
และใหใชความตอไปนีแ้ ทน
“มาตรา ๖๕ ผูประกันตนมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีคลอดบุตร
สําหรับตนเองหรือภริยา ทั้งนี้ ตอเมื่อภายในระยะเวลาสิบหาเดือนกอนวันรับบริการทางการแพทย
ผูประกันตนไดจายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวาเจ็ดเดือน
ในกรณีที่ผูประกันตนไมมีภริยา หากผูประกันตนอยูกินฉันสามีภริยากับหญิงใด
โดยเปดเผยตามระเบียบที่เลขาธิการกําหนด ก็ใหผูประกันตนมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทน
กรณีคลอดบุตรสําหรับหญิงนั้นดวย
ประโยชนทดแทนในกรณีคลอดบุตร ใหผูประกันตนแตละคนมีสิทธิไดรับ
สําหรับการคลอดบุตรไมเกินสองครั้ง”
มาตรา ๓๑ ใหยกเลิกมาตรา ๖๘ แหงพระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓
มาตรา ๓๒ ใหยกเลิกความในมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม
พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗
และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๗๑ ในกรณี ที่ ผูประกันตนทุ พพลภาพอัน มิใ ชเนื่ องจากการทํางาน
ใหมีสิทธิไดรับ เงินทดแทนการขาดรายไดตามอัตราและระยะเวลาที่คณะกรรมการการแพทย
กําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ทั้งนี้ เงินทดแทนการขาดรายไดตองไมเกินอัตรา
รอยละหาสิบของคาจางตามมาตรา ๕๗
ในกรณีที่ผูประกันตนทุพพลภาพอันมิใชเนื่องจากการทํางานจนไมสามารถ
ทํางานได ใหมีสิทธิไดรับเงินทดแทนการขาดรายไดรอยละหาสิบของคาจางตามมาตรา ๕๗
ตลอดชีวิต”

๑๑
มาตรา ๓๓ ใหยกเลิกความใน (๒) ของมาตรา ๗๓ แหงพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๓๗ และใหใชความตอไปนี้แทน
“(๒) เงินสงเคราะหกรณีที่ผูประกันตนถึงแกความตาย ใหจายแกบุคคล
ซึ่งผูประกันตนทําหนังสือระบุใหเปนผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหนั้น แตถาผูประกันตนมิไดมี
หนังสือระบุไวก็ใหนํามาเฉลี่ยจายใหแกสามีภริยา บิดามารดา หรือบุตรของผูประกันตน
ในจํานวนที่เทากัน ดังตอไปนี้
(ก) ถากอนถึงแกความตายผูประกันตนไดสงเงินสมทบมาแลว
ตั้งแตสามสิบหกเดือนขึ้นไป แตไมถึงหนึ่งรอยยี่สิบเดือน ใหจายเงินสงเคราะหเปนจํานวน
เทากับรอยละหาสิบของคาจางรายเดือนที่คํานวณไดตามมาตรา ๕๗ คูณดวยสาม
(ข) ถากอนถึงแกความตายผูประกันตนไดสงเงินสมทบมาแลว
ตั้งแตหนึ่งรอยยี่สิบเดือนขึ้นไป ใหจายเงินสงเคราะหเปนจํานวนเทากับรอยละหาสิบของคาจาง
รายเดือนที่คํานวณไดตามมาตรา ๕๗ คูณดวยสิบ”
มาตรา ๓๔ ใหยกเลิกความในมาตรา ๗๓ ทวิ แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม
พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗
และใหใชค วามตอไปนี้ แทน
“มาตรา ๗๓/๑ ในกรณีที่ผูประกันตนซึ่งไดรับเงินทดแทนการขาดรายได
เนื่องจากการเจ็บปวยดวยโรคเรื้อรังตามมาตรา ๖๔ หรือทุพพลภาพตามมาตรา ๗๑ หรือ
ผูประกันตนซึ่งไดรับเงิน บํานาญชราภาพตามมาตรา ๗๗ ทวิ วรรคหนึ่ง ถึงแกความตาย ใหจาย
ประโยชนทดแทนเปนเงินคาทําศพหรือเงินสงเคราะห ดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีผูประกันตนซึ่งเจ็บปวยดวยโรคเรื้อรังตามมาตรา ๖๔ หรือ
ทุพพลภาพตามมาตรา ๗๑ ถึงแกความตาย ใหจา ยประโยชนทดแทนเปนเงินคาทําศพและเงิน
สงเคราะหตามมาตรา ๗๓ (๑) และ (๒) โดยใหนําเงินทดแทนการขาดรายไดที่ผูประกันตนไดรับ
ในเดือนสุดทายกอนถึงแกความตายมาเปนเกณฑในการคํานวณ แตถาผูประกันตนมีสิทธิไดรับ
เงินคาทําศพและเงินสงเคราะหกรณีผูประกันตนถึงแกความตายตามมาตรา ๗๓ ดวย ใหไดรับ
เงินคาทําศพและเงินสงเคราะหตามมาตรา ๗๓ เทานั้น
(๒) ในกรณีผูประกันตนซึ่งไดรับเงินบํานาญชราภาพตามมาตรา ๗๗ ทวิ
วรรคหนึ่ง ถึงแกความตาย ใหจายประโยชนทดแทนเปนเงินคาทําศพตามมาตรา ๗๓ (๑)”
มาตรา ๓๕ ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๗๕ ตรี แหงพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๗๕ ตรี ใหผูประกันตนมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีสงเคราะห
บุตร สําหรับบุตรซึ่งมีอายุตามที่กําหนดในกฎกระทรวง แตตองไมเกินสิบหาปบริบูรณจํานวน
คราวละไมเกินสองคน บุตรดังกลาวไมรวมถึงบุตรบุญธรรมหรือบุตรซึ่งไดยกใหเปนบุตรบุญธรรม
ของบุคคลอื่น”

๑๒
มาตรา ๓๖ ใหยกเลิกความในมาตรา ๗๗ จัตวา แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม
พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ และ
ใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๗๗ จัตวา ในกรณีผูประกันตนซึ่งมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทน
ในกรณีชราภาพตามมาตรา ๗๗ ทวิ ถึงแกความตายกอนที่จะไดรับประโยชนทดแทนหรือผูรับเงิน
บํานาญชราภาพถึงแกความตายภายในหกสิบเดือนนับแตเดือนที่มีสิทธิไดรับเงินบํานาญชราภาพ
ใหทายาทของผูนั้นมีสิทธิไดรับเงินบําเหน็จชราภาพ
ทายาทผูมีสิทธิตามวรรคหนึ่ง ไดแก
(๑) บุตร ยกเวนบุตรบุญธรรมหรือบุตรซึ่งไดยกใหเปนบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่น
ใหไดรับสองสวน ถาผูประกันตนที่ตายมีบุตรตั้งแตสามคนขึ้นไป ใหไดรับสามสวน
(๒) สามีภริยาใหไดรับหนึ่งสวน และ
(๓) บิดามารดา หรือบิดาหรือมารดาที่มีชีวิตอยูใหไดรับหนึ่งสวน
ในกรณีที่ไมมีทายาทในอนุมาตราใด หรือทายาทนั้นไดตายไปเสียกอน
ใหแบงเงินตามมาตรา ๗๗ (๒) ในระหวางทายาทผูมีสิทธิในอนุมาตราที่มีทายาทผูมีสิทธิไดรับ
กรณีผูประกันตนไมมีทายาทผูมีสิทธิตามวรรคสอง ใหบุคคลซึ่งผูประกันตน
ทําหนังสือระบุไวเปนผูมีสิทธิไดรับเงินบําเหน็จชราภาพ”
มาตรา ๓๗ ใหยกเลิกความในมาตรา ๗๘ แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม
พ.ศ. ๒๕๓๓ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๗๘ ลูกจางซึ่งเปนผูประกันตนมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณี
วางงาน ตอเมื่อผูประกันตนไดจายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวาหกเดือน และตองอยูภายในระยะเวลา
สิบหาเดือนกอนการวางงาน และจะตองเปนผูที่อยูในเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) ผูประกันตนเปนผูมีความสามารถในการทํางาน พรอมที่จะทํางาน
ที่เหมาะสมตามที่จัดหาใหหรือตองไมปฏิเสธการฝกงาน และไดขึ้นทะเบียนไวที่สํานักจัดหางาน
ของรัฐ โดยตองไปรายงานตัวไมนอยกวาเดือนละหนึ่งครั้ง
(๒) ผูประกันตนตองมิไดวางงานเนื่องจากถูกเลิกจางดวยเหตุหนึ่งเหตุใด
ที่ทําใหผูนั้นไมมีสิทธิไดรับคาชดเชยตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน หรือถูกเลิกจาง
โดยมีความผิดตามกฎ ระเบียบ หรือขอบังคับของทางราชการในกรณีเปนลูกจางของสวนราชการ
(๓) ผูประกันตนตองมิไดวางงานเนื่องจากการลาออกจากงานหรือหยุดงานไป
เวนแตการลาออกจากงานหรือหยุดงานไปดวยเหตุหนึ่งเหตุใด ดังตอไปนี้
(ก) ผูประกันตนถูกขมขู บังคับ ฉอฉล หรือหลอกลวงใหลาออกจากงาน
(ข) ผูประกันตนไมสามารถทํางานอยูตอไปไดเนื่องจากสภาพการทํางาน
หรือลักษณะงานกอใหเกิดปญหาตอสุขภาพรางกายหรือจิตใจ เนื่องจากถูกนายจางหรือบุคคล
ที่ทํางานหรือพักอาศัยในสถานประกอบกิจการของนายจางลวงเกิน คุกคาม หรือกอความเดือดรอน
รําคาญทางเพศ หรือเนื่องจากถูกกระทําการใดๆ อันไมเปนธรรม

๑๓
(ค) นายจางยายสถานประกอบกิจการไปตั้ง ณ สถานที่อื่น อันมีผลกระทบ
สําคัญตอการดํารงชีวิตตามปกติของผูประกันตนหรือครอบครัว หรือผูประกันตนถูกนายจางสั่ง
หรือสงใหไปประจําทํางานสํานักงานสาขาหรือหนวยงานอื่นที่มีระยะหางจากสถานที่ทํางานเดิม
หรือที่พักอาศัยเกินกวาหาสิบกิโลเมตร
(๔) ผูประกันตนตองมิใชผูใชสิทธิรับประโยชนทดแทนในกรณีชราภาพ
ตามหมวด ๗ ในลักษณะนี”้
มาตรา ๓๘ ใหยกเลิกความในมาตรา ๘๔ ทวิ แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม
พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗
และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๘๔/๑ กําหนดเวลาตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๓๙ มาตรา ๔๕
มาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๗ ทวิ ถาผูมีหนาที่ปฏิบัติตามกําหนดเวลานั้นมีเหตุจําเปนอันมิอาจ
กาวลวงได และไดยื่นคํารองเพื่อขอขยายหรือเลื่อนกําหนดเวลาโดยแสดงเหตุแหงความจําเปนนั้น
ถาเลขาธิการเห็นสมควร จะขยายหรือเลื่อนกําหนดเวลาออกไปก็ได ทั้งนี้ ตองยื่นคํารองภายใน
สิบหาวันนับแตเหตุจําเปนนั้นสิ้นสุดลง
การขยายเวลาตามที่กําหนดไวในมาตรา ๓๙ หรือมาตรา ๔๗ ไมเปนเหตุ
ใหลดหรืองดเงินเพิ่ม”
มาตรา ๓๙ ใหยกเลิกความในมาตรา ๙๗ แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม
พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ และ
ใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๙๗ นายจางผูใดยื่นแบบรายการตามมาตรา ๓๔ หรือแจงขอเปลี่ยนแปลง
หรือแกไขเพิ่มเติมรายการตามมาตรา ๔๔ เปนเท็จ หรือไมยื่นแบบรายการแสดงการสงเงินสมทบ
ภายในกําหนดเวลาตามมาตรา ๔๗ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ”
มาตรา ๔๐ ผูประกันตนผูใดมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีทุพพลภาพ
จากกองทุนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ หรือพระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ และยังมีชีวิตอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหมีสิทธิไดรับ
ประโยชนทดแทนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตนิ ี้

๑๔
มาตรา ๔๑ ใหคณะกรรมการตามมาตรา ๘ และคณะกรรมการการแพทย
ตามมาตรา ๑๔ ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันทีพ่ ระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ คงอยูในตําแหนงตอไปจนกวา
จะมีการแตงตั้งคณะกรรมการตามพระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัตนิ ี้ แตตองไมเกินเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา ๔๒ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ

..................................
นายกรัฐมนตรี

