เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓๔ ก

หน้า ๘๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔

พระราชกฤษฎีกา
กําหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบ
ประเภทของประโยชน์ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิ
ในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตน
พ.ศ. ๒๕๕๔

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
เป็นปีที่ ๖๖ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็น การสมควรปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาว่าด้ว ยการกําหนดหลักเกณฑ์และอัต ราการ
จ่ายเงิน สมทบ ประเภทของประโยชน์ ท ดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์แ ละเงื่อนไขแห่งสิท ธิ ในการรั บ
ประโยชน์ทดแทนของผู้ประกันตนซึ่งมิใช่ลูกจ้าง
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๔๐
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ย วกับการจํากัดสิท ธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑
และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย บัญ ญัติให้กระทําได้โ ดยอาศัย อํานาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓๔ ก

หน้า ๘๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่าย
เงินสมทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์
ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. ๒๕๕๔”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ ย กเลิก พระราชกฤษฎี ก ากํ าหนดหลั กเกณฑ์ และอัต ราการจ่ า ยเงิ น สมทบ
ประเภทของประโยชน์ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของ
ผู้ประกันตนซึ่งมิใช่ลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๓๗
มาตรา ๔ ในพระราชกฤษฎีกานี้
“ผู้ประกันตน” หมายความว่า ผู้ซึ่งจ่ายเงินสมทบอันก่อให้เกิดสิท ธิได้รับประโยชน์ทดแทน
ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชกฤษฎีกานี้
“เงินสมทบ” หมายความว่า เงินที่จัดเก็บจากผู้ประกันตนตามพระราชกฤษฎีกานี้
“สํ า นั ก งาน” หมายความว่ า สํ า นั ก งานประกั น สั ง คม สํ า นั ก งานประกั น สั ง คมจั ง หวั ด
สํานักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ หรือสถานที่อื่นตามที่เลขาธิการประกาศกําหนด
มาตรา ๕ บุค คลตามมาตรา ๔๐ ซึ่งมีอ ายุไ ม่ต่ํากว่าสิ บห้าปี บริบู ร ณ์แ ละไม่ เกิน หกสิบ ปี
บริบูรณ์ หากประสงค์จะสมัครเป็นผู้ประกันตน ให้แสดงความจํานงต่อสํานักงานตามระเบียบที่เลขาธิการ
กําหนด
มาตรา ๖ ให้ ผู้ ป ระกั น ตนจ่ า ยเงิ น สมทบเข้ า กองทุ น เป็ น รายเดื อ นเดื อ นละครั้ ง ทั้ ง นี้
ผู้ประกันตนอาจจ่ายเงินสมทบล่วงหน้าได้ครั้งละไม่เกินสิบสองเดือน แต่ไม่อาจจ่ายเงินสมทบย้อนหลังได้
การจ่ายเงินสมทบในวันใดของเดือนใดให้ถือเป็นการจ่ายเงินสมทบของเดือนนั้นและเดือนต่อไปตามจํานวน
เงินสมทบที่จ่ายล่วงหน้า
ในกรณีที่ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบล่วงหน้าครั้งละเกินจํานวนหนึ่งเดือนขึ้นไป และผู้ประกันตน
เสียชีวิต ให้สํานักงานคืนเงินสมทบส่วนที่จ่ายล่วงหน้า ให้แก่สามี ภริยา บิดา มารดา หรือบุตรของ
ผู้ประกันตนในจํานวนที่เท่ากัน
มาตรา ๗ สิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเดือนละ
หนึ่งร้อยบาทมีดังต่อไปนี้
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(๑) ประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
(๒) ประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพ
(๓) ประโยชน์ทดแทนในกรณีตาย
มาตรา ๘ สิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเดือนละ
หนึ่งร้อยห้าสิบบาทมีดังต่อไปนี้
(๑) ประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
(๒) ประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพ
(๓) ประโยชน์ทดแทนในกรณีตาย
(๔) ประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ
มาตรา ๙ ผู้ประกันตนมีสิทธิเปลี่ยนการจ่ายเงินสมทบระหว่างการจ่ายเงินสมทบตามมาตรา ๗
และมาตรา ๘ ได้ปีละหนึ่งครั้ง โดยยื่น แสดงความจํานงต่อสํานักงานตามแบบที่เลขาธิการกําหนด
ก่อนวันที่ ๒๕ ธันวาคมของทุกปี และให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคมของปีถัดไป
มาตรา ๑๐ ผู้ประกันตนหรือบุคคลอื่นใดเห็นว่าตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนตามมาตรา ๗
หรือมาตรา ๘ และประสงค์จะขอรับประโยชน์ทดแทนนั้น ให้ยื่นคําขอรับประโยชน์ทดแทนตามระเบียบ
ที่เลขาธิการกําหนดต่อสํานักงานภายในสองปีนับแต่วัน ที่มีสิท ธิ และให้เลขาธิการหรือผู้ซึ่งเลขาธิการ
มอบหมายพิจารณาสั่งการโดยเร็ว
ในกรณียื่นคําขอรับประโยชน์ทดแทนเกินสองปีนับแต่วันที่มีสิทธิ ผู้ยื่น คําขอต้องแสดงเหตุผล
และความจําเป็นที่ไม่อาจยื่นภายในกําหนดเวลาดังกล่าวต่อเลขาธิการ หากเลขาธิการเห็นว่ามีเหตุผลและ
ความจําเป็นเพียงพอให้รับคําขอนั้นไว้พิจารณา
ในกรณีที่มีการสั่งจ่ายประโยชน์ทดแทนที่เป็นตัวเงินตามวรรคหนึ่ง และได้แจ้งให้ผู้ประกันตน
หรือบุคคลซึ่งมีสิทธิทราบแล้ว หากผู้ประกันตนหรือบุคคลซึ่งมีสิทธิไม่มารับเงินภายในสองปีนับแต่วันที่
ได้รับแจ้งจากสํานักงานให้เงินนั้นตกเป็นของกองทุน
มาตรา ๑๑ ผู้ประกัน ตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ท ดแทนในกรณีประสบอัน ตรายหรือเจ็บป่ว ย
เป็นเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลประเภทผู้ป่วยในตั้งแต่สองวันขึ้นไป
ในอัตราวันละสองร้อยบาท ปีละไม่เกินยี่สิบวัน ต่อเมื่อภายในระยะเวลาสี่เดือน ผู้ประกันตนได้จ่ายเงิน
สมทบมาแล้วไม่น้อยกว่าสามเดือนก่อนเดือนที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
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มาตรา ๑๒ ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพ เมื่อคณะกรรมการ
การแพทย์วินิจฉัยแล้วว่าเป็นผู้ทุพพลภาพหรือทุพพลภาพเพิ่มขึ้นเป็นเงินทดแทนการขาดรายได้ต่อเดือน
เป็นระยะเวลาสิบห้าปี ดังต่อไปนี้
(๑) อัตราเดือนละห้าร้อยบาทต่อเมื่อภายในระยะเวลาสิบเดือน ผู้ประกันตนได้จ่ายเงินสมทบ
มาแล้วไม่น้อยกว่าหกเดือนก่อนเดือนที่ทุพพลภาพ
(๒) อัตราเดือนละหกร้อยห้าสิบบาทต่อเมื่อภายในระยะเวลายี่สิบเดือน ผู้ประกันตนได้จ่ายเงิน
สมทบมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบสองเดือนก่อนเดือนที่ทุพพลภาพ
(๓) อัต ราเดือนละแปดร้อยบาทต่อเมื่อภายในระยะเวลาสี่สิบเดือน ผู้ประกัน ตนได้จ่ายเงิน
สมทบมาแล้วไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่เดือนก่อนเดือนที่ทุพพลภาพ
(๔) อัต ราเดือนละหนึ่งพัน บาทต่อเมื่อภายในระยะเวลาหกสิบเดือน ผู้ประกัน ตนได้จ่ายเงิน
สมทบมาแล้วไม่น้อยกว่าสามสิบหกเดือนก่อนเดือนที่ทุพพลภาพ
ในกรณีผู้ประกันตนซึ่งได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพถึงแก่ความตาย ให้สิทธิในการรับ
เงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพดังกล่าวเป็นอันระงับในเดือนถัดไป และให้บุคคลตามมาตรา ๑๓
มีสิทธิได้รับเงินค่าทําศพ
มาตรา ๑๓ กรณีผู้ประกันตนถึงแก่ความตาย ให้จ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีตายเป็นเงินค่า
ทําศพในอัตราสองหมื่นบาทต่อเมื่อภายในระยะเวลาสิบสองเดือน ผู้ประกันตนได้จ่ายเงินสมทบมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าหกเดือนก่อนเดือนที่ถึงแก่ความตาย
การจ่ายค่าทําศพตามวรรคหนึ่ง ให้จ่ายแก่บุคคลตามลําดับ ดังต่อไปนี้
(๑) บุคคลซึ่งผู้ประกันตนทําหนังสือระบุให้เป็นผู้จัดการศพและได้เป็นผู้จัดการศพผู้ประกันตน
(๒) สามี ภริยา บิดา มารดา หรือบุตรของผู้ประกันตน ซึ่งมีหลักฐานแสดงว่าเป็นผู้จัดการ
ศพผู้ประกันตน
(๓) บุคคลอื่นที่มีหลักฐานแสดงว่าเป็นผู้จัดการศพผู้ประกันตน
ในกรณีที่ผู้ประกัน ตนซึ่งได้รับประโยชน์ท ดแทนในกรณีทุพ พลภาพถึงแก่ค วามตาย ให้จ่าย
ประโยชน์ทดแทนในกรณีตายตามวรรคหนึ่งด้วย
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มาตรา ๑๔ ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ เป็นเงินบําเหน็จชราภาพ
ในอัต ราไม่น้ อยกว่าจํานวนเงินสมทบที่ผู้ประกัน ตนจ่ายสมทบเพื่อการจ่ายประโยชน์ท ดแทนในกรณี
ชราภาพพร้ อมด้ ว ยผลประโยชน์ ต อบแทนรายปีที่ สํานัก งานประกั น สังคมประกาศกําหนดในแต่ละปี
ต่อเมื่ออายุครบหกสิบปีบริบูรณ์และไม่ประสงค์จะเป็นผู้ประกันตนต่อไป
ในกรณีผู้ประกันตนประสงค์จะได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพเพิ่มขึ้น ให้จ่ายเงินสมทบ
เพิ่มเติมจากอัตราที่กําหนดในมาตรา ๘ แต่ต้องไม่เกินเดือนละหนึ่งพันบาท
มาตรา ๑๕ ในกรณีผู้ประกัน ตนถึงแก่ค วามตายก่อนอายุครบหกสิบปีบริบูร ณ์หรือก่อนที่จะ
ได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพตามมาตรา ๑๔ ให้จ่ายเงิน บําเหน็จชราภาพให้แก่สามี ภริย า
บิดา มารดา หรือบุตรของผู้ประกันตนในจํานวนที่เท่ากัน
กรณีผู้ประกันตนไม่มีผู้มีสิทธิต ามวรรคหนึ่ง ให้บุคคลซึ่งผู้ประกันตนทําหนังสือระบุไว้เป็นผู้มี
สิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ
มาตรา ๑๖ สิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนของผู้ประกันตนสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ได้เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๙
(๓) แสดงความจํานงต่อสํานักงานว่า ไม่ประสงค์เป็นผู้ประกันตนต่อไป
การสิ้นสุด ลงแห่งสิท ธิได้รับประโยชน์ท ดแทนตาม (๒) และ (๓) มิให้ใช้บังคับกับกรณีสิท ธิ
ได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพและกรณีชราภาพ
มาตรา ๑๗ เพื่อประโยชน์ในการคํานวณระยะเวลาที่จะก่อให้เกิดสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน
ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชกฤษฎีกานี้ ให้นับระยะเวลาการเป็นผู้ประกันตนตามพระราชกฤษฎีกากําหนด
หลักเกณฑ์ และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
แห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของผู้ประกันตนซึ่งมิใช่ลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๓๗ และระยะเวลาการเป็น
ผู้ประกันตนตามพระราชกฤษฎีกานี้เข้าด้วยกัน

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓๔ ก

หน้า ๘๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔

มาตรา ๑๘ ในกรณี ที่ผู้ ป ระกั น ตนหรื อบุ ค คลซึ่ งมี สิ ท ธิ ต ามพระราชกฤษฎี ก านี้ มี สิท ธิ ได้ รั บ
ประโยชน์ท ดแทนในกรณีใดกรณีหนึ่ง ตามที่บัญ ญัติไว้ในพระราชบัญ ญัติประกัน สังคม พ.ศ. ๒๕๓๓
และในพระราชกฤษฎีกานี้ในกรณีเดียวกัน ให้มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนที่มากกว่าได้เพียงกรณีเดียว
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับกรณีที่ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ
มาตรา ๑๙ สิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนตามพระราชกฤษฎีกานี้ ไม่อาจโอนกันได้และไม่อยู่ใน
ความรับผิดแห่งการบังคับคดี
มาตรา ๒๐ ในระยะเริ่มแรก ให้ผู้ประกัน ตนที่เลือกสิท ธิประโยชน์ต ามมาตรา ๗ จ่ายเงิน
สมทบเข้ากองทุนในอัต ราเดือนละเจ็ด สิบบาท และผู้ประกัน ตนที่เลือกสิท ธิประโยชน์ต ามมาตรา ๘
จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนในอัตราเดือนละหนึ่งร้อยบาท ทั้งนี้ จนกว่าสํานักงานจะประกาศเป็นอย่างอื่น
มาตรา ๒๑ บุคคลใดเป็น ผู้ประกัน ตนตามพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑ์แ ละอัตราการ
จ่ายเงิน สมทบ ประเภทของประโยชน์ ท ดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์แ ละเงื่อนไขแห่งสิท ธิ ในการรั บ
ประโยชน์ทดแทนของผู้ประกันตนซึ่งมิใช่ลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๓๗ อยู่ในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ
ให้ถือว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ประกันตนตามพระราชกฤษฎีกานี้
ในกรณีผู้ ประกั น ตนที่มี สิท ธิรั บ ประโยชน์ท ดแทนตามพระราชกฤษฎีก ากํ า หนดหลัก เกณฑ์
และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการ
รับประโยชน์ทดแทนของผู้ประกันตนซึ่งมิใช่ลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๓๗ อยู่ในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ
ให้ผู้นั้นมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนไม่น้อยกว่าสิทธิตามพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑ์ และอัตรา
การจ่ายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับ
ประโยชน์ทดแทนของผู้ประกันตนซึ่งมิใช่ลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๓๗
มาตรา ๒๒ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมาย
ว่าด้วยการกําหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทน หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทน รวมทั้งปรับลดอัตราเงินสมทบและให้จ่ายเงินสมทบเป็นรายเดือน
ของผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์
ในปัจจุบัน เพื่อประโยชน์ของผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐ จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

