
บนัทึกหลกัการและเหตผุล 
ประกอบร่างพระราชบญัญติัประกนัสงัคม (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. ....  

(ฉบบับรูณาการแรงงาน) 
……………. 

 

หลกัการ 
แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบญัญติัประกนัสงัคม พ.ศ. ๒๕๓๓  ดงัต่อไปน้ี 

(๑) ขยายความคุม้ครองไปถงึลูกจ้างชัว่คราวทุกประเภทของส่วนราชการ  
แกไ้ขใหก้จิการและลูกจา้งทีพ่ระราชบญัญตันิี้ไม่ใชบ้งัคบัตอ้งก าหนดโดยคณะกรรมการและหา้มมิ
ใหส้่วนราชการใดออกกฎหมายเพื่อยกเลกิการใชบ้งัคบัแก่กจิการและลูกจา้งตามพระราชบญัญตันิี้ใน
ภายหลงั (แกไ้ขเพิม่เตมิมาตรา ๔) 

(๒) เพิม่บทนิยามจ านวน ๒ ค าคอื “การประกนัสงัคม” เพื่อใหก้ฎหมาย 
ด าเนินงานครอบคลุมทัง้กองทุนประกนัสงัคมและกองทุนเงนิทดแทน  และ “ภยัพิบติั” เพื่อก าหนด
ความหมายใหช้ดัเจนและเป็นขอบเขตการไดย้กเวน้หรอืลดหย่อนอตัราเงนิสมทบได ้(เพิม่เตมิมาตรา 
๕ และมาตรา ๔๖ ตร)ี   
  แกไ้ขบทนิยามจ านวน ๔ ค าคอื ค าวา่ “ลูกจ้าง” เพื่อใหร้วมถงึลูกจา้งท างานบา้นอนั
มไิดป้ระกอบธุรกจิรวมอยู่ดว้ย  และคุม้ครองผูร้บังานไปท าทีบ่า้น  ค าวา่ “นายจ้าง” เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงานพ.ศ.๒๕๔๑  และหมายรวมถงึผูจ้า้งงานในงานทีร่บัไป
ท าทีบ่า้น  ค าวา่ “ค่าจ้าง” ใหห้มายความรวมถงึเงนิทีน่ายจา้งจ่ายในวนัทีใ่หลู้กจา้งหยุดงานโดยมไิด้
เป็นความผดิของลูกจา้ง  และค าวา่ “ทุพพลภาพ” เพื่อใหผู้ป้ระกนัตนไดร้บัประโยชน์ทดแทนโดย
เป็นธรรมตามความเป็นจรงิ (แกไ้ขเพิม่เตมิมาตรา ๕) 

(๓) แกไ้ข  องคป์ระกอบ  กระบวนการไดม้า  คุณสมบตั ิ อ านาจหน้าทีแ่ละ 
วาระการด ารงต าแหน่งและการพน้จากต าแหน่งของคณะกรรมการประกนัสงัคม  เพื่อเป็น
หลกัประกนัชดัเจนในการไดม้าซึ่งกรรมการผูแ้ทนฝา่ยนายจา้ง  ฝา่ยผูป้ระกนัตนและผูท้รงคุณวฒุทิีม่ ี
ความรู ้ ความสามารถ  ความเหมาะสม  และไม่มสี่วนไดเ้สยีในกจิกรรมทีก่ระท ากบัส านกังานรวมทัง้
รองรบัความต่อเนื่องในการท างานของคณะกรรมการ (แกไ้ขเพิม่เตมิ มาตรา ๘ ถงึมาตรา ๑๒  
มาตรา ๑๖ ถงึมาตรา ๑๘  และเพิม่มาตรา ๘ ทว-ิมาตรา ๘ เบญจ) 

(๔) ใหม้คีณะกรรมการตรวจสอบทัง้องคป์ระกอบ  คุณสมบตั ิ กระบวนการ 
ไดม้า  อ านาจหน้าที ่ และวาระด ารงต าแหน่งเพื่อท าหน้าทีต่รวจสอบการด าเนินงานของ
คณะกรรมการต่างๆและส านกังาน (แกไ้ขเพิม่เตมิมาตรา ๙ ทวแิละมาตรา ๙ ตร)ี 

(๕) ก าหนดใหส้ านกังานประกนัสงัคม  เป็นหน่วยงานของรฐัทีไ่ม่ใช่ส่วน 
ราชการและรฐัวิสาหกิจ  มอี านาจหน้าทีก่ าหนดนโยบายและควบคุมดูแลการบรหิารจดัการอย่าง
กวา้งขวางชดัเจนและใหก้จิการของส านกังานอยู่ภายใต้บงัคบัของกฎหมายคุม้ครองแรงงาน  



 ๒ 

กฎหมายแรงงานสมัพนัธ ์ กฎหมายเงนิทดแทนและกฎหมายประกนัสงัคม  ค่าตอบแทนและ
สวสัดกิารประโยชน์เกือ้กูลของพนกังานเจา้หน้าทีท่ีท่ างานในส านกังานนี้  จะไม่น้อยกวา่อตัราทีเ่คย
ไดร้บัอยู่เดมิ (แกไ้ขเพิม่เตมิมาตรา ๑๙  และเพิม่เตมิมาตรา ๑๙ทว-ิมาตรา ๑๙ จตัวา)   

(๖) ก าหนดใหม้เีลขาธิการส านักงานทีม่ีความรู้ความสามารถเหมาะสม 
กบังานประกนัสงัคม  โดยมาจากกระบวนการสรรหา  มคีุณสมบตัแิละวาระท างานตามทีก่ าหนด  มี
อ านาจหน้าทีใ่นการท างานชดัเจน  รวมทัง้สทิธคิรอบครองและการเป็นกรรมสทิธิใ์นทรพัยส์นิของ
ส านกังาน (แกไขเพิม่เตมิมาตรา ๒๐ และเพิม่เตมิมาตรา ๒๐ ทว-ิมาตรา ๒๐ เบญจ) 

(๗) ก าหนดใหม้คีณะกรรมการการลงทุน  มอีงคป์ระกอบคุณสมบตั ิ  
กระบวนการไดม้าและวาระการด ารงต าแน่งเพื่อท าหน้าทีบ่รหิารจดัการเกีย่วกบัการจดัหา
ผลประโยชน์ของกองทุน  เพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายและแผนการลงทุนทีค่ณะกรรมการประกนัสงัคม
เหน็ชอบ (แกไ้ขเพิม่เตมิมาตรา ๒๖  เพิม่มาตรา ๒๖ ทวแิละมาตรา ๒๖ ตร)ี 

(๘)  แกไ้ขหลกัเกณฑก์ารส่งเงินสมทบก่อนทีผู่ป้ระกนัตนจะส้ินสภาพการ 
เป็นลูกจ้างเพื่อใหผู้ป้ระกนัตนไดร้บัประโยชน์ทดแทนระยะยาวขึน้ภายหลงัสิน้สภาพการเป็นลูกจา้ง
โดยขึน้กบัระยะเวลาทีจ่่ายเงนิสมทบมานานเพยีงใด (แกไ้ขเพิม่เตมิ มาตรา ๓๘ วรรคสอง) 

(๘) แกไ้ขระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบส าหรบัผูเ้คยเป็นผูป้ระกนัตน  และ 
ต่อมาไดส้ิน้สภาพการเป็นลูกจา้ง  เพื่อขยายระยะเวลาการแสดงความจ านงเป็นผูป้ระกนัตนต่อ
ส านกังาน  และก าหนดใหจ้่ายเงนิสมทบเดอืนแรกในวนัทีแ่สดงความจ านงต่อส านกังาน (แกไ้ข
เพิม่เตมิมาตรา ๓๙  วรรคหนึ่ง วรรคสองและวรรคสาม) 

(๑๐)  ก าหนดใหร้ฐับาลจ่ายเงนิสมทบเขา้กองทุนประกนัสงัคมส าหรบั 
ผูป้ระกนัตนทีม่ใิชลู่กจา้งหรอืแรงงานนอกระบบเป็นอตัราไม่น้อยกว่าอตัราเงนิสมทบทีไ่ดร้บัจาก
ผูป้ระกนัตน (เพิม่เตมิเป็นมาตรา ๔๐ วรรคสาม)  
  (๑๑)  แกไ้ขเงื่อนเวลาการไม่ส่งเงนิสมทบ ก่อนส้ินสดุความเป็นผูป้ระกนัตนใหม้ี
ระยะเวลายาวขึน้  ซึ่งมผีลใหผู้ป้ระกนัตนตามมาตรา ๓๙ มโีอกาสรบัประโยชน์ทดแทนนานขึน้และ
สิน้สุดความเป็นผูป้ระกนัตนชา้กวา่เดมิ (แกไ้ขเพิม่เตมิมาตรา ๔๑) 
  (๑๒)  ก าหนดใหผู้ป้ระกนัตน  นายจา้ง  หรอืผูม้สี่วนไดเ้สยี มีสิทธิรบัรู้เข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารเกีย่วกบัการประกนัสงัคมและการส่งเงนิสมทบ  รวมทัง้ขอ้มูลเกีย่วกบัการบรหิารของ
คณะกรรมการต่างๆ (เพิม่มาตรา ๔๒ ทว)ิ 
  (๑๓)  แกไ้ข อตัราเงินสมทบของฝา่ยรฐับาลและผูป้ระกนัตนตามมาตรา ๓๙  และ
แกไ้ขฐานค่าจา้งในการค านวณเงนิสมทบของผูป้ระกนัตนตามมาตรา ๓๓ ให้เป็นไปตามฐานค่าจ้าง
จริงของลูกจ้างแต่ละคน (แกไ้ขเพิม่เตมิมาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ง  และวรรคสอง) 
  (๑๔)  แกไ้ขอตัราเงนิเพิม่เป็น ร้อยละสีข่องเงนิสมทบกรณทีีน่ายจา้งไม่น าส่งเงนิ
สมทบหรอืส่งเงนิสมทบไม่ครบจ านวน  เพื่อป้องกนัมใิหก้รณดีงักล่าวเกดิขึน้ไดง้่าย (แกไ้ขเพิม่เตมิ
มาตรา ๔๙ วรรคแรก) 



 ๓ 

  (๑๕)  ก าหนดใหผู้ป้ระกนัตนหรอืผูม้สีทิธติามมาตรา ๗๕ จตัวาและมาตรา ๗๗ 
จตัวา  มสีทิธไิดร้บัประโยชน์ทดแทนจากกองทุน  สทิธปิระโยชน์ทดแทนไม่อาจโอนกนัได้และไม่
อยู่ในความรบัผิดแห่งการบงัคบัคดี  รวมทัง้ก าหนดใหก้ารไดม้าซึ่งสทิธปิระโยชน์ตามกฎหมายวา่
ดว้ยการประกนัสงัคมไม่เป็นการตดัสิทธิหรือประโยชน์ทีไ่ด้ตามกฎหมายอืน่ (แกไ้ขเพิม่เตมิ
มาตรา ๕๔ และเพิม่เตมิมาตรา ๕๔ ทว)ิ 
  (๑๖)  ยกเลิกบทบญัญติัการขอส่วนลดอตัราเงินสมทบเนื่องจากไม่มคีวามจ าเป็น
อกีต่อไป  และยกเลิกเหตุทีผู่ป้ระกนัตนไม่มีสิทธิได้รบัประโยชน์ทดแทนเพราะจงใจก่อใหเ้กดิขึน้
หรอืยนิยอมใหผู้อ้ ื่นก่อใหเ้กดิขึน้  เพราะคงไม่มผีูป้ระกนัตนคนใดจะจงใจท าใหต้นเอง  หรอืยนิยอมให้
ผูอ้ ื่นท าใหต้นเองตายหรอืบาดเจบ็เพื่อหวงัสทิธปิระโยชน์ประกนัสงัคมซึ่งมจี านวนน้อย  ซึ่งเป็นการ
น าหลกัการประกนัของธุรกจิเอกชนมาบงัคบัใชโ้ดยไม่เป็นธรรมไม่เหมาะสม (ยกเลกิมาตรา ๕๕ และ
มาตรา ๖๑)  
  (๑๗)  แกไ้ขวธิกีารค านวณค่าจา้งรายวนัในการจ่ายเงนิทดแทนการขาดรายได ้
(แกไ้ขเพิม่เตมิมาตรา ๕๗) 
  (๑๘)  แกไ้ขหลกัเกณฑใ์นการรบับรกิารทางการแพทยข์องผูป้ระกนัตนหรอืคู่สมรส
ผูป้ระกนัตนรวมทัง้มสีทิธเิขา้รบับรกิารทางการแพทยใ์นสถานพยาบาลอื่นไดใ้นกรณีฉุกเฉินหรือ
กรณีล่าช้าหรืออาจเกิดอนัตรายแก่ผูป้ระกนัตน  โดยส านกังานเป็นผูอ้อกค่าใชจ้่ายตามทีต่กลง
กบัสถานพยาบาล (แกไ้ขเพิม่เตมิมาตรา ๕๙) 
  (๑๙)  ก าหนดใหผู้ป้ระกนัตนมสีทิธไิดร้บัเงนิทดแทนการขาดรายไดต้ามมาตรา ๖๔ 
และมาตรา ๗๑ ในชว่งเวลาเดยีวกนัใหม้สีทิธไิดร้บัเงนิทดแทนการขาดรายไดเ้ฉพาะประเภททีส่งู
กว่าเพียงประเภทเดียว (เพิม่เตมิมาตรา ๖๑ ทว)ิ 
  (๒๐)  แกไ้ขใหผู้ป้ระกนัตนมสีทิธไิดร้บัประโยชน์ทดแทน บริการทางการแพทยใ์น
กรณปีระสบอนัตรายหรอืเจบ็ปว่ยและกรณทีุพพลภาพอนัมใิชเ่นื่องจากการท างานตัง้แต่วนัแรกที ่
เข้าเป็นลูกจ้างเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสทิธหิลกัประกนัสุขภาพถว้นหน้าทีป่ระชาชนไทยมสีทิธิ
รกัษาพยาบาลตัง้แต่วนัแรกเกดิ  แมแ้ต่ภายหลงัออกจากงานหรือเกษียณอายรุบัประโยชน์
ทดแทนกรณีบ าเหน็จหรือบ านาญชราภาพ  กม็สีทิธริบับรกิารรกัษาพยาบาลจนกระทัง่วนัตาย 
(แกไ้ขเพิม่เตมิมาตรา ๖๒ และมาตรา ๖๙) 
  (๒๑)  เพิม่เตมิประโยชน์ทดแทนกรณปีระสบอนัตรายใหร้วมถงึ ค่าส่งเสริมสขุภาพ  
ตรวจสขุภาพประจ าปีและการป้องกนัโรคแก่ผูป้ระกนัตน (แกไ้ขเพิม่เตมิมาตรา ๖๓) 
  (๒๒)  แกไ้ขใหผู้ป้ระกนัตน ทีจ่่ายเงินสมทบมาเป็นเวลานาน  มสีทิธไิดร้บัเงนิ
ทดแทนการขาดรายไดม้ากขึน้  กรณผีูป้ระกนัตนจ่ายเงินสมทบมานานและตายใหจ้่ายเงนิ
สงเคราะหจ์ านวนมากขึน้แก่ผูม้สีทิธหิรอืบุคคลทีผู่ป้ระกนัตนท าหนงัสอืระบุชือ่ไวก้่อนตาย (แกไ้ข
เพิม่เตมิมาตรา ๖๔ และมาตรา ๗๓ (๒)) 



 ๔ 

  (๒๓)  แกไ้ขหลกัเกณฑแ์ละอตัราไดร้บัเงนิทดแทนการขาดรายไดก้รณทีุพพลภาพ  
และกรณถีงึแก่ความตายใหผู้เ้จบ็ปว่ยเรือ้รงั  หรอืทุพพลภาพ  รวมทัง้ผูป้ระกนัตนทีร่บับ านาญชรา
ภาพ  มสีทิธไิดร้บัประโยชน์ทดแทนในกรณตีาย  (แกไ้ขเพิม่เตมิมาตรา ๗๓ (๒) และมาตรา ๗๓ ทว)ิ 
  (๒๔)  แกไ้ขหลกัเกณฑใ์หผู้ป้ระกนัตนมสีทิธไิดร้บัประโยชน์ทดแทนกรณสีงเคราะห์
บุตร  ส าหรบับุตรทีม่อีายจุนถึงยีสิ่บปีบริบูรณ์  และรวมถงึบุตรบุญธรรมทีจ่ดทะเบียนตาม
กฎหมายดว้ย (แกไ้ขเพิม่เตมิมาตรา ๗๕ ตร)ี และใหผู้ป้ระกนัตนท าหนังสือระบุบุคคลทีม่ีสิทธิ
ไดร้บัเงนิบ าเหน็จชราภาพได ้(แกไ้ขเพิม่เตมิมาตรา ๗๗ จตัวา) 
  (๒๕)  แกไ้ขหลกัเกณฑเ์กณฑก์ารรบัประโยชน์ทดแทนกรณวีา่งงาน  โดยมเีงื่อนไข
จ านวนน้อยเท่าทีจ่ าเป็นและเป็นธรรมเท่านัน้ (แกไ้ขเพิม่เตมิมาตรา ๗๘) 
  (๒๖)  แกไ้ขเพิม่เตมิ คณะกรรมการอทุธรณ์ใหม้อีงคป์ระกอบ  กระบวนการทีม่า  
วาระการด ารงต าแหน่ง  พน้จากต าแหน่งและการท างานต่อเนื่องชดัเจน (แกไ้ขเพิม่เตมิมาตรา ๘๖ 
มาตรา ๙๐ และมาตรา ๙๑) 
  (๒๗)  แกไ้ขบทบญัญตัเิกีย่วกบับทลงโทษกรณผีูใ้ด ไม่ปฏิบติัตามค าสัง่ของ
พนักงานเจ้าหน้าทีแ่ละกรรมการคณะต่างๆตามกฎหมายนี้  และเพิม่อตัราโทษทัง้ค่าปรบัและการ
จ าคุกใหม้ากขึน้  รวมถงึ  เพิม่โทษหากกระท าผิดซ ้าในบทบญัญตัเิดยีวกนัทีเ่คยถูกลงโทษมาแลว้ 
(แกไ้ขเพิม่เตมิมาตรา ๙๒ มาตรา ๙๙ และเพิม่เตมิมาตรา ๑๐๒ ทว)ิ 
  (๒๘)  เพิม่เตมิหมวดสุดทา้ยพระราชบญัญตัปิระกนัสงัคมพ.ศ.๒๕๓๓ เป็น บท
เฉพาะกาล  เพื่อใหก้ารเปลีย่นผา่นของการบรหิารจดัการดา้นต่างๆจากหน่วยราชการไปสู่ความเป็น
องคก์รอสิระดา้นงานประกนัสงัคม  ด าเนินการไปอย่างราบรื่นและมปีระสทิธภิาพ(มาตรา ๔๘ ถงึ
มาตรา ๕๗ ในร่างพระราชบญัญตั)ิ  

 
เหตุผล 

  โดยทีก่ฎหมายวา่ดว้ยประกนัสงัคมทีใ่ชบ้งัคบัถงึปจัจุบนัมี
บทบญัญตัหิลายประการทีไ่ม่เป็นธรรมไม่เหมาะสม  และไม่สอดคลอ้งกบัภารกจิการ
บรหิารจดัการงานประกนัสงัคมทีม่กีารขยายตวัขึน้  มนีายจา้งเกอืบ ๔ แสนรายและ
ผูป้ระกนัตนจ านวนมากกวา่ ๙ ลา้นคนและจะขยายความคุม้ครองไปสู่แรงงานนอก
ระบบ  แต่ยงัมปีญัหาอุปสรรคในเรื่องความเป็นอสิระคล่องตวั  และความโปร่งใสใน
การบรหิารงานเพราะยงัอยู่ในรูปแบบราชการทีผู่ป้ระกนัตนมสี่วนร่วมไดจ้ ากดัมาก  
เพื่อใหก้ารพฒันางานประกนัสงัคมสามารถกา้วหน้าอย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้และ
เป็นประโยชน์แก่นายจา้ง  ผูป้ระกนัตน  และสงัคมส่วนรวมมากทีสุ่ด  สมควร
ปรบัเปลีย่นสถานภาพส านกังานประกนัสงัคมจากส่วนราชการสงักดักระทรวง
แรงงานเป็น  หน่วยงานของรฐัทีม่รีูปแบบพเิศษ  ซึ่งไม่ใชห่น่วยงานราชการ  และ
ไม่ใชร่ฐัวสิาหกจิเพื่อแกไ้ขขอ้จ ากดัในการบรหิารในรูปแบบราชการและเพื่อผูม้สี่วน
ไดเ้สยีจะมสี่วนร่วมตรวจสอบการบรหิารกองทุน  มโีอกาสรบัเขา้ถงึขอ้มูลเกีย่วกบั



 ๕ 

ประกนัสงัคมมากขึน้  สามารถใชป้ระโยชน์จากทรพัยากรและบุคลากรในภาครฐัให้
เกดิประสทิธภิาพสูงสุด  จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันิี้ 

 
 

ปรบัปรงุใหม่ ณ วนัครบรอบ ๒๐ ปี พ.ร.บ.ประกนัสงัคม พ.ศ.๒๕๓๓  
(๒ กนัยายน ๒๕๕๓) 

 

ร่าง 
พระราชบญัญติัประกนัสงัคม (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... (ฉบบับรูณาการแรงงาน) 

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

.....................................  

.....................................  

.....................................  
 
  ..............................................................................................................................  
.....................................  
 
  โดยทีเ่ป็นการสมควรแกไ้ขเพิม่เตมิกฎหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม  
  พระราชบญัญตันิี้มบีทบญัญตับิางประการเกีย่วกบัการจ ากดัสทิธแิละเสรภีาพของ
บุคคล  ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกบัมาตรา ๔๑  และมาตรา ๔๓ ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร
ไทยบญัญตัใิหก้ระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญตัแิห่งกฎหมาย 
  …………………………………………………………………………………………… 
.......................................  
 
  มาตรา ๑  พระราชบญัญตันิี้เรยีกวา่ “พระราชบญัญตัปิระกนัสงัคม (ฉบบัที ่..) 
พ.ศ. ....” 
 
  มาตรา ๒  พระราชบญัญตันิี้ใหใ้ชบ้งัคบั ทนัท ี ถดัจากวนัประกาศในราชกจิจา
นุเบกษา  เป็นตน้ไป  
 
  มาตรา ๓  ใหย้กเลกิความในมาตรา ๔ แห่งพระราชบญัญตัปิระกนัสงัคม พ.ศ. 
๒๕๓๓  ซึ่งแกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัปิระกนัสงัคม (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๓๗  และใหใ้ชค้วาม
ต่อไปนี้แทน  



 ๖ 

  “มาตรา ๔  พระราชบญัญตันิี้ ไม่ใชบ้งัคบัแก่  
   (๑)  ข้าราชการและลูกจ้างประจ าของราชการส่วนกลาง ราชการส่วน
ภมิูภาค และราชการส่วนท้องถ่ิน  
   (๒)  ลูกจา้งของนายจา้งทีม่สี านกังานในประเทศและไปประจ าท างาน
ต่างประเทศ 
   (๓)  ลูกจา้งของรฐับาลต่างประเทศหรอืองคก์ารระหวา่งประเทศ ”   
   (๔)  ครูหรอืครูใหญ่ของโรงเรยีนเอกชนตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงเรยีนเอกชน  
   (๕)  กจิการหรอืลูกจา้งอื่น ตามทีค่ณะกรรมการประกาศก าหนด 
  กิจการและลูกจ้างทีพ่ระราชบญัญติัน้ีใช้บงัคบั  ห้ามมิให้ส่วนราชการใดออก
กฎหมายเพือ่ยกเลิกการใช้บงัคบัแก่ลูกจ้างและกิจการนัน้ในภายหลงั 
   

มาตรา ๔   ใหเ้พิม่บทนิยามค าวา่ “การประกนัสงัคม” ระหวา่งค าวา่ 
“ส านกังาน” และ “คณะกรรมการ” และเพิม่บทนิยามค าวา่ “ภยัพิบติั” ระหวา่งค าวา่ “วา่งงาน” และ 
“กองทุน” ในมาตรา ๕ แห่งพระราชบญัญตัปิระกนัสงัคมพ.ศ.๒๕๓๓  

“การประกนัสงัคม” หมายความวา่  การด าเนินงานตามกฎหมายวา่ดว้ยการ
ประกนัสงัคมและกฎหมายวา่ดว้ยเงนิทดแทน” 

“ภยัพบิตั”ิ หมายความวา่อคัคภียั  วาตภยั  อุทกภยั  ตลอดจนภยัอื่นๆ ไม่วา่เกดิจาก
ธรรมชาตหิรอืมผีูท้ าใหเ้กดิขึน้  ซึ่งก่อใหเ้กดิอนัตรายแก่ชวีติหรอืร่างกายของประชาชน  หรอืความ
เสยีหายแก่ทรพัยส์นิของประชาชนหรอืของรฐั 

 
มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในบทนิยามค าว่า “ลูกจ้าง” “นายจ้าง” 

“ค่าจ้าง” “ทุพพลภาพ” และ “พนักงานเจ้าหน้าท่ี” ในมาตรา  ๕  แห่งพระราชบญัญตัิ
ประกนัสงัคม  พ.ศ. ๒๕๓๓  และใหใ้ชค้วามต่อไปนี้แทน 
                   “ลูกจา้ง”  หมายความวา่  ผูซ้ึ่งตกลงท างานใหน้ายจา้ง  โดยรบัค่าจา้งไม่วา่จะ
เรยีกชือ่อย่างไรและให้หมายความรวมถึงผูร้บังานไปท าท่ีบ้านตามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครอง
ผูร้บังานไปท าทีบ่า้น 
                   “นายจา้ง” หมายความวา่  ผูซ้ึ่งตกลงรบัลูกจา้งเขา้ท างาน  โดยจ่ายค่าจา้งให้และให้
หมายความรวมถึงผูจ้้างงานในงานท่ีรบัไปท าท่ีบ้าน  และผูซ้ึ่งไดร้บัมอบหมายใหท้ างานแทน
นายจา้ง  ในกรณทีีน่ายจา้งเป็นนิตบิุคคลใหห้มายความรวมถงึผูม้อี านาจกระท าการแทนนิตบิุคคล 
และผูซ้ึ่งไดร้บัมอบหมายจากผูม้อี านาจกระท าการแทนนิตบิุคคลใหท้ าการแทนดว้ย 
                “ค่าจา้ง”  หมายความวา่เงนิทุกประเภททีน่ายจา้งจ่ายใหแ้ก่ลูกจา้งเป็นค่าตอบแทน
การท างานในวนัและเวลาท างานปกตไิม่วา่จะค านวณตามระยะเวลาหรอืค านวณตามผลงานทีลู่กจา้ง
ท าได ้และใหห้มายความรวมถงึเงนิทีน่ายจา้งจ่ายใหแ้ก่ลูกจา้งในวนัหยุด  วนัลา และวนัท่ีนายจ้าง



 ๗ 

ให้หยดุงานโดยมิได้เป็นความผิดของลูกจ้างซึ่งลูกจา้งไม่ไดท้ างานดว้ย  ทัง้นี้ไม่วา่จะก าหนด  
ค านวณหรอืจ่ายในลกัษณะใด หรอืโดยวธิกีารใด และไม่วา่จะเรยีกชือ่อย่างไร 
  “ทุพพลภาพ”  หมายความวา่ การสูญเสยีอวยัวะประเภทใดประเภทหนึ่งหรอืสูญเสยี
สมรรถภาพของอวยัวะหรอืของร่างกาย  หรอืสูญเสยีสภาวะปกตขิองจติใจ  ทัง้นี้ตามทีเ่ลขาธกิาร
ประกาศก าหนดโดยค าแนะน าของคณะกรรมการการแพทย ์
  “พนกังานเจา้หน้าที”่ หมายความวา่  เลขาธกิาร  รองเลขาธกิาร  เจา้หน้าที ่ 
พนกังานซึ่งมหีน้าทีป่ฏบิตักิารตามพระราชบญัญตันิี้  หรอืผูซ้ึ่งรฐัมนตรแีต่งตัง้ใหป้ฏบิตักิารตาม
พระราชบญัญตันิี้ 
 
  มาตรา ๖ ใหย้กเลกิความในมาตรา ๗ แห่งพระราชบญัญตัปิระกนัสงัคมพ.ศ.
๒๕๓๓  และใหใ้ชค้วามต่อไปนี้แทน 
  “มาตรา ๗  ใหร้ฐัมนตรวีา่การกระทรวงแรงงานรกัษาการตามพระราชบญัญตันิี้  
และใหม้อี านาจแต่งตัง้พนกังานเจา้หน้าทีก่บัออกกฎกระทรวง  ก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมไม่เกนิใน
บญัชทีา้ยพระราชบญัญตันิี้  ยกเวน้ค่าธรรมเนียมและก าหนดกจิการอื่นเพื่อปฏบิตักิารตาม
พระราชบญัญตันิี้ 

กฎกระทรวง  ระเบยีบ  ขอ้บงัคบั  ประกาศหรอืขอ้ก าหนดเมื่อไดป้ระกาศในราช 
กจิจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได”้ 

 
  มาตรา ๗   ใหย้กเลกิความในมาตรา ๘ แห่งพระราชบญัญตัปิระกนัสงัคม พ.ศ. 
๒๕๓๓ ซึ่งแกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัปิระกนัสงัคม (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ และใหใ้ชค้วาม
ต่อไปนี้แทน 

 มาตรา ๘  ใหม้คีณะกรรมการคณะหนึ่งเรยีกวา่ “คณะกรรมการประกนัสงัคม”   
ประกอบดว้ยประธานกรรมการและกรรมการอืน่อีกสามสิบสองคน  ประกอบดว้ย 
   (๑)  นายกรฐัมนตร ี เป็นประธานกรรมการ  
   (๒)  รฐัมนตรวีา่การกระทรวงแรงงาน  เป็นรองประธาน  
   (๓)  กรรมการโดยต าแหน่ง  ไดแ้ก่  ผูแ้ทนส านกังบประมาณ   ผูแ้ทน
กระทรวงการคลงั  ผูแ้ทนกระทรวงสาธารณสุข  ผูแ้ทนกระทรวงมหาดไทย  ผูแ้ทนกระทรวงพฒันา
สงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์  
   (๔)  ผูแ้ทนฝา่ยนายจา้ง  จ านวน แปดคน  
   (๕)  ผูแ้ทนฝา่ยผูป้ระกนัตน  จ านวน แปดคน  
   (๖)  กรรมการผูท้รงคุณวฒุ ิ ซึ่งนายกรฐัมนตรแีต่งตัง้จากผูซ้ึ่งไดร้บัการสรร
หาจากผูม้คีวามรูค้วามสามารถและประสบการณ์ดา้นระบบงานประกนัสงัคม  ดา้นงานหลกัประกนั
สุขภาพ  ดา้นการแพทย ์ ดา้นเศรษฐศาสตรก์ารเงนิการคลงั  ดา้นบรหิารการลงทุน  ดา้นกฎหมาย  
ดา้นการพฒันาสวสัดกิารสงัคมและดา้นงานสทิธมินุษยชนดา้นละหนึ่งคนรวมจ านวนแปดคน 



 ๘ 

  ใหเ้ลขาธกิารเป็นกรรมการและเลขานุการ  และใหเ้ลขาธกิารแต่งตัง้พนกังาน
เจา้หน้าทีข่องส านกังานไม่เกนิสองคนเป็นผูช้ว่ยเลขาธกิาร 
  การสรรหากรรมการผูท้รงคุณวฒุ ิ ใหเ้ป็นตามหลกัเกณฑว์ธิกีาร  และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการตาม (๓) (๔) (๕) และเลขาธกิารก าหนด 
  กรรมการทีม่ใิชก่รรมการโดยต าแหน่ง  ตอ้งค านึงถงึการมสี่วนร่วมของหญงิและชาย  
 
  มาตรา ๘  ใหเ้พิม่ความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๘  ทว ิมาตรา ๘ ตร ีมาตรา ๘ จตัวา
และมาตรา ๘ เบญจแห่งพระราชบญัญตัปิระกนัสงัคม พ.ศ. ๒๕๓๓  
  “มาตรา ๘ ทวิ  ให้ผูแ้ทนฝ่ายนายจ้างและผูแ้ทนฝ่ายผูป้ระกนัตนตามมาตรา ๘ 
ให้มาจากการเลือกตัง้โดยตรงของนายจ้างและผูป้ระกนัตน  ท่ีขึน้ทะเบียนกบัส านักงานตาม
ระเบียบท่ีรฐัมนตรีประกาศก าหนด  ทัง้น้ีหลกัเกณฑก์ารเลือกตัง้ให้เป็นไปตามท่ี
คณะกรรมการประกาศก าหนด 
  ผูป้ระกนัตนท่ีเป็นผูส้มคัรอิสระในการลงสมคัรรบัการเลือกตัง้  ต้องมี
ผูป้ระกนัตนลงนามให้การรบัรองไม่น้อยกว่าหน่ึงร้อยคน 
  องคก์รภาคเอกชนหรอืองคก์รดา้นแรงงานทีไ่ม่ว่าจะจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
หรือไม่  และไม่มีวตัถปุระสงคแ์สวงหาก าไรจะเสนอชือ่ผูล้งสมคัรรบัเลอืกตัง้ได ้ ตอ้งด าเนิน
กจิกรรมด้านสวสัดิการแรงงานเป็นทีป่ระจกัษ์มาไม่น้อยกวา่หา้ปี และไดม้าขึน้ทะเบยีนไวก้บั
ส านกังานก่อนครบก าหนดสามสบิวนันบัแต่วนัเลอืกตัง้  
  ในกรณีท่ีผูส้มคัรรบัเลือกตัง้มีทัง้สถานะลูกจ้างและนายจ้าง  ให้สามารถ
เลือกใช้สิทธิสมคัรรบัเลือกตัง้ในฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงเท่านัน้” 
  มาตรา ๘  ตร ี กรรมการผูแ้ทนฝ่ายนายจ้างและผูแ้ทนฝ่ายผูป้ระกนัตนตอ้งมี
คุณสมบตั ิดงัต่อไปนี้ 
   (๑)  มสีญัชาตไิทย  
   (๒)  มอีายุไม่ต ่ากวา่สามสบิหา้ปีบรบิูรณ์ 
   (๓)  ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย คนไรค้วามสามารถ   หรอืคนเสมอืนไร้
ความสามารถ 
   (๔)  ไม่เคยไดร้บัโทษจ าคุกโดยค าพพิากษาถงึทีสุ่ดใหจ้ าคุก   เวน้แต่เป็น
โทษส าหรบัความผดิทีไ่ดก้ระท าโดยประมาทหรอืความผดิลหุโทษ  
   (๕)  ไม่เคยตอ้งค าพพิากษาหรอืค าสัง่ของศาลใหท้รพัยส์นิตกเป็นของ
แผน่ดนิ เพราะร ่ารวยผดิปกตหิรอืมทีรพัยส์นิเพิม่ขึน้ผดิปกต ิ 
   (๖)  ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก   ใหอ้อกหรอืเลกิจา้งจากราชการ หน่วยงาน
รฐัวสิาหกจิ หน่วยงานของรฐั หรอืหน่วยงานของเอกชน เพราะทุจรติต่อหน้าทีห่รอืประพฤตชิัว่อย่าง
รา้ยแรงหรอืถอืวา่กระท าการทุจรติและประพฤตมิชิอบในวงราชการ  



 ๙ 

   (๗)  ไม่ประกอบกจิการซึ่งมสีภาพเป็นการแขง่ขนักบักจิการของส านกังาน
หรอืไม่เป็นคู่สญัญาหรอืมปีระโยชน์ไดเ้สยีในกจิการทีก่ระท าหรอืเกีย่วขอ้งกบัส านกังาน ทัง้นี้ไม่วา่
โดยทางตรงหรอืทางออ้ม 
   (๘)   ไม่เป็นผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืง สมาชกิสภาทอ้งถิน่ หรอืผูบ้รหิาร
ทอ้งถิน่กรรมการ หรอืผูด้ ารงต าแหน่งทีร่บัผดิชอบในการบรหิารพรรคการเมอืง ทีป่รกึษาพรรค
การเมอืงหรอืเจา้หน้าทีพ่รรคการเมอืง    
   (๙)  กรรมการผูแ้ทนฝา่ยผูป้ระกนัตน  ตอ้งเป็นผูป้ระกนัตนมาแลว้ไม่น้อย
กวา่หกสบิเดอืนก่อนถงึวนัทีไ่ดเ้สนอชือ่สมคัรรบัเลอืกตัง้ 
   กรรมการผูแ้ทนฝา่ย นายจา้ง  ตอ้งเป็นนายจา้งทีข่ ึน้ทะเบยีนกบัส านกังาน
มาแลว้ไม่น้อยกวา่หกสบิเดอืนก่อนถงึวนัทีไ่ดเ้สนอชือ่สมคัรรบัเลอืกตัง้ 
  มาตรา ๘ จตัวา  กรรมการผูท้รงคณุวฒิุตอ้งมคีุณสมบตัดิงัต่อไปนี ้
   (๑)  มสีญัชาตไิทย  
   (๒)  มอีายุไม่ต ่ากวา่สามสบิหา้ปีบรบิูรณ์  
   (๓)  ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย คนไรค้วามสามารถหรอืคนเสมอืนไร้
ความสามารถ 
   (๔)  ไม่เป็นผูม้คีวามผดิปกตทิางจติอนัเป็นอุปสรรคต่อการปฏบิตัหิน้าที่  
   (๕)  ไม่เคยถูกลงโทษถงึไล่ออก  ปลดออก  ใหอ้อกหรอืเลกิจา้งจาก
หน่วยงานของรฐัหรอืหน่วยงานเอกชน 
   (๖)  ไม่เคยรบัโทษจ าคุกค าพพิากษาถงึทีสุ่ดใหจ้ าคุกเวน้แต่เป็นโทษส าหรบั
ความผดิทีไ่ดก้ระท าโดยประมาทหรอืความผดิลหุโทษ 
   (๗)  ไม่เป็นผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืง  สมาชกิสภาทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิาร
ทอ้งถิน่  กรรมการหรอืผูด้ าดงต าแหน่งทีร่บัผดิชอบในการบรหิารพรรคการเมอืงทีป่รกึษาพรรค
การเมอืง  หรอืเจา้หน้าทีพ่รรคการเมอืง 
   (๘)  ไม่เป็นผูม้สี่วนไดเ้สยีในกจิการทีก่ระท ากบัส านกังานไม่วา่โดยทางตรง
หรอืโดยทางออ้มเวน้แต่เป็นผูด้ าเนินกจิการอนัมไิดแ้สวงหาก าไร 
   (๙)  ไม่เป็นขา้ราชการทีม่ตี าแหน่งหรอืเงนิเดอืนประจ า  เวน้แต่เป็น
ขา้ราชการหรอืพนกังานในสถาบนัอุดมศกึษาของรฐั 
  มาตรา ๘  เบญจ  ใหก้รรมการ ถือเป็นผูด้ ารงต าแหน่งระดบัสงูตามกฎหมายว่า
ด้วยการป้องกนัและปราบปรามทุจริต  ทีจ่ะตอ้งแสดงบญัชรีายการทรพัยส์นิและหนี้สนิต่อ
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามและการทุจรติแห่งชาต ิ(ป.ป.ช.) โดยใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณชน
ทราบไม่เกนิสามสบิวนันบัแต่วนัทีค่รบก าหนดตอ้งยื่นบญัชดีงักล่าว 
   ในการปฏบิตัหิน้าทีต่ามพระราชบญัญตันิี้ใหก้รรมการเป็นพนกังานตาม
ประมวลกฎหมายอาญา”   
 



 ๑๐ 

 
 
 
  มาตรา ๙   ใหย้กเลกิความในมาตรา ๙ แห่งพระราชบญัญตัปิระกนัสงัคม พ.ศ. 
๒๕๓๓ และใหใ้ชค้วามต่อไปนี้แทน 
  “มาตรา ๙  คณะกรรมการมอี านาจหน้าทีด่งัต่อไปนี ้
   (๑)  ก าหนดนโยบายบรหิารงานประกนัสงัคม  และควบคุมดูแลการบรหิาร
กองทุนและส านกังานตามพระราชบญัญตันิี ้
   (๒)  ใหค้วามเหน็ชอบแผนการด าเนินงาน  แผนการเงนิและงบประมาณที่
ส านกังานจะด าเนินการในแต่ละปี 
   (๓)  พจิารณาใหค้วามเหน็ต่อรฐัมนตรใีนการตราพระราชกฤษฎกีา  การ
ออกกฎกระทรวง  เพื่อด าเนินการตามพระราชบญัญตันิี ้
   (๔)  ออกระเบยีบขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการรบัจ่ายเงนิกองทุน  การเกบ็รกัษา
เงนิกองทุน  การลงทุนและการจดัหาผลประโยชน์ของกองทุน 
   (๕)  พจิารณางบดุล  รายงานการรบัจ่ายเงนิกองทุนและรายงานการ
ปฏบิตังิานประจ าปีของส านกังานเกีย่วกบังานประกนัสงัคมตามพระราชบญัญตันิี ้
   ภายในหนึ่งรอ้ยแปดสบิวนันบัแต่วนัสิน้ปีปฏทินิ  ใหค้ณะกรรมการเสนองบ
ดุล และรายงานการรบัจ่ายเงนิของกองทุนในปีทีล่่วงมาแลว้เสนอต่อส านกังานการตรวจเงนิแผน่ดนิ  
เพื่อตรวจสอบรบัรองก่อนเสนอต่อรฐัมนตร ี งบดุลการรบัจ่ายเงนิดงักล่าวใหร้ฐัมนตรเีสนอต่อ
นายกรฐัมนตรเีพื่อน าเสนอต่อรฐัสภาพจิารณา 
   (๖)  ออกระเบยีบขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการแบ่งส่วนงาน  การบรหิารงานทัว่ไป  
การบรหิารงานบุคคลอตัราเงนิเดอืนและประโยชน์ตอบแทนของเลขาธกิาร  พนกังานและเจา้หน้าที่
การงบประมาณ  การเงนิและทรพัยส์นิ  การตดิตามประเมนิผล  และการด าเนินการอื่นของส านกังาน 
   (๗)  ก าหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไขในการจ่ายเงนิชว่ยเหลอื
เบือ้งตน้  ในกรณทีีผู่ป้ระกนัตนไดร้บัความเสยีหายทีเ่กดิขึน้จากการรกัษาพยาบาลโดยหาผูก้ระท าผดิ
มไิด ้หรอืหาผูก้ระท าผดิไดแ้ต่ผูป้ระกนัตนไม่ไดร้บัค่าเสยีหายในเวลาอนัสมควรตามทีก่ าหนด 
   (๘)  ก าหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีารเกีย่วกบัการรบัฟงัความคดิเหน็และ
ขอ้เสนอแนะจากผูป้ระกนัตน นายจา้งและสถานพยาบาลเป็นประจ าทุกปี  เพื่อประโยชน์ในการ
ปรบัปรุงแกไ้ข พฒันามาตรฐาน และคุณภาพบรหิารจดัการงานประกนัสงัคมดา้นต่าง  ๆ
   (๙)  ก าหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีารในการรอ้งทุกข ์วธิพีจิารณาเรื่องรอ้งทุกข ์
และมาตรการใหค้วามชว่ยเหลอืแก่ผูป้ระกนัตนซึ่งถูกละเมดิสทิธหิรอืไม่ไดร้บัความเป็นธรรมจากการ
ด าเนินงานตามพระราชบญัญตันิี้      



 ๑๑ 

   (๑๐)  แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยประธานและกรรมการอื่น
อกีรวมจ านวนหา้คน  ท าหน้าทีก่ าหนดการควบคุมตรวจสอบ ประเมนิผลงานของส านกังาน  ตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีค่ณะกรรมการก าหนด 
   (๑๑)  คณะกรรมการอาจแต่งตัง้ทีป่รกึษา  หรอืคณะท างานเพื่อใหป้ฏบิตัิ
หน้าทีต่ามพระราชบญัญตันิี้  หรอืตามทีค่ณะกรรมการมอบหมาย 
   (๑ ๒)  ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีพ่ระราชบญัญตันิี้หรอืกฎหมายอื่นบญัญตัใิห้
เป็นอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการหรอืตามทีร่ฐัมนตรมีอบหมาย  
   ในการปฏบิตัหิน้าทีต่ามวรรคหนึ่ง  คณะกรรมการอาจมอบหมายให้
ส านกังานเป็นผูป้ฏบิตั ิ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพจิารณาด าเนินการต่อไปกไ็ด ้ 
 
  มาตรา ๙  ทวิ  ใหม้ ีคณะกรรมการตรวจสอบ คณะหนึ่ง มจี านวนไม่เกนิหา้คน 
ประกอบดว้ยประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอื่นจากบุคคลดงัต่อไปนี ้
   (๑)  อธบิดกีรมบญัชกีลาง รองเลขาธกิารส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัย์ 
   (๒)  ผูท้รงคุณวฒุทิีม่คีวามรูค้วามสามารถและประสบการณ์ เป็นทีป่ระจกัษ์
ในดา้นบญัชแีละการเงนิ ดา้นกฎหมาย ดา้นบรหิารการลงทุน สาขาละ 1 คน รวมกนัไม่เกนิ 3 คน ซึ่ง
ไม่เป็นขา้ราชการ พนกังานราชการ ลูกจา้งและทีป่รกึษาของส านกังาน และกระทรวงแรงงาน 

  ใหผู้ป้ฏบิตัหิน้าทีด่า้นการตรวจสอบของส านกังานเป็นเลขานุการ  

  ใหร้ฐัมนตรแีต่งตัง้ประธานกรรมการตรวจสอบ ตามความเหน็ชอบร่วมกนัของ
คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ และบุคคลตาม (๑) และ (๒) ตามหลกัเกณฑท์ี่
คณะกรรมการก าหนด 

  ใหน้ าบทบญัญตัมิาตรา ๘ จตัวา มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ มาใชบ้งัคบั
โดยอนุโลม 

  มาตรา ๙  ตรี  ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ มอี านาจหน้าทีด่งันี ้
   (๑)  สอบทานใหส้ านกังานมกีารจดัท ารายงานการเงนิอย่างถูกตอ้ง และ
เปิดเผยอย่างเพยีงพอตามมาตรฐานทางการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป โดยการประสานงานกบัผูส้อบบญัช ี
และผูบ้รหิารทีร่บัผดิชอบ จดัท ารายงานทางการเงนิ ทัง้รายไตรมาส และประจ าปี 

   (๒)  เสนอแนะใหผู้ส้อบบญัช ีสอบทานหรอืตรวจสอบรายการใดๆ ทีเ่หน็วา่
จ าเป็น และเป็นเรื่องส าคญัในระหวา่งตรวจสอบบญัชขีองส านกังาน 

   (๓)  สอบทานใหส้ านกังานมรีะบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน 
ทีม่คีวามเหมาะสมและมปีระสทิธผิล โดยสอบทานร่วมกบัผูส้อบบญัช ีและผูต้รวจสอบบญัชภีายใน 

   (๔)  สอบทานการปฏบิตัขิองส านกังานใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ย
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดตลาดหลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของ
ส านกังาน 



 ๑๒ 

   (๕)  พจิารณาคดัเลอืก และเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชขีองส านกังานรวมถงึ
พจิารณาเสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัช ีโดยค านึงถงึความน่าเชือ่ถอื ความเพยีงพอของทรพัยากร 
และปรมิาณงานตรวจสอบของส านกังานสอบบญัชนีัน้ รวมถงึประสบการณ์ของบุคลากรทีไ่ดร้บั
มอบหมายใหท้ าการตรวจสอบบญัชขีองส านกังาน 
   (๖)  พจิารณาการเปิดเผยขอ้มูลของส านกังานในกรณทีีเ่กดิรายการเกีย่วโยง 
หรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหม้คีวามถูกตอ้งและครบถว้น 
   (๗)  ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการมอบหมายและคณะกรรมการ
ตรวจสอบเหน็ดว้ย เชน่ ทบทวนนโยบายการบรหิารทางการเงนิ และการบรหิารความเสีย่ง ทบทวน
การปฏบิตัติามจรรยาบรรณทางธุรกจิของผูบ้รหิาร ทบทวนร่วมกบัผูบ้รหิารของส านกังานในรายงาน
ส าคญัๆ ทีต่อ้งเสนอต่อสาธารณชนตามทีก่ฎหมายก าหนด ไดแ้ก่ บทรายงานและการวเิคราะหข์อง
ฝา่ยบรหิาร 
   (๘)  จดัท ารายงานกจิกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้น
รายงานประจ าปีของส านกังาน ซึ่งรายงานดงักล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายการ
ดงักล่าวควรประกอบดว้ยขอ้มูลต่อไปนี ้
    (๑)  ความเหน็เกีย่วกบักระบวนการจดัท าและการเปิดเผยขอ้มูลใน
รายงานทางการเงนิของส านกังานถงึความถูกตอ้งครบถว้น เป็นทีเ่ชือ่ถอืได ้
    (๒)  ความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน
ของส านกังาน 

    (๓)  เหตุผลทีเ่ชือ่วา่ผูส้อบบญัชขีองส านกังาน เหมาะสมทีจ่ะไดร้บั
การแต่งตัง้ต่อไปอกีวาระหนึ่ง 
    (๔)  ความเหน็เกีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัย ์
และตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนด ของตลาดหลกัทรพัยห์รอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของ
ส านกังาน 

    (๕)  รายงานอื่นใดทีเ่หน็วา่ ผูป้ระกนัตนหรอืผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ 
ภายในขอบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ 
   (๙)  แสวงหาความเหน็ทีเ่ป็นอสิระจากทีป่รกึษาทางวชิาชพีอื่นใด เมื่อเหน็วา่
จ าเป็น ดว้ยค่าใชจ้่ายของส านกังาน 
   (๑๐)  รบัผดิชอบในการปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีไ่ดร้บัมอบหมายจาก
คณะกรรมการ ส่วนความรบัผดิชอบในกจิกรรมทุกประการของ ส านกังานต่อบุคคลภายนอก เป็นของ
คณะกรรมการ 
        
 มาตรา ๑๐ ใหย้กเลกิความในมาตรา  ๑๐  มาตรา  ๑๑  และมาตรา  ๑๒  แห่ง
พระราชบญัญตัปิระกนัสงัคม  พ.ศ. ๒๕๓๓  และใหใ้ชค้วามต่อไปนี้แทน 
 “มาตรา  ๑๐  กรรมการทีม่ใิชก่รรมการโดยต าแหน่ง  มวีาระการด ารงต าแหน่งคราว
ละสีปี่และจะด ารงต าแหน่งกรรมการในคณะกรรมการอื่นในพระราชบญัญตันิี้ไม่ได ้



 ๑๓ 

 กรรมการทีม่ใิชก่รรมการโดยต าแหน่งซึ่งพน้จากต าแหน่งตามวาระ   อาจด ารง
ต าแหน่งไดอ้กีแต่ตอ้งไม่ตดิต่อกนัเกนิสองวาระ 
 มาตรา  ๑๑  นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระ  ตามมาตรา  ๑๐  กรรมการอาจพน้จาก
ต าแหน่ง  เมื่อ 
 (๑)  ตาย  
 (๒)  ลาออก  
 (๓)  ไม่มคีุณสมบตัติามมาตรา ๘ ตร ีและมาตรา ๘ จตัวา 
 (๔)  ขาดประชมุคณะกรรมการ  ๓  ครัง้ติดต่อกนัโดยไม่มีเหตุอนัสมควร 
 (๕)  วกิลจรติหรอืจติฟ ัน่เฟือนไม่สมประกอบ  
 (๖)  ไดร้บัโทษจ าคุกโดยค าพพิากษาถงึทีสุ่ดใหจ้ าคุก แมจ้ะมกีารรอการลงโทษ  เวน้
แต่เป็นโทษส าหรบัความผดิทีไ่ดก้ระท าโดยประมาทหรอืความผดิลหุโทษ 
 (๗)  กรรมการมมีตไิม่น้อยกวา่สองในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมดเท่าทีม่อียู่ของ
แต่ละคณะใหอ้อกเพราะบกพร่องต่อหน้าที ่ มคีวามประพฤตเิสื่อมเสยีหรอืหย่อนความสามารถ 
 ผูป้ระกนัตนจ านวนไม่น้อยกว่าห้าพนัคน  มีสิทธิเข้าชือ่เสนอข้อมูลส าคญั
แก่คณะกรรมการเพือ่พิจารณาถอดถอนกรรมการคนใดคนหนึง่ออกจากต าแหน่ง  โดย
คณะกรรมการต้องมีมติไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมดเท่าทีม่ีอยู่ให้
พ้นจากต าแหน่งซึง่ต้องพิจารณาให้แล้วเสรจ็ไม่เกิน ๖๐ วนันับแต่วนัรบัเรือ่ง 
 ในกรณมีปีญัหาวา่กรรมการผูใ้ดตอ้งพน้จากต าแหน่งตาม (๔) หรอืไม่  ใหเ้ป็นมตขิอง
คณะกรรมการแต่ละคณะเป็นผูว้นิิจฉยั  ทัง้นี้  มตดิงักล่าวจะตอ้งมเีสยีงไม่น้อยกวา่สองในสาม ของ
จ านวนกรรมการทัง้หมดเท่าทีม่อียู่ของแต่ละคณะ 
 ในกรณทีีก่รรมการพน้จากต าแหน่งก่อนวาระ  ใหด้ าเนินการเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งบุคคลใน
ประเภทเดยีวกนัเป็นกรรมการแทน  และใหบุ้คคลดงักล่าวอยู่ในต าแหน่งเท่ากบัวาระทีเ่หลอือยู่ของ
กรรมการซึ่งตนแทน  ทัง้นี้  หากวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการเหลอือยู่ไม่ถงึหนึ่งรอ้ยแปดสบิวนัจะ
ไม่จดัใหม้กีรรมการแทนต าแหน่งทีว่า่งกไ็ด้ 
 มาตรา  ๑๒  ในกรณทีีก่รรมการตามมาตรา  ๑๐  ครบวาระแลว้  แต่ยงัมไิดม้กีารแต่งตัง้
คณะกรรมการขึน้ใหม่  ใหก้รรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระปฏบิตัหิน้าทีไ่ปพลางก่อนจนกวา่
กรรมการชดุใหม่จะเขา้รบัหน้าที่   แต่ตอ้งไม่เกนิเกา้สบิวนันบัแต่วนัทีก่รรมการพน้จากต าแหน่งตาม
วาระ 
 ในกรณทีีก่รรมการพน้จากต าแหน่งก่อนวาระหรอืครบวาระแลว้  แต่ยงัมไิดม้กีารแต่งตัง้
กรรมการขึน้ใหมต่ามวรรคหนึ่งหรอืกรณมีวีาระทีเ่หลอือยู่ไม่ถงึหนึ่งรอ้ยแปดสบิวนั  ใหก้รรมการเท่าที่
เหลอือยู่ปฏบิตัหิน้าทีต่่อไปได ้ และใหถ้อืวา่คณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการเท่าทีม่อียู่” 
 
  มาตรา  ๑๑   ใหย้กเลกิความในมาตรา  ๑๖  มาตรา  ๑๗  และมาตรา  ๑๘  แห่ง
พระราชบญัญตัปิระกนัสงัคม  พ.ศ. ๒๕๓๓  และใหใ้ชค้วามต่อไปนี้แทน 
 “มาตรา  ๑๖  คณะกรรมการ  คณะกรรมการการแพทย ์ คณะกรรมการตรวจสอบ  และ
คณะกรรมการการลงทุน  จะแต่งตัง้คณะอนุกรรมการเพื่อพจิารณาหรอืปฏบิตักิารอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่
คณะกรรมการ  คณะกรรมการการแพทย ์ คณะกรรมการตรวจสอบ  และคณะกรรมการการลงทุน
มอบหมายกไ็ด ้
 กรรมการจะด ารงต าแหน่งอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการไดไ้ม่เกนิ  ๒  คณะ 
 การประชมุคณะอนุกรรมการใหน้ ามาตรา  ๑๒  มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม  



 ๑๔ 

 มาตรา  ๑๗  คณะกรรมการ  คณะกรรมการการแพทย ์ คณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมการการลงทุน  คณะกรรมการอุทธรณ์  และคณะอนุกรรมการมอี านาจสัง่ใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ่งส่ง
เอกสารหรอืขอ้มูลทีจ่ าเป็นมาพจิารณาได้  ในการนี้จะสัง่ใหบุ้คคลทีเ่กีย่วขอ้งมาชีแ้จงดว้ยกไ็ด ้
 มาตรา  ๑๘   กรรมการ  ทีป่รกึษา  กรรมการการแพทย ์ กรรมการตรวจสอบ  กรรมการการลงทุน และ
คณะท างานใหไ้ดร้บัเบีย้ประชมุ  และประโยชน์ตอบแทนอื่นในการปฏบิตัหิน้าทีต่ามพระราชบญัญตันิี้  ตาม
ระเบยีบทีร่ฐัมนตรกี าหนด” 
 
 มาตรา  ๑๒   ใหย้กเลกิความในมาตรา  ๑๙  แห่งพระราชบญัญตัปิระกนัสงัคม  
พ.ศ. ๒๕๓๓   และใหใ้ชค้วามต่อไปนี้แทน 
 “มาตรา  ๑๙  ให้ส านักงานเป็นหน่วยงานของรฐัทีเ่ป็นนิติบุคคลและไม่เป็นส่วน
ราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน  กฎหมายว่าด้วยการปรบัปรงุ
กระทรวง  ทบวง  กรม  และไม่เป็นรฐัวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  หรือ
กฎหมายอืน่และอยู่ภายใต้การก ากบัดแูลของนายกรฐัมนตรี   
 ส านกังานมอี านาจหน้าทีด่งัต่อไปนี้  
  (๑)  ปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม  กฎหมายวา่ดว้ยเงนิทดแทน  
และกฎหมายอื่นทีบ่ญัญตัใิหเ้ป็นอ านาจหน้าทีข่องส านกังาน 
  (๒)  วางระเบยีบเกีย่วกบัการรบัเงนิ  การจ่ายเงนิและการเกบ็รกัษาเงนิกองทุน   
  (๓) บรหิารจดัการกองทุนประกนัสงัคมและกองทุนเงนิทดแทนใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยการ
ประกนัสงัคมและกฎหมายวา่ดว้ยเงนิทดแทน 
  (๔)  วางระเบยีบโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการเกีย่วกบัค่าตอบแทนหรอืค่าใชจ้่ายอื่น 
  (๕)  ก าหนดโครงสรา้งหน่วยงานภายในส านกังานโดยความเหน็ชอบของ
คณะกรรมการ 
  (๖)  จดัตัง้นิตบิุคคลเพื่อด าเนินกจิการใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยการ
ประกนัสงัคม   กฎหมายวา่ดว้ยเงนิทดแทน  และวตัถุประสงคข์องส านกังานหรอืกจิการอื่นทีเ่กีย่วเนื่องหรอืทีเ่ป็น
ประโยชน์แก่กจิการของส านกังานโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการ 
  (๗)  ส ารวจศกึษาและวเิคราะหข์อ้มูลต่างๆ รวมทัง้สถานการณ์ของระบบการ
ประกนัสงัคม เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการตามกฎหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม 
  (๘)  ถอืกรรมสทิธิ ์ มสีทิธคิรอบครองหรอืมทีรพัยสทิธติ่างๆ ทัง้ในและนอก
ราชอาณาจกัร 

(๙)  จดัท าบญัชขีองส านกังานตามหลกัสากลตามและหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการก าหนด  และ
ตอ้งจดัใหม้กีารตรวจสอบภายในเกีย่วกบัดา้นการเงนิ  การบญัช ี พสัดุของส านกังานและรายงานผลการ
ตรวจสอบใหค้ณะกรรมการทราบอย่างน้อยปีละครัง้           
                    ในการตรวจสอบภายใน  ใหม้ผีูป้ฏบิตังิานของส านกังานท าหน้าทีเ่ป็นผูต้รวจสอบภายใน
โดยเฉพาะ  และใหร้บัผดิชอบขึน้ตรงต่อเลขาธกิาร 
 (๑๐)  ภายในหนึ่งรอ้ยยีส่บิวนันบัแต่วนัสิน้ปีบญัช ี ใหส้ านกังานปิดบญัชตีามปีปฏทินิ  
และจดัท างบดุล  งบการเงนิ  และบญัชที าการส่งผูส้อบบญัชตีรวจสอบ 
  ในทุกรอบปีใหส้ านกังานการตรวจเงนิแผน่ดนิหรอืบุคคลภายนอกตามที่
คณะกรรมการแต่งตัง้ โดยความเหน็ชอบของส านกังานการตรวจเงนิแผน่ดนิ  เป็นผูส้อบบญัชแีละประเมนิผลการ
ใชจ้่ายเงนิและทรพัยส์นิของส านกังาน  โดยใหแ้สดงความคดิเหน็เป็นขอ้วเิคราะหว์า่การใชจ้่ายดงักล่าวเป็นไปตาม
วตัถุประสงค ์ ประหยดั  และไดผ้ลตามเป้าหมายเพยีงใด  แลว้ท าบนัทกึรายงานผลการสอบบญัชเีสนอต่อ



 ๑๕ 

คณะกรรมการ  เพื่อการนี้ใหผู้ส้อบบญัชมีอี านาจตรวจสอบสรรพสมุดบญัชแีละเอกสารหลกัฐานต่างๆ ของ
ส านกังาน  เป็นการเพิม่เตมิไดต้ามความจ าเป็น 
 (๑๑)   ใหส้ านกังานท ารายงานประจ าปีเสนอต่อคณะรฐัมนตร ีรายงานนี้ใหก้ล่าวถงึ
ผลงานของส านกังานในปีทีล่่วงมาแลว้  รวมทัง้ค าชีแ้จงเกีย่วกบันโยบายของคณะกรรมการ  โครงการ
และแผนงานทีจ่ะจดัท าในปีต่อไป 
  (๑๒)  มอบองคก์รอื่นหรอืบุคคลอื่นท ากจิกรรมทีอ่ยู่ภายในอ านาจของส านกังาน  
  (๑๓)  ปฏบิตักิารอื่นใดทีเ่กีย่วกบั หรอืเกีย่วเนื่องในการจดัการใหส้ าเรจ็ตามวตัถุประสงค ์หรอื
กฎหมายก าหนด ใหเ้ป็นหน้าทีข่องส านกังาน” 
 
 มาตรา  ๑๓ ใหเ้พิม่ความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๑๙ ทว ิ มาตรา ๑๙ ตรแีละมาตรา ๑๙ 
จตัวาแห่งพระราชบญัญตัปิระกนัสงัคม  พ.ศ. ๒๕๓๓ 
 “มาตรา  ๑๙ ทว ิ ใหส้ านกังานมสี านกังานใหญ่ตัง้อยู่ในจงัหวดันนทบุร ีหรอื
จงัหวดัใกลเ้คยีง   และจะตัง้ส านกังานภาค  พืน้ที ่ สาขา หรอืหน่วยบรกิาร  ขึน้  ณ  ทีอ่ ื่นใดทัง้
ในและนอกราชอาณาจกัรกไ็ด้  เพื่อประโยชน์และประสทิธภิาพในการปฏบิตัภิารกจิของส านกังาน 
 การจดัตัง้และการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ  การรวม  ยุบเลกิส านกังาน
ภาค  พืน้ที ่ สาขา  หรอืหน่วยบรกิาร  ใหก้ระท าโดยขอ้บงัคบัของส านกังานและประกาศในราชกจิจา
นุเบกษา  โดยค านึงถงึความจ าเป็นและความคุม้ค่าในการด าเนินการเมื่อเปรยีบเทยีบกบัค่าใชจ้่าย  
 มาตรา  ๑๙ ตรี  ใหส้ านกังานมวีตัถุประสงคเ์พื่อบรหิารจดัการและด าเนินการตาม
กฎหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม  กฎหมายวา่ดว้ยเงนิทดแทน  และกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง  
 กิจการของส านักงานให้อยู่ภายใต้บงัคบัแห่งกฎหมาย วา่ดว้ยการคุม้ครอง
แรงงานกฎหมาย วา่ดว้ยแรงงานสมัพนัธ ์ กฎหมายวา่ดว้ยเงนิทดแทน และกฎหมายวา่ดว้ยการ
ประกนัสงัคม 
 มาตรา  ๑๙ จตัวา   ใหข้า้ราชการ  ลูกจา้งประจ า  พนกังานราชการ  และพนกังานประกนัสงัคมที่
โอนมาเป็นเจา้หน้าที่และพนกังานไดร้บัเงนิเดอืน  ค่าจา้งประจ า  สวสัดกิารและประโยชน์เกือ้กูลอื่นไม่
น้อยกวา่เงนิเดอืน  ค่าจา้งประจ า  สวสัดกิารและประโยชน์เกือ้กูลอื่นทีเ่คยไดร้บัอยู่ก่อนเขา้เป็น
เจา้หน้าทีแ่ละพนกังาน 
 หลกัเกณฑแ์ละอตัราของพนกังานและเจา้หน้าทีต่ามวรรคหนึ่งใหเ้ป็นไปตาม
ขอ้บงัคบัทีส่ านกังานประกาศก าหนดโดยความเหน็ชอบ ของคณะกรรมการ”  
  
 มาตรา  ๑๔   ใหย้กเลกิความในมาตรา  ๒๐  แห่งพระราชบญัญตัปิระกนัสงัคม  
พ.ศ. ๒๕๓๓   และใหใ้ชค้วามต่อไปนี้แทน 
 “มาตรา  ๒๐  ใหส้ านกังานมเีลขาธกิาร  ซึ่งมอี านาจหน้าทีบ่รหิารกจิการของส านกังาน
ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคมและกฎหมายวา่ดว้ยเงนิทดแทน  วตัถุประสงค ์ อ านาจหน้าที่
ของส านกังาน และเป็นผูบ้งัคบับญัชาของเจา้หน้าที่ และพนกังานทุกต าแหน่ง  เพื่อการนี้ใหม้รีอง
เลขาธกิารไดไ้ม่เกนิ ๓ คนเพื่อเป็นผูช้ว่ยสัง่และปฏบิตังิาน  รวมทัง้ใหม้อี านาจหน้าทีด่งัต่อไปนี้  
 (๑)  ออกระเบยีบ  ขอ้บงัคบั  หรอืประกาศเกีย่วกบัการบรหิารงานทัว่ไป  
 (๒)  ก าหนดขอ้บงัคบัวา่ดว้ยโครงสรา้งองคก์รและการบรหิารงานบุคคล  
 (๓)  ก าหนดขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการมอบอ านาจ  การรกัษาการแทน  การบรหิารงานหรอื
ด าเนินการอื่นใด 
 (๔)  ก าหนดขอ้บงัคบัวา่ดว้ยงบประมาณ  การจ่ายเงนิ  การจดัซื้อและจดัจา้ง  



 ๑๖ 

 (๕)  ก าหนดขอ้บงัคบัเกีย่วกบัเงนิเดอืนและเงนิอื่นๆ และการใหส้วสัดกิารต่างๆ  แก่
เจา้หน้าที ่ พนกังาน หรอืผูซ้ึ่งพน้จากต าแหน่งและครอบครวัของบุคคลดงักล่าว  
 (๖) พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบการตัง้  รวม  และยุบเลกิส านกังานภาค  พืน้ที ่ สาขา  
หน่วยบรกิาร หรอืส านกังานตวัแทน 
 (๗)  วางระเบยีบเกีย่วกบัการปฏบิตังิานของส านกังาน 
 (๘)   ปฏบิตักิารอื่นตามบทบญัญตัแิห่งกฎหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคมและกฎหมายวา่
ดว้ยเงนิทดแทน  หรอืตามกฎหมายอื่นบญัญตัใิหเ้ป็นหน้าทีข่องเลขาธกิาร 
 ใหค้ณะกรรมการเป็นใหค้ณะกรรมการเป็นผูค้ดัเลอืกและถอดถอนเลขาธกิาร  
 ในการจา้งและแต่งตัง้เลขาธกิาร  ใหค้ณะกรรมการคดัเลอืกกรรมการสรรหาจ านวน
เก้าคน  ซึ่งตอ้งมคีุณสมบตัติามมาตรา ๒๐ ทว ิ(๑) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๑๑) และ (๑๒) 
 ใหค้ณะกรรมการสรรหาท าหน้าทีส่รรหาบุคคลทีม่คีวามรูค้วามสามารถ  และ
ประสบการณ์เหมาะสมทีจ่ะเป็นเลขาธกิาร  ซึ่งตอ้งมคีุณสมบตัติามมาตรา ๒๐ ทว ิและตอ้งไม่เป็น
กรรมการในคณะกรรมการเพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการพจิารณาท าสญัญาจา้งและแต่งตัง้เป็น
เลขาธกิาร  ทัง้นี้  อาจเสนอชือ่มากกวา่หนึ่งชือ่กไ็ด้ 
 กรรมการสรรหาไม่มสีทิธไิดร้บัการเสนอชือ่เป็นเลขาธกิาร  
 ใหก้รรมการสรรหาประชมุและเลอืกกนัเองใหค้นหนึ่งเป็นประธานกรรมการสรรหา  
และเลอืกอกีคนหนึ่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา 
 
 มาตรา  ๑๕   ใหเ้พิม่ความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๒๐ ทวมิาตรา ๒๐ ตรมีาตรา ๒๐ 
จตัวาและมาตรา ๒๐ เบญจแห่งพระราชบญัญตัิ ประกนัสงัคม  พ.ศ. ๒๕๓๓ 
 “มาตรา  ๒๐ ทวิ  เลขาธกิารตอ้งเป็นผูม้ีความรู้ความสามารถและประสบการณ์
เหมาะสมเกีย่วกบักิจการประกนัสงัคมและ เป็นผูส้ามารถท างานให้แก่ส านักงานได้เตม็เวลารวมทัง้
ตอ้งมคีุณสมบตัดิงัต่อไปนี้ 
  (๑)  มสีญัชาตไิทย 
  (๒)  มอีายุไม่เกนิ  ๖๕  ปีบรบิูรณ์ในวนัสมคัร 
  (๓)  ไม่เป็นบุคคลวกิลจรติหรอืจติฟ ัน่เฟือน หรอืมคีวามผดิปกตทิางจติอนัเป็น
อุปสรรคต่อการปฏบิตังิาน 
  (๔)  ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย  คนไรค้วามสามารถ  หรอืคนเสมอืนไรค้วามสามารถ  
 (๕)  ไม่เคยตอ้งค าพพิากษาหรอืค าสัง่ของศาลใหท้รพัยส์นิตกเป็นของแผน่ดนิเพราะ
ร ่ารวยผดิปกตหิรอืมทีรพัยส์นิเพิม่ขึน้ผดิปกติ 
  (๖)  ไม่เคยไดร้บัโทษจ าคุกโดยค าพพิากษาถงึทีสุ่ดใหจ้ าคุก  เวน้แต่เป็นโทษส าหรบั
ความผดิทีไ่ดก้ระท าโดยประมาทหรอืความผดิลหุโทษ 
  (๗)  ไม่เป็นผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืง  ไม่เป็นราชการการเมอืง  สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร  
สมาชกิวฒุสิภา  สมาชกิสภาทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิารทอ้งถิน่  กรรมการ หรอืผูด้ ารงต าแหน่งซึ่งรบัผดิชอบการบรหิาร
พรรคการเมอืง  ทีป่รกึษาพรรคการเมอืงหรอืเจา้หน้าทีพ่รรคการเมอืง 
 (๘)  ไม่เป็นขา้ราชการ  พนกังานหรอืลูกจา้งซึ่งมตี าแหน่ง  หรอืเงนิเดอืนประจ าของ
ราชการหรอืหน่วยงานอื่นของรฐั 
 (๙)  ไม่เป็นผูบ้รหิารหรอืพนกังานของรฐัวสิาหกจิหรอืกจิการอื่นทีแ่สวงหาก าไร 
 (๑๐)  ไม่เคยถูกไล่ออก  ปลดออกหรอืใหอ้อกจากหน่วยงานของรฐั  รฐัวสิาหกจิหรอื
หน่วยงานเอกชนเพราะทุจรติต่อหน้าที ่



 ๑๗ 

  (๑๑)  ไม่เป็นหรอืภายในระยะเวลาหนึ่งปีก่อนวนัไดร้บัแต่งตัง้  ไม่เป็นคู่สญัญาหรอืผู้
มสี่วนไดเ้สยีในกจิการทีก่ระท ากบัส านกังาน  ไม่วา่โดยทางตรงหรอืทางออ้ม 
 ในกรณทีีคู่่สมรส  บุพการ ี หรอืผูส้บืสนัดานของเลขาธกิารตามวรรคหนึ่ง  เป็นผูม้สี่วนไดเ้สยีใน
กจิการของส านกังานใหถ้อืวา่เลขาธกิารมสี่วนไดเ้สยีในกจิการของส านกังาน 
 ความในวรรคหนึ่งไม่ใชบ้งัคบักบักรณทีีเ่ลขาธกิารไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการให้
เป็นกรรมการในบรษิทัจ ากดัหรอืบรษิทัมหาชนจ ากดัทีส่ านกังานเป็นผูถ้อืหุน้ 
 มาตรา  ๒๐ ตรี   เลขาธกิารมวีาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสีปี่  และอาจไดร้บั
แต่งตัง้อกีได้   แต่ไม่เกนิสองวาระตดิต่อกนั 
 นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระ  เลขาธกิารพน้จากต าแหน่งเมื่อ  
 (๑)  ตาย  
 (๒)  ลาออก  
 (๓)  ขาดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา  ๒๐ ทวิ  
 (๔)  ขาดการประชมุคณะกรรมการตดิต่อกนั ๓ ครัง้โดยไม่มเีหตุอนัสมควร 
 (๕)  ตอ้งค าพพิากษาถงึทีสุ่ดใหจ้ าคุก  เวน้แต่ในความผดิอนัไดก้ระท าโดยประมาท  
หรอืความผดิลหุโทษ 
 (๖)  คณะกรรมการถอดถอนจากต าแหน่งเพราะบกพร่องต่อหน้าที ่ มคีวามประพฤติ
เสื่อมเสยีหรอืหย่อนความสามารถ 
 (๗)  ถูกเลกิสญัญาจา้ง 
 มาตรา  ๒๐ จตัวา  ในกจิการทีเ่กีย่วกบับุคคลภายนอกใหเ้ลขาธกิารเป็นผูแ้ทนของ
ส านกังาน  เพื่อการนี้เลขาธกิารจะมอบอ านาจใหบุ้คคลใดปฏบิตังิานเฉพาะอย่างแทนกไ็ด้ 
 การปฏบิตังิานของเลขาธกิารและการมอบหมายใหผู้อ้ ื่นปฏบิตักิารแทนเลขาธกิาร ใหเ้ป็นไป
ตามขอ้บงัคบัทีค่ณะกรรมการก าหนด 
 นิตกิรรมทีก่ระท าโดยฝา่ฝืนขอ้บงัคบัตามวรรคสองย่อมไม่ผกูพนัส านกังาน  เวน้แต่คณะกรรมการจะ
ใหส้ตัยาบนั 
 ในกรณทีีเ่ลขาธกิารไม่อาจปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ ใหร้องเลขาธกิารเป็นผูร้กัษาการแทน  ถา้
มรีองเลขาธกิารหลายคนใหร้องเลขาธกิารทีเ่ลขาธกิารมอบหมายเป็นผูร้กัษาการแทน  ถา้เลขาธกิารไม่ได้
มอบหมาย  ใหร้องเลขาธกิารทีม่อีาวโุสสูงสุดเป็นผูร้กัษาการแทน 
 ใหผู้ร้กัษาการแทนมอี านาจและหน้าทีเ่ชน่เดยีวกบัเลขาธกิาร  
 ในกรณทีีม่กีฎหมายแต่งตัง้ใหเ้ลขาธกิารเป็นกรรมการหรอืใหม้อี านาจและ
หน้าทีอ่ย่างใด   ใหผู้ร้กัษาการแทนมอี านาจหน้าทีเ่ป็นกรรมการ  เชน่เดยีวกบัผูด้ ารงต าแหน่งนัน้ในระหวา่ง
รกัษาการแทน 
 มาตรา  ๒๐ เบญจ  บรรดาทรพัยส์นิซึ่งส านกังานไดม้าจากการใหห้รอืแลกเปลีย่นหรอืซื้อ
ดว้ยเงนิกองทุนไม่ถอืเป็นทีร่าชพสัดุและเป็นกรรมสทิธิข์องส านกังาน 
 ใหส้ านกังานมอี านาจในการครอบครอง  ดูแล  บ ารุงรกัษา  ใช ้ จ าหน่าย  และจดัหา
ผลประโยชน์จากทรพัยส์นิของส านกังาน 
  บรรดาอสงัหารมิทรพัยท์ีส่ านกังานไดม้าโดยการใหห้รอืแลกเปลีย่นหรอืซื้อจากเงนิกองทุนทีม่อียู่
ก่อนพระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบัไม่เป็นทีร่าชพสัดุและใหต้กเป็นกรรมสทิธิข์องส านกังาน 
 ทรพัยส์นิของส านกังานไม่อยู่ในความรบัผดิแห่งการบงัคบัคด ี บุคคลใดจะยกอายุความขึน้เป็น
ขอ้ต่อสูก้บัส านกังานในเรื่องทรพัยส์นิของส านกังานมไิด้” 



 ๑๘ 

 
  มาตรา  ๑๖ ใหย้กเลกิความในมาตรา  ๒๖  แห่งพระราชบญัญตัปิระกนัสงัคม  
พ.ศ. ๒๕๓๓   และใหใ้ชค้วามต่อไปนี้แทน 
 “มาตรา  ๒๖  การจดัหาผลประโยชน์ของกองทุนใหเ้ป็นไปตามระเบยีบทีค่ณะกรรมการการ
ลงทุนก าหนดโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการ” 
 
  มาตรา  ๑๗  ใหเ้พิม่ความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๒๖ ทว ิ และมาตรา  ๒๖ ตร ี แห่ง
พระราชบญัญตัปิระกนัสงัคม  พ.ศ. ๒๕๓๓ 
 “มาตรา  ๒๖ ทว ิ ใหม้คีณะกรรมการการลงทุนคณะหนึ่งมจี านวนรวมกนัไม่
เกนิสบิหา้คน   ประกอบดว้ยประธานและกรรมการอื่นจากบุคคลดงัต่อไปนี้ 
 (๑)  ผูแ้ทนกระทรวงการคลงั  ผูแ้ทนธนาคารแห่งประเทศไทย  และผูแ้ทนส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
 (๒) ผูแ้ทนฝา่ยนายจา้ง  และผูแ้ทนฝา่ยผูป้ระกนัตนฝา่ยละ  ๒  คน  ซึ่งมาจาก
การสรรหา   
 (๓)  ผูท้รงคุณวฒุซิึ่งมาจากผูท้ีม่คีวามรู ้ความเชีย่วชาญหรอืประสบการณ์ในดา้นการ
ลงทุน  ดา้นเศรษฐศาสตร ์ และดา้นกฎหมาย  อย่างน้อยสาขาละ  ๑  คน  รวมกนัไม่เกนิจ านวน  ๗  
คน   
 (๔)  ผูแ้ทนส านกังานประกนัสงัคม  
 ใหผู้ป้ฏบิตัหิน้าทีด่า้นการบรหิารการลงทุนของส านกังานเป็นเลขานุการ  
 ใหร้ฐัมนตรแีต่งตัง้บุคคลตาม (๒) และ (๓)  ตามหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการก าหนด 
 ใหน้ าบทบญัญตัมิาตรา   มาตรา  ๘ ทว ิ มาตรา  ๘ จตัวา  มาตรา  ๑๐  มาตรา  ๑๑  และ
มาตรา  ๑๒  มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม  
 มาตรา  ๒๖ ตร ี ใหค้ณะกรรมการการลงทุนมอี านาจหน้าที ่ ดงันี้  
 (๑)  วางระเบยีบโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการเกีย่วกบัการจดัหาผลประโยชน์
ของกองทุน 
 (๒) ใหข้อ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการดา้นนโยบายและแผนยุทธศาสตรก์ารลงทุนให้
สอดคลอ้งกบัสภาวการณ์ทางเศรษฐกจิและตลาดการลงทุน 
 (๓)  ตดิตาม  ตรวจสอบ  และควบคุมการลงทุนใหเ้ป็นไปตามนโยบายและแผน
ยุทธศาสตรก์ารลงทุนทีค่ณะกรรมการก าหนดไว ้ รวมทัง้ใหค้วามเหน็ต่อคณะกรรมการในดา้นการ
ลงทุน 
 (๔)  ศกึษาวเิคราะหร์ูปแบบจ าลองทางการเงนิของกองทุนประกนัสงัคมและกองทุน
เงนิทดแทนส าหรบัก าหนดกลยุทธก์ารลงทุนและการบรหิารความเสีย่งใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคข์องกองทุน  เพื่อใหก้ารน าเงนิกองทุนประกนัสงัคมและกองทุนเงนิทดแทนไปลงทุน
อย่างมปีระสทิธภิาพ 
 (๕)  อนุมตัแิผนการลงทุน  และรายงานผลการด าเนินการดา้นการลงทุนต่อ
คณะกรรมการ 
 (๖)  ใหค้ าปรกึษาแนะน าดา้นการก าหนดหลกัเกณฑก์ารคดัเลอืกสถาบนัการเงนิ หรอื
นิตบิุคคลทีจ่ะมอบหมายใหน้ าเงนิกองทุนประกนัสงัคมและกองทุนเงนิทดแทนไปบรหิาร 
 (๗)  ตดิตามดูแลการด าเนินการของสถาบนัการเงนิ หรอืนิตบิุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมาย
ใหน้ าเงนิกองทุนประกนัสงัคมและกองทุนเงนิทดแทนไปบรหิาร 



 ๑๙ 

 (๘)  ปฏบิตัหิน้าทีอ่ ื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการมอบหมาย ” 
  มาตรา ๑๘  ใหย้กเลกิความในวรรคสองของมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบญัญตัิ
ประกนัสงัคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งปรบัปรุงแกไ้ขโดยพระราชบญัญตัปิระกนัสงัคม (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. 
๒๕๔๒ และใหใ้ชค้วามต่อไปนี้แทน  
  “ในกรณทีีผู่ป้ระกนัตนทีส่ิน้สภาพการเป็นลูกจา้งตาม (๒) ไดส้่งเงนิสมทบครบตาม
เงื่อนเวลาทีจ่ะก่อใหเ้กดิสทิธติามบทบญัญตัใินลกัษณะ  ๓ แลว้  ถ้าผูนั้น้ส่งเงินสมทบมาแล้วไม่
เกินสิบปี ให้มีสิทธิตามบทบญัญติัในหมวด ๒ หมวด ๓ หมวด ๔ หมวด ๕ และหมวด ๖ ต่อไป
อีกแปดเดือน  นบัแต่วนัทีส่ิน้สภาพการเป็นลูกจา้ง  ถ้าผูนั้น้จ่ายเงินสมทบมาแล้วตัง้แต่สิบปีขึน้
ไป  ให้มีสิทธิตามบทบญัญติัในหมวด ๒ หมวด ๓ หมวด ๔ หมวด ๕ และหมวด ๖ ต่อไปอีกสิบ
สองเดือน  นบัแต่วนัทีส่ิน้สภาพการเป็นลูกจา้ง”  
 
  มาตรา  ๑๙   ใหย้กเลกิความในวรรคหนึ่ง วรรคสองและวรรคสามของมาตรา ๓๙ 
แห่งพระราชบญัญตัปิระกนัสงัคม พ.ศ. ๒๕๓๓  ซึ่งแกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัปิระกนัสงัคม 
(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ และใหใ้ชค้วามต่อไปนี้แทน  
  “มาตรา ๓๙  ผูใ้ดเคยเป็นผูป้ระกนัตนตามมาตรา ๓๓ โดยจ่ายเงนิสมทบมาแลว้ไม่
น้อยกวา่เจด็เดือน และต่อมาความเป็นผูป้ระกนัตนไดส้ิน้สุดลงตามมาตรา ๓๘ (๒)  ถา้ผูน้ัน้ประสงค์
จะเป็นผูป้ระกนัตนต่อไป  ใหแ้สดงความจ านงต่อส านกังานตามระเบยีบทีเ่ลขาธกิารก าหนดภายใน
สิบสองเดอืนนบัแต่วนัสิน้สุดความเป็นผูป้ระกนัตน” 
  จ านวนเงนิทีใ่ชเ้ป็นฐานในการค านวณเงนิสมทบทีผู่ป้ระกนัตนตามวรรคหนึ่งตอ้ง
น าส่งเขา้กองทุนตามมาตรา ๔๖ วรรคสาม  ใหเ้ป็นตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง  ทัง้นี้โดยใหค้ านึงถงึ
ความเหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกจิในขณะนัน้ดว้ย    
  การจ่ายเงินสมทบของผูป้ระกนัตน  ให้จ่ายเงินสมทบเดือนแรกในวนัท่ีแสดง
ความจ านงต่อส านักงานตามมาตรา ๓๙ วรรรคหน่ึง และจ่ายเงินสมทบในเดือนต่อไปเดือน
ละครัง้ภายในวนัท่ีสิบห้าของเดือนถดัไป”   
 
  มาตรา ๒๐  ให้ เพิม่เตมิความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของมาตรา ๔๐ แห่ง
พระราชบญัญตัปิระกนัสงัคม พ.ศ. ๒๕๓๓   
  “ใหร้ฐับาลจ่ายเงนิสมทบเขา้กองทุนตามอตัราทีก่ าหนดในกฎกระทรวงแตไ่ม่น้อย
กว่าอตัราเงนิสมทบทีไ่ดร้บัจากผูป้ระกนัตนตามวรรคสอง”  
 
  มาตรา ๒๑ ใหย้กเลกิความในวรรคหนึ่ง (๓) (๔) (๕) และวรรคสองของมาตรา 
๔๑  แห่งพระราชบญัญตัปิระกนัสงัคม พ.ศ.๒๕๓๓  ซึ่งแกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัิ
ประกนัสงัคม (ฉบบัที๒่)  พ.ศ.๒๕๓๗ และใหใ้ชค้วามดงัต่อไปนี้แทน 
                   “มาตรา  ๔๑  ความเป็นผูป้ระกนัตนตามมาตรา  ๓๙  สิน้สุดลงเมื่อผูป้ระกนัตนนัน้ 



 ๒๐ 

(๑)  ................................................  
(๒)  ................................................  
(๓)  แสดงความจ านงต่อส านกังานวา่ไม่ประสงคจ์ะเป็นผูป้ระกนัตนต่อไป 
(๔)  ไม่ส่งเงนิสมทบห้าเดือนตดิต่อกนั 
(๕)   ภายในระยะเวลาสบิสองเดอืนส่งเงนิสมทบมาแลว้ไม่ครบห้าเดือน 

                   การสิน้สุดความเป็นผูป้ระกนัตนตาม  (๔) สิน้สุดลงตัง้แต่เดอืนแรกทีไ่ม่ส่งเงนิสมทบ 
และการสิน้สุดความเป็นผูป้ระกนัตนตาม (๕) สิน้สุดลงในเดอืนทีส่่งเงนิสมทบไม่ครบหา้เดอืน” 
 
  มาตรา ๒๒  ใหเ้พิม่ความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๔๒ ทว ิแห่งพระราชบญัญตัิ
ประกนัสงัคม พ.ศ. ๒๕๓๓ 
  “มาตรา ๔๒  ทว ิ ผูป้ระกนัตน  นายจ้าง หรือผูม้ีส่วนได้เสียตามพระราชบญัญติั
น้ี มีสิทธิได้รบัรู้เข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารเก่ียวกบัแบบรายการตามมาตรา ๓๔  แบบรายการท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติมตามมาตรา ๔๔  รายการแสดงการส่งเงินสมทบตามมาตรา ๔๗ วรรคสอง  
ทะเบียนผูป้ระกนัตนตามมาตรา ๘๔  ข้อมูลการจดัหาผลประโยชน์ของกองทุนหรือการลงทุน  
รวมทัง้มติของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการทุกชดุตามพระราชบญัญติัน้ี   
 
  มาตรา ๒๓  ใหย้กเลกิความใน วรรคสามและวรรคหา้ของมาตรา ๔๖ แห่ง
พระราชบญัญตัปิระกนัสงัคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งแกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัปิระกนัสงัคม (ฉบบัที ่
๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใ้ชค้วามต่อไปนี้แทน  
  “ส าหรบัการเป็นผูป้ระกนัตนตามมาตรา ๓๙  ใหร้ฐับาลและผูป้ระกนัตนออกเงนิ
สมทบเขา้กองทุน โดยรฐับาลออกสองเท่าและผูป้ระกนัตนออกหน่ึงเท่าของอตัราเงนิสมทบทีแ่ต่ละ
ฝา่ยตอ้งออกตามทีก่ าหนดไวใ้นวรรคหนึ่งและวรรคสอง  
  ค่าจา้งข ัน้ต ่าและขัน้สูงทีใ่ชเ้ป็นฐานในการค านวณเงนิสมทบของผูป้ระกนัตนตาม
มาตรา  ๓๓  ใหค่้าจ้างขัน้ต า่เป็นไปตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง  ส่วนค่าจ้างขัน้สงูให้เป็นไปตาม
อตัราค่าจ้างของผูป้ระกนัตนแต่ละราย  เศษของเงนิสมทบทีม่จี านวนตัง้แต่หา้สบิสตางคข์ึน้ไปให้
นบัเป็นหนึ่งบาท  ถา้น้อยกวา่นัน้ใหป้ดัทิง้  ในกรณทีีผู่ป้ระกนัตนท างานกบันายจา้งหลายราย  ให้
ค านวณเงนิสมทบจากค่าจา้งทีไ่ดร้บัจากนายจา้งแต่ละราย”   
 
  มาตรา ๒๔ ใหเ้พิม่ความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๔๖  ทว ิ และมาตรา ๔๖ ตรแีห่ง
พระราชบญัญตัปิระกนัสงัคม พ.ศ. ๒๕๓๓  ซึ่งแกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัปิระกนัสงัคม (ฉบบั
ที ่๓) พ.ศ.๒๕๔๒ 
  “มาตรา ๔๖ ทว ิในกรณทีอ้งทีห่นึ่งทอ้งทีใ่ดประสบภยัพิบติัอย่างร้ายแรงทีส่่งผล
กระทบต่อการประกอบกิจการของผูป้ระกอบกิจการประเภทหนึง่ประเภทใด  รฐัมนตรโีดย



 ๒๑ 

ความเหน็ชอบของคณะกรรมการอาจประกาศก าหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีารและเงื่อนไขใหย้กเวน้หรอื
ลดหย่อนการออกเงนิสมทบกไ็ด ้
  การออกประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้กระท าได้เป็นครัง้คราว  ทัง้นี้โดยค านึงถงึ
ผลกระทบต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกจิประกอบกบัเสถยีรภาพของกองทุนเป็นส าคญั  แต่จะยกเวน้
หรอืลดหย่อนได้คราวละไม่เกินหกเดือน  
  ผูป้ระกนัตนซึ่งไดร้บัยกเวน้หรอืลดหย่อนตามวรรคหนึ่ง หรอืผูม้สีทิธติามมาตรา ๗๓ 
และมาตรา ๗๕ จตัวา  ใหไ้ดร้บัประโยชน์ทดแทนตามพระราชบญัญตันิี ้
  มาตรา ๔๖  ตร ี การออกเงนิสมทบเพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณวีา่งงาน
ตามความในมาตรา ๔๖  วรรคสอง  ไม่น ามาใชบ้งัคบัแก่ผูป้ระกนัตนทีม่อีายุหา้สบิหา้ปีบรบิูรณ์  โดย
ไม่ตอ้งออกเงนิสมทบตัง้แต่เดอืนถดัจากเดอืนทีม่อีายุหา้สบิหา้ปีบรบิูรณ์” 
 
  มาตรา ๒๕ ใหย้กเลกิความในวรรคหนึ่งและวรรคสองของมาตรา  ๔๗  แห่ง
พระราชบญัญตัปิระกนัสงัคม  พ.ศ. ๒๕๓๓  ซึ่งแกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัปิระกนัสงัคม (ฉบบั
ที ่๒)  พ.ศ. ๒๕๓๗  และใหใ้ชค้วามต่อไปนี้แทน 
                   “มาตรา  ๔๗  ทุกครัง้ทีม่กีารจ่ายค่าจา้ง  ใหน้ายจา้งหกัค่าจา้งของผูป้ระกนัตนตาม
จ านวนทีจ่ะตอ้งน าส่งเป็นเงนิสมทบในส่วนของผูป้ระกนัตนตามมาตรา ๔๖ และใหถ้อืวา่ผูป้ระกนัตน
ไดจ้่ายเงนิสมทบแลว้ตัง้แตว่นัถึงก าหนดจ่ายค่าจ้าง 
                    ใหน้ายจา้งน าเงนิสมทบในสว่นของผูป้ระกนัตนทีไ่ดห้กัไวต้ามวรรคหนึ่งและเงนิ
สมทบในส่วนของนายจา้งส่งใหแ้ก่ส านกังานภายในวนัทีส่บิหา้ของเดอืนถดัจากเดอืนทีม่กีารหกัเงนิ
สมทบไวพ้รอ้มทัง้ยื่นแบบรายการแสดงการส่งเงนิสมทบ  ทัง้นี้ตามหลกัเกณฑ ์ วธิกีาร  และเงื่อนไข
ทีเ่ลขาธกิารประกาศก าหนด และให้นายจ้างติดประกาศแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ
ดงักล่าวในสถานประกอบการโดยเปิดเผยภายในเจด็วนันับแต่วนัท่ีน าส่งส านักงาน  เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่าสามสิบวนัทุกครัง้ท่ีมีการน าส่งเงินสมทบ ให้ผูป้ระกนัตนทราบ” 
                     
  มาตรา ๒๖  ใหย้กเลกิความในวรรคแรกของมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบญัญตัิ
ประกนัสงัคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และใหใ้ชค้วามต่อไปนี้แทน  
  “มาตรา ๔๙  นายจา้งซึ่งไม่น าส่งเงนิสมทบในส่วนของตนหรอืในส่วนของ
ผูป้ระกนัตน หรอืส่งไม่ครบภายในเวลาทีก่ าหนดตามมาตรา ๔๗  ตอ้งจ่ายเงนิเพิม่ในอตัราร้อยละส่ี
ต่อเดอืนของจ านวนเงนิสมทบทีน่ายจา้งยงัมไิดน้ าส่งหรอืของจ านวนเงนิสมทบทีย่งัขาดอยู่นบัแต่วนั
ถดัจากวนัทีต่อ้งน าส่งเงนิสมทบ ส าหรบัเศษของเดอืนถา้ถงึสบิหา้วนัหรอืกวา่นัน้ใหน้บัเป็นหนึ่งเดอืน  
ถา้น้อยกวา่นัน้ใหป้ดัทิง้” 
 

มาตรา ๒๗ ใหย้กเลกิความในมาตรา  ๕๔  แห่งพระราชบญัญตัปิระกนัสงัคม  
พ.ศ. ๒๕๓๓  และใหใ้ชค้วามต่อไปนี้แทน                   



 ๒๒ 

                  “มาตรา  ๕๔  ผูป้ระกนัตนหรอืผูม้สีทิธติามมาตรา ๗๓  มาตรา ๗๕  จตัวา และ
มาตรา ๗๗ จตัวา  มสีทิธไิดร้บัประโยชน์ทดแทนจากกองทุน  ดงัต่อไปนี ้

(๑) ประโยชน์ทดแทนในกรณปีระสบอนัตรายหรอืเจบ็ปว่ย 
(๒) ประโยชน์ทดแทนในกรณคีลอดบุตร 
(๓) ประโยชน์ทดแทนในกรณทีุพพลภาพ 
(๔) ประโยชน์ทดแทนในกรณตีาย 
(๕) ประโยชน์ทดแทนในกรณสีงเคราะหบ์ุตร 
(๖) ประโยชน์ทดแทนในกรณชีราภาพ 
(๗) ประโยชน์ทดแทนในกรณวีา่งงาน  ยกเวน้ผูป้ระกนัตนตามมาตรา 

๓๙ 
                    สทิธไิดร้บัประโยชน์ทดแทนตามวรรคหนึ่งไม่อาจโอนกนัไดแ้ละไม่อยู่ในความรบัผดิ
แห่งการบงัคบัคด”ี  
  

มาตรา ๒๘ ใหเ้พิม่ความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๕๔  ทว ิแห่งพระราชบญัญตัิ
ประกนัสงัคม  พ.ศ.๒๕๓๓   
                     “มาตรา ๕๔ ทว ิ การเรยีกรอ้งหรอืการไดม้าซึ่งสทิธหิรอืประโยชน์ตาม
พระราชบญัญตันิี้ไม่เป็นการตดัสทิธหิรอืประโยชน์ทีผู่ป้ระกนัตนหรอืผูม้สีทิธพิงึไดต้ามกฎหมายอื่น” 
 

มาตรา ๒๙ ใหย้กเลกิมาตรา ๕๕ และมาตรา ๖๑  แห่งพระราชบญัญตัิ  
ประกนัสงัคม พ.ศ.๒๕๓๓  
 
  มาตรา  ๓๐   ใหย้กเลกิความในมาตรา ๕๖ แห่งพระราชบญัญตัปิระกนัสงัคม 
พ.ศ.๒๕๓๓  ซึ่งแกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัปิระกนัสงัคม (ฉบบัที ่๒)  พ.ศ.๒๕๓๗ และใหใ้ช้
ความต่อไปนี้แทน 
                     “มาตรา  ๕๖  ผูป้ระกนัตนหรอืบุคคลอื่นใดเหน็วา่ตนมสีทิธไิดร้บัประโยชน์ทดแทน
ตามมาตรา ๕๔ และประสงคจ์ะขอรบัประโยชน์ทดแทนนัน้  ใหย้ื่นค าขอรบัประโยชน์ทดแทนต่อ
ส านกังานภายในสองปีนบัแต่วนัทีม่สีทิธ ิ ทัง้นี้ตามระเบยีบทีเ่ลขาธกิารก าหนด และใหเ้ลขาธกิารหรอื
ผูซ้ึ่งเลขาธกิารมอบหมายพจิารณาสัง่การโดยเรว็ 
                     ในกรณียืน่ค าขอรบัประโยชน์ทดแทนเกินสองปีนับแต่วนัทีม่ีสิทธิ  ผูยื้น่ค าขอ
ต้องแสดงเหตุผลและความจ าเป็นทีไ่ม่อาจยืน่ภายในก าหนดเวลาดงักล่าวต่อเลขาธิการ  
หากเลขาธิการเหน็ว่ามีเหตุผลและความจ าเป็นเพียงพอให้รบัค าขอนัน้ไว้พิจารณา 
                     ในกรณทีีม่กีารสัง่จา่ยประโยชน์ทดแทนทีเ่ป็นตวัเงนิตามวรรคหนึ่ง และไดแ้จง้ให้
ผูป้ระกนัตนหรอืบุคคลซึ่งมสีทิธทิราบแลว้  ใหผู้ป้ระกนัตนหรอืบุคคลซึ่งมสีทิธดิ าเนินการขอรบัเงนิ



 ๒๓ 

ดงักล่าวโดยเรว็  หากมไิดด้ าเนินการภายในสองปีนบัแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้จากส านกังานใหเ้งนินัน้ตก
เป็นของกองทุน” 
 

มาตรา ๓๑ ใหย้กเลกิความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบญัญตัิ
ประกนัสงัคม พ.ศ.๒๕๓๓  ซึ่งแกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัปิระกนัสงัคม (ฉบบัที ่๒)  พ.ศ.
๒๕๓๗ และใหใ้ชค้วามต่อไปนี้แทน 
                     “มาตรา  ๕๗  การค านวณค่าจา้งรายวนัในการจ่ายเงนิทดแทนการขาดรายไดใ้หแ้ก่
ผูป้ระกนัตนตามมาตรา ๓๓  ใหค้ านวณโดยน าค่าจา้งทีใ่ชเ้ป็นฐานในการค านวณเงนิสมทบสูงสุดสาม
เดอืนภายในระยะเวลาสบิหา้เดอืนก่อนเดอืนทีม่สีทิธมิารวมกนัเป็นฐานในการค านวณแลว้หารดว้ย
เกา้สบิ  ในกรณีทีผู่ป้ระกนัตนมีค่าจ้างไม่ครบสามเดือนให้คิดจากค่าจ้างเฉลีย่เป็นรายวนั” 
 
  มาตรา ๓๒ ใหย้กเลกิความในมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบญัญตัปิระกนัสงัคม 
พ.ศ. ๒๕๓๓ และใหใ้ชค้วามต่อไปนี้แทน 
  “มาตรา ๕๙  ใหเ้ลขาธกิารประกาศรายชือ่สถานพยาบาลท่ีอยู่ในความตกลงกบั
ส านักงานในราชกจิจานุเบกษา โดยผูป้ระกนัตนหรอืคู่สมรสของผูป้ระกนัตนมสีทิธเิลอืกไปรบับรกิาร
ทางการแพทยเ์พราะเหตุประสบอนัตรายหรือเจบ็ป่วยได้ทุกกรณี 
  ในกรณทีี่ ผูป้ระกนัตนหรอืคู่สมรสของผูป้ระกนัตนไม่สามารถไปรบับรกิารทาง
การแพทยจ์ากสถานพยาบาลตามวรรคหนึ่งไดโ้ดยเหตปุระสบอนัตรายหรอืเจบ็ปว่ยฉุกเฉิน หรอืไปรบั
บรกิารทางการแพทยจ์ากสถานพยาบาลตามวรรคหนึ่งแลว้ แต่อาจเกดิอนัตรายต่อผูป้ระกนัตนหรอืคู่
สมรสของผูป้ระกนัตน  เพราะเหตุบรกิารทีใ่หไ้ม่ไดม้าตรฐานหรอืไม่เหมาะกบัลกัษณะของการ
เจบ็ปว่ย หรอืใหบ้รกิารเนิ่นชา้  ใหผู้ป้ระกนัตนหรอืคู่สมรสของผูป้ระกนัตนมีสิทธิไปรบับริการทาง
การแพทยจ์ากสถานพยาบาลอ่ืนนอกจากท่ีก าหนดในวรรคหน่ึงได้    
  ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบับริการทางการแพทยต์ามวรรคหน่ึงและวรรคสองให้
ส านักงานเป็นผูจ้่ายให้แก่สถานพยาบาลตามหลกัเกณฑ ์วิธีการและจ านวนท่ีเลขาธิการ
ประกาศ ตามอตัราท่ีคณะกรรมการการแพทยก์ าหนดโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการ” 
 
  มาตรา ๓๓ ใหย้กเลกิความในมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบญัญตัปิระกนัสงัคมพ.ศ.
๒๕๓๓  ซึ่งแกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัปิระกนัสงัคม (ฉบบัที ่๒) พ.ศ.๒๕๓๗ และใหใ้ชค้วาม
ต่อไปนี้แทน 
  “มาตรา ๖๑ ทว ิ ในกรณทีีผู่ป้ระกนัตนมสีทิธไิดร้บัเงนิทดแทนการขาดรายไดต้าม
มาตรา ๖๔ และมาตรา๗๑  ในชว่งเวลาเดยีวกนั  ใหม้สีทิธไิดร้บัเงนิทดแทนการขาดรายไดเ้ฉพาะ
ประเภททีส่งูกว่าเพียงประเภทเดียว  โดยใหแ้สดงความจ านงตามแบบทีเ่ลขาธกิารก าหนด” 
 



 ๒๔ 

  มาตรา ๓๔  ใหย้กเลกิความในมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบญัญตัปิระกนัสงัคม 
พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งแกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัปิระกนัสงัคม (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ และใหใ้ช้
ความต่อไปนี้แทน 
  “มาตรา ๖๒  ผูป้ระกนัตนมสีทิธไิดร้บัประโยชน์ทดแทนเฉพาะบริการทาง
การแพทยใ์นกรณปีระสบอนัตรายหรอืเจบ็ปว่ยอนัมใิชเ่นื่องจากการท างานนับแต่วนัแรกท่ีเป็น
ลูกจ้าง  หากผูป้ระกนัตนออกจากงานและมีสิทธิรบัประโยชน์ทดแทนกรณีบ าเหน็จหรือ
บ านาญชราภาพ  ให้ผูป้ระกนัตนหรือคู่สมรสยงัคงมีสิทธิตามมาตราน้ีต่อไปจนกระทัง่ตาย” 
 

มาตรา ๓๕  ให้ ยกเลกิความในวรรคแรก (๖) และเพิม่ (๗) ของมาตรา ๖๓ แห่ง 
พระราชบญัญตัปิระกนัสงัคมพ.ศ.๒๕๓๓  และใหใ้ชค้วามต่อไปนี้แทน   
  “มาตรา ๖๓  ประโยชน์ทดแทนในกรณปีระสบอนัตรายหรอืเจบ็ปว่ยอนัมใิชเ่นื่องจาก
การท างาน ไดแ้ก”่  
   (๑)  ค่าตรวจวนิิจฉยัโรค  
   (๒)  ค่าบ าบดัทางการแพทย์  
   (๓)  ค่ากนิอยู่และรกัษาพยาบาลในสถานพยาบาล  
   (๔)  ค่าย าและค่าเวชภณัฑ ์
   (๕)  ค่ารถพยาบาลหรอืค่าพาหนะรบัส่งผูป้ว่ย  
   (๖)  ค่าส่งเสริมสขุภาพ ตรวจสขุภาพประจ าปี และป้องกนัโรค 
   (๗)  ค่าบรกิารอื่นทีจ่ าเป็น  
 
  มาตรา ๓๖ ใหย้กเลกิความในวรรคแรกของมาตรา ๖๔ แห่งพระราชบญัญตัิ
ประกนัสงัคม พ.ศ.๒๕๓๓  ซึ่งแกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัปิระกนัสงัคม (ฉบบัที ่๒) พ.ศ.
๒๕๓๗ และใหใ้ชค้วามต่อไปนี้แทน 
                    “มาตรา ๖๔  ในกรณผีูป้ระกนัตนประสบอนัตรายหรอืเจบ็ปว่ยอนัมใิชเ่นื่องจากการ
ท างาน  ใหผู้ป้ระกนัตนท่ีจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่ถึงหน่ึงร้อยย่ีสิบเดือนมสีทิธไิดร้บัเงนิทดแทน
การขาดรายไดใ้นอตัราร้อยละเจด็สิบของค่าจา้งตามมาตรา ๕๗  หากผูป้ระกนัตนท่ีจ่ายเงินสมทบ
มาแล้วตัง้แต่หน่ึงร้อยย่ีสิบเดือนขึน้ไปมสีทิธไิดร้บัเงนิทดแทนการขาดรายไดใ้นอตัราร้อยละแปด
สิบของค่าจา้งตามมาตรา ๕๗  ส าหรบัการทีผู่ป้ระกนัตนตอ้งหยุดงานเพื่อการรกัษาพยาบาลตาม
ค าสัง่ของแพทยค์รัง้หนึ่งไม่เกนิเกา้สบิวนั และในระยะเวลาหนึ่งปีปฏทินิตอ้งไม่เกนิหนึ่งรอ้ยแปดสบิ
วนั เวน้แต่การเจบ็ปว่ยโดยโรคเรือ้รงัตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวงกใ็หม้สีทิธไิดร้บัเงนิทดแทนการ
ขาดรายไดเ้กนิหนึ่งรอ้ยแปดสบิวนัแต่ไม่เกนิสามรอ้ยหกสบิหา้วนั” 
                      



 ๒๕ 

มาตรา ๓๗ ใหย้กเลกิความในวรรคแรกของมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบญัญตัิ
ประกนัสงัคม พ.ศ.๒๕๓๓  ซึ่งแกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัปิระกนัสงัคม (ฉบบัที ่๒) พ.ศ.
๒๕๓๗ และใหใ้ชค้วามต่อไปนี้แทน 
                    “มาตรา  ๖๕  ผูป้ระกนัตนมสีทิธไิดร้บัประโยชน์ทดแทนในกรณคีลอดบุตรส าหรบั
ตนเองหรอืภรยิา ต่อเมื่อภายในระยะเวลาสบิหา้เดอืนก่อนวนัรบับรกิารทางการแพทย ์ ผูป้ระกนัตน
ไดจ้่ายเงนิสมทบมาแลว้ไม่น้อยกวา่เจด็เดอืน 
                    ในกรณทีีผู่ป้ระกนัตนไม่มภีรยิา  หากผูป้ระกนัตนอยู่กนิฉนัสามภีรยิากบัหญงิใดโดย
เปิดเผยตามระเบยีบทีเ่ลขาธกิารก าหนดโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการ  กใ็หผู้ป้ระกนัตนมี
สทิธไิดร้บัประโยชน์ทดแทนกรณคีลอดบุตรส าหรบัหญงินัน้ดว้ย” 
 
  มาตรา ๓๘ ใหย้กเลกิความในมาตรา ๖๙ แห่งพระราชบญัญตัปิระกนัสงัคม 
(ฉบบัที ่๒) พ.ศ.๒๕๓๗ และใหใ้ชค้วามต่อไปนี้แทน 
  “มาตรา ๖๙  ผูป้ระกนัตนมสีทิธไิดร้บัประโยชน์ทดแทนเฉพาะบริการทาง
การแพทยก์รณทีุพพลภาพอนัมใิชเ่นื่องจากการท างาน  ตัง้แต่วนัแรกท่ีเป็นลูกจ้าง” 
 
  มาตรา ๓๙  ใหย้กเลกิความใน  (๒) ของมาตรา ๗๓  ซึ่งแกไ้ขเพิม่เตมิโดย
พระราชบญัญตัปิระกนัสงัคม (ฉบบัที ่๒) พ.ศ.๒๕๓๗ และใหใ้ชค้วามดงัต่อไปนี้แทน 
                     “(๒)  เงนิสงเคราะหก์รณทีีผู่ป้ระกนัตนถงึแก่ความตาย  ใหจ้่ายแก่บุคคลซึ่ง
ผูป้ระกนัตนท าหนงัสอืระบุใหเ้ป็นผูม้สีทิธไิดร้บัเงนิสงเคราะหน์ัน้ แต่ถา้ผูป้ระกนัตนมไิดม้หีนงัสอืระบุ
ไว ้ กใ็หน้ ามาเฉลีย่จ่ายใหแ้ก่สามภีรยิา บดิามารดา หรอืบุตรของผูป้ระกนัตนในจ านวนทีเ่ท่ากนั ดงันี ้
                     (ก)  ถา้ก่อนถงึแก่ความตาย   ผูป้ระกนัตนไดส้่งเงนิสมทบมาแลว้ตัง้แต่
สามสบิหกเดอืนขึน้ไป แต่ไม่ถึงหนึง่ร้อยยีสิ่บเดือน  ใหจ้่ายเงนิสงเคราะหเ์ป็นจ านวนเท่ากบัร้อยละ
เจด็สิบของค่าจา้งรายเดอืนทีค่ านวณไดต้ามมาตรา ๕๗ คูณดว้ยสาม 
                     (ข)  ถา้ก่อนถงึแก่ความตาย   ผูป้ระกนัตนไดส้่งเงนิสมทบมาแลว้ตัง้แตห่น่ึง
ร้อยย่ีสิบเดือนขึน้ไปใหจ้่ายเงนิสงเคราะหเ์ป็นจ านวนเท่ากบัร้อยละแปดสิบของค่าจา้งรายเดอืนที่
ค านวณไดต้ามมาตรา ๕๗ คูณดว้ยสบิ 
 

มาตรา ๔๐ ใหย้กเลกิความในมาตรา ๗๓ ทว ิแห่งพระราชบญัญตัปิระกนัสงัคม 
พ.ศ. ๒๕๓๓  ซึ่งแกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัปิระกนัสงัคม (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๓๗  และใหใ้ช้
ความต่อไปนี้แทน 
  “มาตรา ๗๓ ทว ิ ในกรณทีีผู่ป้ระกนัตนท่ีได้รบัเงินทดแทนการขาดรายได้ 
เน่ืองจากการเจบ็ป่วยด้วยโรคเรือ้รงัตามมาตรา ๖๔ หรอืทุพพลภาพตามมาตรา ๗๑ หรอืได้รบั
เงินบ านาญชราภาพตามมาตรา ๗๗ ทวิ วรรคหน่ึง ถงึแก่ความตาย  ใหจ้่ายประโยชน์ทดแทน
เป็นค่าท าศพและเงนิสงเคราะห ์ดงัต่อไปนี ้



 ๒๖ 

(๑) ในกรณผีูป้ระกนัตนท่ีได้รบัเงินทดแทนการขาดรายได้เน่ืองจากการ 
เจบ็ป่วยด้วยโรคเรือ้รงัตามมาตรา ๖๔ หรอืทุพพลภาพตามมาตรา ๗๑ ถงึแก่ความตาย  ใหจ้่าย
ประโยชน์ทดแทนเป็นค่าท าศพและเงนิสงเคราะหต์ามมาตรา ๗๓ (๑) และ (๒) โดยให้น าเงิน
ทดแทนการขาดรายได้ท่ีผูป้ระกนัตนได้รบัในเดือนสดุท้ายก่อนถึงแก่ความตายเป็นเกณฑใ์น
การค านวณ แต่ถ้าผูป้ระกนัตนมีสิทธิได้รบัเงินค่าท าศพและเงินสงเคราะหก์รณีผูป้ระกนัตน
ถึงแก่ความตายตามมาตรา ๗๓ ด้วย  ให้ได้รบัเงินค่าท าศพและเงินสงเคราะหต์ามมาตรา ๗๓ 
เท่านัน้  

(๒)  ในกรณผีูป้ระกนัตนซ่ึงได้รบัเงินบ านาญชราภาพตามมาตรา ๗๗ 
ทวิ วรรคหน่ึง  ถงึแก่ความตาย  ใหจ้่ายประโยชน์ทดแทนเป็นค่าท าศพและเงนิสงเคราะหต์ามมาตรา 
๗๓” 

 
  มาตรา ๔๑  ใหย้กเลกิความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๗๕ ตรี  แห่งพระราชบญัญตัิ
ประกนัสงัคม พ.ศ.๒๕๓๓  ซึ่งแกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัปิระกนัสงัคม (ฉบบัที๓่) พ.ศ. 
๒๕๔๒ และใหใ้ชค้วามต่อไปนี้แทน  
  “มาตรา ๗๕ ตร ี ใหผู้ป้ระกนัตนมสีทิธไิดร้บัประโยชน์ทดแทนในกรณสีงเคราะหบ์ุตร  
ส าหรบับุตรทีม่อีายไุม่เกินย่ีสิบปีบริบูรณ์จ านวนคราวละไม่เกนิสองคน  บุตรดงักล่าวไม่รวมถงึบุตร
บุญธรรมท่ีมิได้จดทะเบียนตามกฎหมาย”  
 
  มาตรา ๔๒ ใหเ้พิม่เตมิเป็นวรรคสีข่องมาตรา ๗๗ จตัวา แห่งพระราชบญัญตัิ
ประกนัสงัคม พ.ศ. ๒๕๓๓  ซึ่งแกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัปิระกนัสงัคม (ฉบบัที ่๓) พ.ศ.
๒๕๔๒ และใหใ้ชค้วามต่อไปนี้แทน 
  “ในกรณไีม่มทีายาทผูม้สีทิธติามวรรคสอง  ใหบุ้คคลซึ่งผูป้ระกนัตนท าหนงัสอืระบุไว ้ 
เป็นผูม้สีทิธไิดร้บัเงนิบ าเหน็จชราภาพ” 
 
  มาตรา ๔๓  ใหย้กเลกิ ความในมาตรา ๗๘ แห่งพระราชบญัญตัปิระกนัสงัคม 
พ.ศ.๒๕๓๓ และใหใ้ชค้วามต่อไปนี้แทน  
  “มาตรา ๗๘  ลูกจา้งซึ่งเป็นผูป้ระกนัตนมสีทิธไิดร้บัประโยชน์ทดแทนในกรณวีา่งงาน  
ต่อเมื่อผูป้ระกนัตนไดจ้่ายเงนิสมทบมาแลว้ไม่น้อยกวา่หกเดอืน และตอ้งอยู่ภายในระยะเวลาสบิหา้
เดอืนก่อนการวา่งงาน และได้ข้ึนทะเบียนไว้ทีส่ านักงานจดัหางานโดยจะต้องเป็นผูม้ี
ความสามารถในการท างานของรฐัโดยพร้อมทีจ่ะท างานทีเ่หมาะสมตามทีจ่ดัหาให้หรือต้อง
ไม่ปฏิเสธการฝึกงานและได้ไปรายงานตวัไม่น้อยกว่าเดือนละหนึง่ครัง้” 
 
  มาตรา  ๔๔ ใหย้กเลกิความในมาตรา ๘๖ มาตรา ๙๐ และ มาตรา ๙๑  แห่ง
พระราชบญัญตัปิระกนัสงัคมพ.ศ.๒๕๓๓  และใหใ้ชค้วามต่อไปนี้แทน 



 ๒๗ 

  “มาตรา ๘๖  ใหม้คีณะกรรมการอุทธรณ์คณะหนึ่งประกอบดว้ยประธานกรรมการและ
กรรมการอื่น  มจี านวนรวมกนัไม่เกนิสบิสามคน ซึ่งแต่งตัง้จากผูท้รงคุณวฒุดิา้นกฎหมาย  
ผูท้รงคุณวฒุดิา้นการแพทย ์ ผูท้รงคุณวฒุดิา้นการแรงงาน  ผูท้รงคุณวฒุดิา้นระบบงานประกนัสงัคม  
ดา้นละ ๑ คน  ผูแ้ทนฝา่ยนายจา้งและผูแ้ทนฝา่ยผูป้ระกนัตนฝา่ยละสีค่น  ซึ่งมาจากการสรรหาและ
คดัเลอืกตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีค่ณะกรรมการก าหนด  และใหผู้แ้ทนส านกังานเป็นกรรมการและ
เลขานุการใหร้ฐัมนตรแีต่งตัง้กรรมการทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกตามวรรคหนึ่ง   
  มาตรา ๙๐  ใหก้รรมการอุทธรณ์อยู่ในต าแหน่งคราวละสีปี่  
  กรรมการซึ่งพน้จากต าแหน่งตามวาระ  อาจไดร้บัแต่งตัง้อกีไดแ้ต่จะแต่งตัง้ตดิต่อกนั
เกนิสองวาระไม่ได ้
  มาตรา ๙๑  ใหน้ าบทบญัญตั ิ มาตรา ๘ ตร ี มาตรา ๘ จตัวา มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ 
และมาตรา ๑๒ มาใชก้บัคณะกรรมการอุทธรณ์โดยอนุโลม 
  
  มาตรา ๔๕ ใหย้กเลกิความในมาตรา ๙๒ แห่งพระราชบญัญตัปิระกนัสงัคม 
พ.ศ.๒๕๓๓ และใหใ้ชค้วามต่อไปนี้แทน 
  “มาตรา ๙๒  ผูใ้ดไม่ใหถ้อ้ยค าหรอืไม่ส่งเอกสาร หลกัฐาน หรอืขอ้มูลทีจ่ าเป็นตาม
ค าสัง่ของคณะกรรมการ  คณะกรรมการแพทย ์ คณะกรรมการอุทธรณ์  คณะกรรมการลงทุน  
คณะกรรมการตรวจสอบหรือพิจารณาเรื่องร้องเรียน  คณะอนุกรรมการ หรอืพนกังานเจา้หน้าที่
ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกนิหกเดือน หรอืปรบัไม่เกนิสองหมื่นบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั” 
 
  มาตรา ๔๖ ใหย้กเลกิความในมาตรา ๙๙ แห่งพระราชบญัญตัปิระกนัสงัคม พ.ศ.
๒๕๓๓ และใหใ้ชค้วามต่อไปนี้แทน 
  “มาตรา ๙๙  นายจา้งผูใ้ดไม่ปฏบิตัติามมาตรา ๘๔ ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกนิหก
เดือน หรอืปรบัไม่เกนิสองหมื่นบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั” 
 
  มาตรา  ๔๗ ใหเ้พิม่ความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๐๒ ทว ิแห่งพระราชบญัญตัิ
ประกนัสงัคม พ.ศ. ๒๕๓๓ 
  “มาตรา ๑๐๒ ทวิ  ผูใ้ดเคยถกูลงโทษเพราะเหตุกระท าความผิดตาม
พระราชบญัญติัน้ีแล้วครัง้หน่ึง  ถ้าได้กระท าผิดในบทบญัญติัเดียวกนัท่ีเคยถกูลงโทษแล้วนัน้
ซ า้อีก  ให้ศาลพิจารณาเพ่ิมโทษท่ีจะลงแก่ผูนั้น้อย่างน้อยอีกหน่ึงในสามของอตัราโทษจ าคกุ 
หรือเพ่ิมโทษอีกก่ึงหน่ึงของอตัราโทษปรบัส าหรบัความผิดนัน้” 
 
 
 
 



 ๒๘ 

 
 
 

ให้เพ่ิมเติม “บทเฉพาะกาล” ในท้ายพระราชบญัญติัประกนัสงัคมพ.ศ.๒๕๓๓  
โดยให้ใช้ความต่อไปน้ี 

 

  มาตรา  ๔๘   ใหโ้อนบรรดากจิการ  ทรพัยส์นิ  สทิธ ิ หนี้  ภาระผกูพนั  งบประมาณและ
รายไดข้องส านกังานทีม่อียู่ในวนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบัมาเป็นของส านกังานตามพระราชบญัญตันิี้ 
   สทิธติามวรรคหนึ่งใหห้มายความรวมถงึสทิธใินการใชห้รอืสทิธติามสญัญาเชา่ทีด่นิทีเ่ป็น
ทีร่าชพสัดหุรอืสาธารณสมบตัขิองแผน่ดนิทีส่ านกังานมอียู่ในวนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้มผีลใชบ้งัคบั 
  บรรดาสทิธปิระโยชน์อื่นใดทีส่ านกังานไดร้บัเมื่อเป็นส่วนราชการ  ใหย้งัคงไดร้บัสทิธติ่อไป
เสมอืนหนึ่งเป็นส่วนราชการ 
 
  มาตรา  ๔๙   ในวาระเริม่แรก ใหค้ณะกรรมการ  คณะกรรมการการแพทย ์ และ
คณะกรรมการอุทธรณ์ปฏบิตัหิน้าทีต่ามพระราชบญัญตันิี้จนกวา่จะมคีณะกรรมการ  คณะกรรมการ
การแพทย ์ และคณะกรรมการอุทธรณ์   ตามพระราชบญัญตันิี้ 

ใหม้คีณะกรรมการตามพระราชบญัญตันิี้ ภายในหนึง่ร้อยยีสิ่บวนั นบัแต่วนัที่
พระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั  
 
  มาตรา  ๕๐ ในวาระเริม่แรก ใหเ้ลขาธกิารปฏบิตัหิน้าทีไ่ปจนกวา่จะมเีลขาธกิารตาม
พระราชบญัญตันิี้   ซึ่งตอ้งไม่เกินเก้าสิบวนันบัแต่มคีณะกรรมการตามพระราชบญัญตันิี ้
 
  มาตรา  ๕๑ ใหก้ระทรวงแรงงานด าเนินการใหม้กีารเลอืกตัง้และเสนอชือ่
กรรมการตามมาตรา ๘ ทว ิรวมทัง้สนบัสนุนการสรรหาและคดัเลอืกกรรมการผูท้รงคุณวฒุติาม
มาตรา ๘ ตร ีตามพระราชบญัญตันิี้ ภายในหนึง่ร้อยยีสิ่บวนั นบัแต่วนัทีพ่ระราชบญัญตัฉิบบันี้ใช้
บงัคบั 
  ในระหวา่งทีย่งัไม่มคีณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง  ใหค้ณะกรรมการประกนัสงัคมและ
ทีป่รกึษาชดุเดมิท าหน้าทีไ่ปพลางก่อนจนกวา่จะมคีณะกรรมการตามพระราชบญัญตัฉิบบันี้เขา้ไปรบั
หน้าที ่
 

มาตรา  ๕๒ ใหโ้อนบรรดาขา้ราชการ  ลูกจา้งประจ าของส านกังาน  พนกังานราชการ และ
พนกังานประกนัสงัคมมาเป็นขา้ราชการ  ลูกจา้งประจ า  พนกังานราชการ  เจา้หน้าทีแ่ละพนกังานตาม
พระราชบญัญตันิี้ 
                    เพื่อประโยชน์ในการบรหิารงานบุคคลของขา้ราชการ  ลูกจา้งประจ า  และพนกังานราชการ
ตามวรรคหนึ่งใหถ้อืวา่ส านกังานเป็นส่วนราชการ  และใหข้า้ราชการ  ลูกจา้งประจ า  และพนกังานราชการ
ดงักล่าวรบัเงนิเดอืน  ค่าจา้ง  และเงนิอื่นๆ ผา่นส านกังานโดยเบกิจ่ายจากเงนิงบประมาณแผน่ดนิ  งบ
บุคลากรทีจ่่ายในลกัษณะเงนิเดอืน  ค่าจา้งประจ า  และเงนิอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง  และใหน้ ากฎหมายวา่ดว้ย



 ๒๙ 

ระเบยีบขา้ราชการพลเรอืนสามญั  หรอืระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยลูกจา้งของส่วนราชการ  หรอื
ระเบยีบส านกันายกรฐัมนตรวีา่ดว้ยพนกังานราชการมาใชบ้งัคบัแลว้แต่กรณี 
                    สทิธใินการเลื่อนต าแหน่งของขา้ราชการ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบยีบขา้ราชการ
พลเรอืนสามญั  
                สทิธใินการเลื่อนต าแหน่งของลูกจา้งประจ า ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยลูกจา้ง
ของส่วนราชการ 
  สทิธใินการเลื่อนต าแหน่งของพนกังานราชการ ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบส านกันายกรฐัมนตรวีา่ดว้ย
พนกังานราชการ 
  กรณทีีก่ารน ากฎหมาย  กฎ  ขอ้บงัคบั  หรอืระเบยีบทีอ่อกตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบยีบ
ขา้ราชการพลเรอืนสามญั  หรอืระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยลูกจา้งของส่วนราชการ  หรอืระเบยีบส านกั
นายกรฐัมนตรวีา่ดว้ยพนกังานราชการ มาใชบ้งัคบัตามวรรคสองไม่สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญตันิี้  
หรอืมกีรณทีีไ่ม่อาจน ามาใชบ้งัคบัไดด้ว้ยเหตุใดๆ ใหก้ารด าเนินการในส่วนทีไ่ม่สอดคลอ้งกบั
พระราชบญัญตันิี้หรอื ในส่วนทีไ่ม่อาจน ากฎหมาย  กฎ  ขอ้บงัคบั  หรอืระเบยีบดงักล่าวมาใชไ้ด ้ 
เป็นไปตามระเบยีบทีส่ านกังานก าหนด 

 
  มาตรา  ๕๓ ขา้ราชการ หรอืลูกจา้งประจ า หรอืพนกังานราชการ  ผูใ้ด 
 (๑)  แสดงเจตนาเปลีย่นสถานภาพมาเป็นเจา้หน้าทีข่องส านกังานตามพระราชบญัญตันิี้
ภายในเกา้สบิวนันบัแต่วนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั  ใหส้ านกังานด าเนินการบรรจุเป็นเจา้หน้าทีข่องส านกังาน  
ใหไ้ดร้บัค่าตอบแทนสวสัดกิารและสทิธปิระโยชน์ตามขอ้บงัคบัทีส่ านกังานประกาศก าหนด  ซึ่งรวมกนั
แลว้ตอ้งไม่น้อยกวา่เงนิเดอืน  ค่าจา้ง  ค่าตอบแทน  หรอืสวสัดกิาร  และประโยชน์อย่างอื่นทีข่า้ราชการ 
หรอืลูกจา้งประจ า หรอืพนกังานราชการผูน้ัน้เคยไดร้บัจากส่วนราชการตัง้แต่วนัทีไ่ดร้บัการบรรจุแต่งตัง้ 
 (๒) แสดงเจตนาเปลีย่นสถานภาพมาเป็นเจา้หน้าทีข่องส านกังานตามพระราชบญัญตันิี้
ภายหลงัก าหนดเวลาตาม (๑)  แต่ไม่เกนิสองปีนบัแต่วนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั  เมื่อส านกังานได้
ประเมนิแลว้เหน็วา่มคีวามรูค้วามสามารถตามหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการก าหนด ใหส้ านกังาน
ด าเนินการบรรจุเป็นเจา้หน้าทีข่องส านกังาน  และใหไ้ดร้บัค่าตอบแทนสวสัดกิารและสทิธปิระโยชน์ตาม
ขอ้บงัคบัทีส่ านกังานประกาศก าหนด  ซึ่งรวมกนัแลว้ตอ้งไม่น้อยกวา่เงนิเดอืน  ค่าจา้ง  ค่าตอบแทน  หรอื
สวสัดกิาร  และประโยชน์อย่างอื่นทีข่า้ราชการ หรอืลูกจา้งประจ า หรอืพนกังานราชการผูน้ัน้เคยไดร้บัจากส่วน
ราชการตัง้แต่วนัทีไ่ดร้บัการบรรจุแต่งตัง้  การแสดงเจตนาดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามระเบยีบของ
ส านกังาน  และเมื่อไดย้ื่นแสดงเจตนาแลว้จะถอนมไิด ้
  (๓)  ไม่สมคัรใจปรบัเปลีย่นสถานภาพเป็นขา้ราชการ หรอืลูกจา้งประจ า  หรอืเจา้หน้าที่
ของส านกังานใหส้ านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืนสรรหาต าแหน่งใหป้ฏบิตัริาชการ  หรอื
ส านกังานปลดักระทรวงแรงงานสรรหาต าแหน่งใหป้ฏบิตัริาชการ 
 
         มาตรา  ๕๔ ขา้ราชการ ซึ่งส านกังานรบัเขา้เป็นเจา้หน้าทีใ่หถ้อืวา่เป็นการให้
ออกจากราชการ เพราะทางราชการเลกิหรอืยุบต าแหน่งและใหม้สีทิธติามกฎหมายวา่ดว้ยบ าเหน็จ
บ านาญขา้ราชการ  หรอืกฎหมายวา่ดว้ยกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการแลว้แต่กรณ ี ทัง้นี้  นบั
แต่วนัทีส่ านกังานรบัเขา้เป็นเจา้หน้าที ่
  ลูกจา้งประจ าซึ่งส านกังานรบัเขา้เป็นเจา้หน้าทีข่องส านกังานใหถ้อืวา่เป็นการ
ออกจากงาน เพราะทางราชการยุบต าแหน่ง  และใหม้สีทิธติามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ย
บ าเหน็จลูกจา้ง 



 ๓๐ 

 ขา้ราชการซึ่งเป็นสมาชกิกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการอยู่แลว้  ใหม้สีทิธขิอเป็น
สมาชกิต่อไปไดแ้มจ้ะออกจากราชการแลว้  ในกรณเีชน่นี้ใหถ้อืวา่เป็นขา้ราชการบ านาญและมสีทิธไิดร้บั
สวสัดกิารจากทางราชการเชน่เดยีวกบัผูไ้ดร้บับ านาญตามกฎหมายวา่ดว้ยกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ขา้ราชการ  

มาตรา  ๕๕ เพื่อประโยชน์ในการนบัเวลาการท างานส าหรบัค านวณสทิธปิระโยชน์ตาม
ขอ้บงัคบัของส านกังาน  ขา้ราชการหรอืลูกจา้งผูใ้ดเปลีย่นไปเป็นเจา้หน้าทีข่องส านกังานตามมาตรา
นี้  ประสงคจ์ะใหน้บัเวลาราชการ หรอืเวลาท างานในขณะทีเ่ป็นขา้ราชการหรอืลูกจา้งประจ าต่อเนื่องกบั
เวลาท างานของเจา้หน้าทีข่องส านกังาน  แลว้แต่กรณ ี กใ็หม้สีทิธกิระท าไดโ้ดยแสดงความจ านงวา่ไม่
ขอรบับ าเหน็จหรอืบ านาญ 
 การไม่ขอรบับ าเหน็จหรอืบ านาญตามวรรคหนึ่ง  จะตอ้งกระท าภายในสามสบิวนันบั
แต่วนัทีโ่อน  ส าหรบักรณขีองขา้ราชการใหด้ าเนินการตามกฎหมายวา่ดว้ยกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ  
ส าหรบักรณขีองลูกจา้งประจ าใหก้ระท าเป็นหนงัสอืลงลายมอืชือ่เป็นหลกัฐานยื่นต่อเลขาธกิารเพื่อส่ง
ต่อไปใหก้ระทรวงการคลงัทราบ 
 

มาตรา  ๕๖ ในกรณทีีต่ าแหน่งขา้ราชการและลูกจา้งประจ าของส านกังานวา่งลงไม่
วา่จะวา่งอยู่ก่อนหรอืหลงัทีพ่ระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั  ใหยุ้บต าแหน่งนัน้และใหโ้อนอตัราต าแหน่ง และเงนิ
งบประมาณแผน่ดนิประจ าอตัรา  รวมตลอดทัง้งบบุคลากรทีจ่่ายในลกัษณะเงนิเดอืน  ค่าจา้งประจ า  และ
เงนิอื่นทีเ่กีย่วขอ้งซึ่งตัง้ไวส้ าหรบัต าแหน่งนัน้ไปเป็นของส านกังานและใหถ้อืวา่การโอนงบประมาณ
ดงักล่าวเป็นการโอนงบประมาณรายจ่ายตามกฎหมาย วา่ดว้ยวธิกีารงบประมาณ 
 

มาตรา  ๕๗ ในระหวา่งทีย่งัไม่มพีระราชกฤษฎกีา  กฎกระทรวง  ระเบยีบ  ขอ้บงัคบั  
ประกาศ  หรอืขอ้ก าหนดของส านกังาน  ใหน้ าพระราชกฤษฎกีา  กฎระทรวง  ระเบยีบ  ขอ้บงัคบั  ประกาศ  
หรอืขอ้ก าหนดของส านกังาน  กระทรวงแรงงาน  ทีใ่ชอ้ยู่ในวนัก่อนทีพ่ระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบัมาใช้
บงัคบัโดยอนุโลมเท่าทีไ่ม่ขดัหรอืแยง้กบัพระราชบญัญตันิี้ 
  ใหด้ าเนินการออกพระราชกฤษฎกีา  กฎกระทรวง  ระเบยีบ  ขอ้บงัคบั  ประกาศ  หรอื
ขอ้ก าหนด  เพื่อปฏบิตักิารตามพระราชบญัญตันิี้ใหแ้ลว้เสรจ็ภายในหนึ่งปีนบัแต่วนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้ใช้
บงัคบั 
 
 
 
   
ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 
 
..................................  
       นายกรฐัมนตร ี            
 


