กฎกระทรวง
กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข และอัตรำกำรจ่ ำยประโยชน์ ทดแทนในกรณีสงเครำะห์ บุตร
พ.ศ. ๒๕๔๙

อาศัย อานาจตามความในมาตรา ๗ และมาตรา ๗๕ แห่ ง พระราชบัญญัติป ระกันสั ง คม พ.ศ.
๒๕๓๓ และมาตรา ๗๕ ตรี แห่ งพระราชบัญญัติประกันสังคม
พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่ งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเป็ นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบาง
ประการเกี่ ยวกับการจากัดสิ ทธิ และเสรี ภาพของบุคคล
ซึ่ งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ และ
มาตรา ๔๘ ของรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่ ง
กฎหมาย รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิก
(๑) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ.๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.
๒๕๓๓
(๒) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ.๒๕๔๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.
๒๕๓๓
ข้อ ๒ ผูป้ ระกันตนมีสิทธิ ได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณี สงเคราะห์บุตรสาหรับบุตรซึ่ งมีอายุไม่
เกิ น หกปี บริ บู ร ณ์ จ านวนคราวละไม่ เ กิ น สองคน ทั้ง นี้ ไม่ ว่ า จะเป็ นบุ ต รที่ เ กิ ด ก่ อ นหรื อ หลัง การเป็ น
ผูป้ ระกันตน
ข้อ ๓ ประโยชน์ทดแทนในกรณี สงเคราะห์บุตรให้เหมาจ่ายเป็ นเงินในอัตราสามร้อยห้าสิ บบาทต่อ
เดือนต่อบุตรหนึ่งคน
ข้อ ๔ การจ่ายเงินสงเคราะห์บุตรให้แก่ผปู ้ ระกันตนซึ่ งมีบุตรเกิดในระหว่างเดือนให้จ่ายเต็มเดือน
ข้อ ๕ ในกรณี ที่ความเป็ นผูป้ ระกันตนสิ้ นสุ ดลง หรื อกรณี ที่บุตรซึ่ งได้รับการสงเคราะห์มีอายุครบ
หกปี บริ บู รณ์ หรื อถึ ง แก่ ค วามตาย หรื อได้จดทะเบี ย นเป็ นบุ ต รบุ ญธรรมของบุ ค คลอื่ น ให้ง ดจ่ า ยเงิ น

สงเคราะห์บุตรตั้งแต่เดื อนถัดจากเดื อนที่ความเป็ นผูป้ ระกันตนสิ้ นสุ ดลง หรื อเดื อนที่ บุตรมี อายุครบหกปี
บริ บูรณ์ หรื อถึงแก่ความตาย หรื อได้จดทะเบียนเป็ นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่นแล้วแต่กรณี
ข้อ ๖ ในกรณี ที่ ผู ป้ ระกัน ตนเป็ นผูท้ ุ พ พลภาพหรื อ ถึ ง แก่ ค วามตายในขณะที่ บุ ตรซึ่ งได้รั บ การ
สงเคราะห์มีอายุไม่เกินหกปี บริ บูรณ์ ให้จ่ายเงินสงเคราะห์บุตรแก่ผปู ้ ระกันตนซึ่ งเป็ นผูท้ ุพพลภาพหรื อบุคคล
ตามมาตรา ๗๕ จัตวา ต่อไปจนกว่าบุตรซึ่ งได้รับการสงเคราะห์อยูม่ ีอายุครบหกปี บริ บูรณ์
ข้อ ๗ เพื่ อให้ก ารจ่ า ยเงิ นสงเคราะห์ บุ ตรเป็ นไปโดยถู ก ต้อง ให้พ นัก งานเจ้า หน้า ที่ ดาเนิ นการ
ตรวจสอบการมีชีวติ อยูข่ องบุตรซึ่ งได้รับการสงเคราะห์ตามระเบียบที่สานักงานกาหนด
ในกรณี ที่ไม่สามารถตรวจสอบตามความวรรคหนึ่งได้ หรื อมีเหตุอนั ควรสงสัยการมีชีวติ อยูข่ องบุตร
ซึ่ งได้รับการสงเคราะห์ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งผูม้ ีสิทธิ ได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณี สงเคราะห์บุตร
แสดงหลักฐานการมีชีวิตอยูข่ องบุตรซึ่ งได้รับการสงเคราะห์ ได้แก่ สาเนาทะเบียนบ้าน หรื อเอกสารที่ทาง
ราชการออกให้ หรื อหนัง สื อรั บ รองของเจ้า พนัก งานฝ่ ายปกครองหรื อข้า ราชการตั้ง แต่ ระดับ ๓ หรื อ
เทียบเท่าขึ้นไปต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ข้อ ๘ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็ นต้นไป
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

สมศักดิ์ เทพสุ ทิน
(นำยสมศักดิ์ เทพสุ ทนิ )
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน
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