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ระเบียบคณะกรรมการประกันสังคม 
ว่าด้วยการรับเงิน  การจ่ายเงิน  และการเก็บรักษาเงินกองทุน 

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

โดยที่ เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการประกันสังคมว่าด้วยการรับเงิน   
การจ่ายเงิน  และการเก็บรักษาเงินกองทุนเพื่อให้การรับเงิน  การจ่ายเงิน  และการเก็บรักษาเงินกองทุน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคล่องตัวยิ่งขึ้น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๙  (๓)  และมาตรา  ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม  
พ.ศ.  ๒๕๓๓  คณะกรรมการประกันสังคมโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง  จึงวางระเบียบไว้
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการประกันสังคมว่าด้วยการรับเงิน  การจ่ายเงิน  
และการเก็บรักษาเงินกองทุน  พ.ศ.  ๒๕๕๕” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการประกันสังคมว่าด้วยการรับเงิน  การจ่ายเงิน   

และการเก็บรักษาเงินกองทุน  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 
ข้อ ๔ ระเบียบหรือวิธีปฏิบัติอ่ืนใดที่ขัดหรือแย้งกับความในระเบียบนี้  ให้ใช้ความในระเบียบนี้

บังคับ 
ข้อ ๕ ในระเบียบนี้ 
“กองทุน”  หมายความว่า  กองทุนประกันสังคม 
“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม  
“ผู้ประกันตน”  หมายความว่า  ผู้ซ่ึงจ่ายเงินสมทบอันก่อให้เกิดสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน 

ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.  ๒๕๓๓ 
“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานประกันสังคม 
“สํานักงานประกันสังคมเขตพื้นที่”  หมายความว่า  สํานักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ที่เปิด

ดําเนินการให้บริการในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร 
“สํานักงานประกันสังคมจังหวัด”  หมายความว่า  สํานักงานประกันสังคมที่เปิดดําเนินการ

ให้บริการในท้องที่ของจังหวัด 
“สํานักงานประกันสังคมจังหวัดสาขา”  หมายความว่า  สํานักงานประกันสังคมจังหวัด...  สาขา...  

ที่ขยายการบริการในท้องที่อําเภอของจังหวัดนั้น 
“ธนาคาร”  หมายความว่า  ธนาคารที่สํานักงานได้ตกลงรับเป็นธนาคารเพื่อดําเนินการรับ 

และจ่ายเงินกองทุนตามระเบียบนี้ 
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“หน่วยบริการ”  หมายความว่า  หน่วยงานหรือองค์กรบริการทั้งภาครัฐและเอกชนที่สํานักงาน
ได้ตกลงรับเป็นหน่วยบริการเพื่อดําเนินการรับและจ่ายเงินกองทุนตามระเบียบนี้ 

ข้อ ๖ ในกรณีที่ระเบียบนี้มิได้กําหนดวิธีปฏิบัติไว้  ให้นําระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน 
จากคลัง  การเก็บรักษาเงิน  และการนําเงินส่งคลังของส่วนราชการมาใช้บังคับโดยอนุโลม  และการใด 
ที่ระเบียบดังกล่าวกําหนดให้เป็นหน้าที่ของหัวหน้ากองคลัง  หรือผู้อํานวยการกองคลังพึงปฏิบัติก็ให้เป็น
หน้าที่ของเลขาธิการหรือผู้ซ่ึงเลขาธิการมอบหมาย 

ข้อ ๗ ให้เลขาธิการรักษาการตามระเบียบนี้ 

หมวด  ๑ 
การรับเงิน 

 
 

ข้อ ๘ การรับเงินกองทุนให้รับได้เป็นสองกรณีดังนี้ 
(๑) สํานักงาน   สํานักงานประกันสังคมเขตพื้นที่   สํานักงานประกันสังคมจังหวั ด   

หรือสํานักงานประกันสังคมจังหวัดสาขา  เป็นผู้รับให้รับเป็นเงินสด  เช็ค  ตั๋วแลกเงิน  หรือธนาณัติ   
(๒) ธนาคารหรือหน่วยบริการเป็นผู้รับ  ให้รับได้ตามเงื่อนไขที่มีการตกลงไว้กับสํานักงาน 
ข้อ ๙ เช็คที่จะรับตามข้อ  ๘  ต้องมีลักษณะและเงื่อนไข  ดังนี้ 
(๑) เป็นเช็คของธนาคารที่ตั้งอยู่ในเขตท้องที่ที่ให้นายจ้างจ่ายเงินสมทบกองทุนและต้องมิใช่

เช็คโอนสลักหลัง  ทั้งนี้  ค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเงินของธนาคารให้ตกเป็นภาระแก่ผู้ส่ังจ่าย 
(๒) เป็นเช็คที่ออกในวันที่นําเช็คนั้นมาชําระหรือก่อนวันชําระไม่เกินเจ็ดวัน 
(๓) ไม่เป็นเช็คที่ออกโดยลงวันที่ล่วงหน้า 
(๔) เป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเงินแก่  “กองทุนประกันสังคม”  หรือสํานักงานประกันสังคม 

ที่รับเช็คดังกล่าว  โดยขีดฆ่าคําว่า  “ผู้ถือ”  ออก 
(๕) เป็นเช็คของบุคคลหรือนิติบุคคลที่มีหน้าที่ชําระเงินโดยตรง 
ข้อ ๑๐ ให้สํานักงานเบิกเงินสมทบที่รัฐบาลต้องออกตามมาตรา  ๔๖  ตามเงินประจํางวด 

ที่ได้รับแต่ละปี 
เม่ือสิ้นปีงบประมาณ  ให้สํานักงานคํานวณจํานวนเงินสมทบที่รัฐบาลต้องออกตลอดปีที่แล้วมา  

ถ้าจํานวนเงินที่เบิกไปแล้วตามวรรคหนึ่งเกินกว่าจํานวนเงินสมทบที่รัฐบาลต้องออกให้สํานักงานถอนเงิน
ส่วนที่เกิน  นําส่งคืนคลังภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ  แต่ถ้างบประมาณที่ได้รับน้อยกว่า
จํานวนเงินสมทบที่รัฐบาลต้องออก  ให้ตั้งงบประมาณเพิ่มเติมในปีถัดไปเพื่อนําส่งเงินสมทบที่ขาด 
เข้ากองทุน 
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ข้อ ๑๑ บรรดาเงินรายรับของกองทุนซ่ึงได้รับตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม  ให้นําส่ง
เข้าบัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุนประกันสังคม  บัญชีที่  ๑”  หรือบัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุนประกันสังคม
มาตรา  ๔๐  บัญชีที่  ๑”  หรือบัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุนประกันสังคมเขตพื้นที่...  บัญชีที่  ๑”  หรือ
บัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุนประกันสังคมมาตรา  ๔๐  เขตพื้นที่...  บัญชีที่  ๑”  หรือบัญชีเงินฝาก  
“เงินกองทุนประกันสังคมจังหวัด...บัญชีที่  ๑”  หรือบัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุนประกันสังคมมาตรา  ๔๐  
จังหวัด...บัญชีที่  ๑”  หรือบัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุนประกันสังคมจังหวัด...สาขา...  บัญชีที่  ๑”  หรือ
บัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุนประกันสังคมมาตรา  ๔๐  จังหวัด...สาขา...  บัญชีที่  ๑”  แล้วแต่กรณี 

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับเงินกองทุนที่นําไปหรือได้รับมาจากการจัดหาผลประโยชน์
ตามมาตรา  ๒๖  เว้นแต่เงินรายรับของกองทุนตามวรรคหนึ่งมีไม่เพียงพอสําหรับการจ่ายตามข้อ  ๑๒  
ให้สามารถรับเงินที่นําไปจัดหาผลประโยชน์ดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุนประกันสังคม  บัญชีที่  ๑”  
หรือบัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุนประกันสังคมมาตรา  ๔๐  บัญชีที่  ๑”  ได้  แล้วแต่กรณี 

หมวด  ๒ 
การจ่ายเงิน 

 
 

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินกองทุนให้จ่ายได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) จ่ายเป็นค่าบริการทางการแพทย์ให้แก่สถานพยาบาลหรือแพทย์ตามวิธีการและอัตรา 

ที่คณะกรรมการการแพทย์กําหนดหรือค่ายาให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่ผลิตยาตามหลักเกณฑ์ 
ที่คณะกรรมการการแพทย์กําหนด 

(๒) จ่ายเป็นประโยชน์ทดแทนให้แก่ผู้ประกันตนหรือผู้ มีสิทธิในกรณีประสบอันตราย 
หรือเจ็บป่วย  ทุพพลภาพ  ตาย  คลอดบุตร  สงเคราะห์บุตร  ชราภาพ  และว่างงาน 

(๓) จ่ายคืนรัฐบาล  หรือนายจ้าง  หรือผู้ประกันตน  หรือบุคคลอ่ืนในกรณีที่เงินรับไว้เป็นเงิน
ไม่พึงชําระแก่กองทุน  หรือเงินสมทบที่นําส่งไว้เกินจํานวนที่ต้องชําระ 

(๔) จ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินตาม  (๑)  (๒)  หรือ  (๓)  ตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ
อุทธรณ์หรือตามคําพิพากษาของศาล 

(๕) จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามมาตรา  ๒๔  วรรคสอง 
(๖) จ่ายในการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนตามมาตรา  ๒๖ 
(๗) จ่ายคืนเงินอุดหนุน  หรือเงินทดรองราชการตามมาตรา  ๒๔  วรรคสาม   
ข้อ ๑๓ การจ่ายเงิน  ให้จ่ายได้โดยวิธีการดังต่อไปนี้ 
(๑) จ่ายเป็นเงินสดหรือเช็คหรือธนาณัติ 
(๒) จ่ายทางธนาคารหรือหน่วยบริการตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้กับสํานักงาน   
(๓) การจ่ายเงินตามข้อ  ๑๒  (๒)  (๓)  และ  (๔)  ให้จ่ายเป็นเงินสดได้  แม้ว่าวงเงินที่จ่ายจะเกิน  

วงเงินสดที่กําหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง  การเก็บรักษาเงินและการนําเงินส่งคลัง
ของส่วนราชการ 
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(๔) การจ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิซ่ึงมีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศให้ส่ังจ่ายเงินเป็นเช็คในนามกระทรวง  
การต่างประเทศตามวิธีการที่สํานักงานประกันสังคมกําหนด 

ข้อ ๑๔ การออกเช็คส่ังจ่ายเงินให้ส่ังจ่ายในนามผู้มีสิทธิรับเงินตามแต่ละกรณีที่กําหนดในข้อ  ๑๒  
และขีดฆ่าคําว่า  “ผู้ถือ”  ออก 

ข้อ ๑๕ การจ่ายเงินให้จ่ายจากบัญชีเงินฝาก  ดังนี้ 
(๑) กรณีสํานักงานให้จ่ายจากบัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุนประกันสังคม  บัญชีที่  ๒”  หรือ

บัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุนประกันสังคม  บัญชีที่  ๓”  หรือบัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุนประกันสังคม  
บัญชีที่  ๒  (กรณีสงเคราะห์บุตรและกรณีชราภาพ)”  หรือบัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุนประกันสังคม  
บัญชีที่  ๓  (กรณีสงเคราะห์บุตรและกรณีชราภาพ)”  หรือบัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุนประกันสังคม  
บัญชีที่  ๒  (กรณีว่างงาน)”  หรือบัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุนประกันสังคม  บัญชีที่  ๓  (กรณีว่างงาน)”  
หรือบัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุนประกันสังคมมาตรา  ๔๐  บัญชีที่  ๒”  หรือบัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุน
ประกันสังคมมาตรา  ๔๐  บัญชีที่  ๓”  หรือจากเงินทดรองจ่าย  แล้วแต่กรณี   

(๒) กรณีสํานักงานประกันสังคมเขตพื้นที่  ให้จ่ายจากบัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุนประกันสังคม
เขตพื้นที่...บัญชีที่  ๒”  หรือบัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุนประกันสังคมมาตรา  ๔๐  เขตพื้นที่...บัญชีที่  ๒”  
หรือจากเงินทดรองจ่าย  แล้วแต่กรณี   

(๓) กรณีสํานักงานประกันสังคมจังหวัด  ให้จ่ายจากบัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุนประกันสังคม
จังหวัด...บัญชีที่  ๒”  หรือบัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุนประกันสังคมมาตรา  ๔๐  จังหวัด...บัญชีที่  ๒”  
หรือจากเงินทดรองจ่าย  แล้วแต่กรณี 

(๔) กรณีสํานักงานประกันสังคมจังหวัดสาขา  ให้จ่ายจากบัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุน
ประกันสังคมจังหวัด...สาขา...บัญชีที่  ๒”  หรือบัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุนประกันสังคมมาตรา  ๔๐  จังหวัด...
สาขา...บัญชีที่  ๒”  หรือเงินทดรองจ่าย  แล้วแต่กรณี  

ข้อ ๑๖ การสั่งจ่ายและการโอนเงินกองทุน  ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้  
ก. กรณีสํานักงานสั่งจ่ายและโอนเงินกองทุน 
(๑) การโอนเงินจากบัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุนประกันสังคมบัญชีที่  ๑”  จะทําได้เพื่อนําเข้า

บัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุนประกันสังคม  บัญชีที่  ๓” 
(๒) การสั่งจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุนประกันสังคม  บัญชีที่  ๒”  จะทําได้เพื่อจ่าย

ตามข้อ  ๑๒  หรือจ่ายเข้าบัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุนประกันสังคม  บัญชีที่  ๓”  หรือบัญชีเงินฝาก  
“เงินกองทุนประกันสังคมมาตรา  ๔๐  บัญชีที่  ๓”  หรือบัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุนประกันสังคม
เขตพื้นที่...บัญชีที่  ๓”  หรือบัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุนประกันสังคมจังหวัด…บัญชีที่  ๓”  หรือบัญชีเงินฝาก
“เงินกองทุนประกันสังคมจังหวัด...  สาขา...บัญชีที่  ๓”  หรือบัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุนประกันสังคม 
บัญชีที่  ๓  (กรณีสงเคราะห์บุตรและกรณีชราภาพ)”  หรือบัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุนประกันสังคม  
บัญชีที่  ๓  (กรณีว่างงาน)”  แล้วแต่กรณี 



  หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๓๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๕ 
 

 
 

(๓) การโอนเงินจากบัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุนประกันสังคม  บัญชีที่  ๓”  จะทําได้เพื่อนําเข้า
บัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุนประกันสังคม  บัญชีที่  ๒”  หรือเพื่อจ่ายตามข้อ  ๑๒ 

(๔) การสั่งจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุนประกันสังคม  บัญชีที่  ๒  (กรณีสงเคราะห์บุตร
และกรณีชราภาพ)”  จะทําได้เพื่อจ่ายตามข้อ  ๑๒  หรือจ่ายเข้าบัญชี  “เงินฝากเงินกองทุนประกันสังคม  
บัญชีที่  ๓”  หรือบัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุนประกันสังคมเขตพื้นที่...บัญชีที่  ๓”  หรือบัญชีเงินฝาก  
“เงินกองทุนประกันสังคมจังหวัด...บัญชีที่  ๓”  หรือบัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุนประกันสังคมจังหวัด...
สาขา...บัญชีที่  ๓”  แล้วแต่กรณี 

(๕) โอนเงินจากบัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุนประกันสังคมบัญชีที่  ๓  (กรณีสงเคราะห์บุตร
และกรณีชราภาพ)”  จะทําได้เพื่อนําเข้าบัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุนประกันสังคม  บัญชีที่  ๒  (กรณีสงเคราะห์บุตร
และกรณีชราภาพ)”  หรือเพื่อจ่ายตามข้อ  ๑๒ 

(๖) การสั่งจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุนประกันสังคม  บัญชีที่  ๒  (กรณีว่างงาน)”  
จะทําได้เพื่อจ่ายตามข้อ  ๑๒  หรือจ่ายเข้าบัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุนประกันสังคม  บัญชีที่  ๓”  หรือ
บัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุนประกันสังคมเขตพื้นที่...บัญชีที่  ๓”  หรือบัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุนประกันสังคม
จังหวัด...บัญชีที่  ๓”  หรือบัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุนประกันสังคมจังหวัด...สาขา...บัญชีที่  ๓”  แล้วแต่กรณี 

(๗) การโอนเงินจากบัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุนประกันสังคม  บัญชีที่  ๓  (กรณีว่างงาน)”   
จะทําได้เพื่อนําเข้าบัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุนประกันสังคม  บัญชีที่  ๒  (กรณีว่างงาน)”  หรือเพื่อจ่ายตาม 
ข้อ  ๑๒ 

(๘) การโอนเงินจากบัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุนประกันสังคมมาตรา  ๔๐  บัญชีที่  ๑”  
จะทําได้เพื่อนําเข้าบัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุนประกันสังคมมาตรา  ๔๐  บัญชีที่  ๓” 

(๙) การสั่งจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุนประกันสังคมมาตรา  ๔๐  บัญชีที่  ๒”  จะทําได้
เพื่อจ่ายตามข้อ  ๑๒  หรือจ่ายเข้าบัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุนประกันสังคม  บัญชีที่  ๓”  หรือบัญชีเงินฝาก  
“เงินกองทุนประกันสังคมมาตรา  ๔๐  บัญชีที่  ๓”  หรือบัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุนประกันสังคม
มาตรา  ๔๐  เขตพื้นที่...บัญชีที่  ๓”  หรือบัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุนมาตรา  ๔๐  จังหวัด...บัญชีที่  ๓”  
หรือบัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุนประกันสังคมมาตรา  ๔๐  จังหวัด...สาขา...บัญชีที่  ๓”  แล้วแต่กรณี 

(๑๐) การโอนเงินจากบัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุนประกันสังคมมาตรา  ๔๐  บัญชีที่  ๓”  จะทําได้เพื่อ
นําเข้าบัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุนประกันสังคมมาตรา  ๔๐  บัญชีที่  ๒”  หรือเพื่อจ่ายตามข้อ  ๑๒ 

ข. กรณีสํานักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ส่ังจ่าย  และโอนเงินกองทุน 
(๑) การโอนเงินจากบัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุนประกันสังคมเขตพื้นที่...บัญชีที่  ๑”  จะทําได้เพื่อ

นําเข้าบัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุนประกันสังคม  บัญชีที่  ๑” 



  หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๓๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๕ 
 

 
 

(๒) การสั่งจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุนประกันสังคมเขตพื้นที่...บัญชีที่  ๒”  จะทําได้เพื่อ
จ่ายตามข้อ  ๑๒  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  และ  (๗) 

(๓) การโอนเงินจากบัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุนประกันสังคมเขตพื้นที่...บัญชีที่  ๓”  จะทําได้เพื่อ
นําเข้าบัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุนประกันสังคมเขตพื้นที่...บัญชีที่  ๒” 

(๔) การโอนเงินจากบัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุนประกันสังคมมาตรา  ๔๐  เขตพื้นที่...บัญชีที่  ๑”
จะทําได้เพื่อนําเข้าบัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุนประกันสังคมมาตรา  ๔๐  เขตพื้นที่...บัญชีที่  ๓”  
หรือบัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุนประกันสังคมมาตรา  ๔๐  บัญชีที่  ๑” 

(๕) การสั่งจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุนประกันสังคมมาตรา  ๔๐  เขตพื้นที่...บัญชีที่  ๒
จะทําได้เพื่อจ่ายตามข้อ  ๑๒  (๑ )  (๒ )  (๓)  (๔ )  (๕)  และ  (๗ )  หรือจ่ายเข้าบัญชีเงินฝาก  
“เงินกองทุนประกันสังคมมาตรา  ๔๐  บัญชีที่  ๓” 

(๖) การโอนเงินจากบัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุนประกันสังคมมาตรา  ๔๐  เขตพื้นที่...บัญชีที่  ๓”  
จะทําได้เพื่อนําเข้าบัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุนประกันสังคมมาตรา  ๔๐  เขตพื้นที่...บัญชีที่  ๒”  
หรือบัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุนประกันสังคมมาตรา  ๔๐  บัญชีที่  ๓” 

ค. กรณีสํานักงานประกันสงัคมจังหวัดส่ังจ่าย  และโอนเงินกองทุน 
(๑) การโอนเงินจากบัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุนประกันสังคมจังหวัด...บัญชีที่  ๑”  จะทําได้เพื่อ

นําเข้าบัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุนประกันสังคม  บัญชีที่  ๑” 
(๒) การสั่งจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุนประกันสังคมจังหวัด...บัญชีที่  ๒”  จะทําได้เพื่อ

จ่ายตามข้อ  ๑๒  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  และ  (๗)  
(๓) การโอนเงินจากบัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุนประกันสังคมจังหวัด...บัญชีที่  ๓”  จะทําได้เพื่อ

นําเข้าบัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุนประกันสังคมจังหวัด...บัญชีที่  ๒” 
(๔) การโอนเงินจากบัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุนประกันสังคมมาตรา  ๔๐  จังหวัด...บัญชีที่  ๑”

จะทําได้เพื่อนําเข้าบัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุนประกันสังคมมาตรา  ๔๐  จังหวัด...บัญชีที่  ๓”  หรือบัญชีเงินฝาก  
“เงินกองทุนประกันสังคมมาตรา  ๔๐  บัญชีที่  ๑” 

(๕) การสั่งจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุนประกันสังคมมาตรา  ๔๐  จังหวัด...บัญชีที่  ๒”  
จะทําได้เพื่อจ่ายตามข้อ  ๑๒  (๑ )  (๒ )  (๓)  (๔ )  (๕)  และ  (๗ )  หรือจ่ายเข้าบัญชีเงินฝาก  
“เงินกองทุนประกันสังคมมาตรา  ๔๐  บัญชีที่  ๓” 

(๖) การโอนเงินจากบัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุนประกันสังคมมาตรา  ๔๐  จังหวัด...บัญชีที่  ๓”  
จะทําได้เพื่อนําเข้า  บัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุนประกันสังคมมาตรา  ๔๐  จังหวัด...บัญชีที่  ๒”  หรือ
บัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุนประกันสังคมมาตรา  ๔๐  บัญชีที่  ๓” 

ง. กรณีสํานักงานประกันสังคมจังหวัดสาขา  ส่ังจ่าย  และโอนเงินกองทุน 
(๑) การโอนเงินจากบัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุนประกันสังคมจังหวัด...สาขา...บัญชีที่  ๑”   

จะทําได้เพื่อนําเข้าบัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุนประกันสังคมจังหวัด...บัญชีที่  ๑”  หรือบัญชีเงินฝาก  
“เงินกองทุนประกันสังคม  บัญชีที่  ๑” 



  หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๓๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๕ 
 

 
 

(๒) การสั่งจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุนประกันสังคมจังหวัด...สาขา...บัญชีที่  ๒”  
จะทําได้เพื่อจ่ายตามข้อ  ๑๒  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  และ  (๗)  

(๓) การโอนเงินจากบัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุนประกันสังคมจังหวัด...สาขา...บัญชีที่  ๓”   
จะทําได้เพื่อนําเข้าบัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุนประกันสังคมจังหวัด...สาขา...บัญชีที่  ๒” 

(๔) การโอนเงินจากบัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุนประกันสังคมมาตรา  ๔๐  จังหวัด...สาขา...
บัญชีที่  ๑”  จะทําได้เพื่อนําเข้าบัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุนประกันสังคมมาตรา  ๔๐  จังหวัด...สาขา...  
บัญชีที่  ๓”  หรือบัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุนประกันสังคมมาตรา  ๔๐  จังหวัด...  บัญชีที่  ๑”  หรือ
บัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุนประกันสังคมมาตรา  ๔๐  บัญชีที่  ๑” 

(๕) การสั่งจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุนประกันสังคมมาตรา  ๔๐  จังหวัด...สาขา...
บัญชีที่  ๒”  จะทําได้เพื่อจ่ายตามข้อ  ๑๒  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  และ  (๗)  หรือจ่ายเข้าบัญชีเงินฝาก  
“เงินกองทุนประกันสังคมมาตรา  ๔๐  จังหวัด...บัญชีที่  ๓”  หรือบัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุนประกันสังคม
มาตรา  ๔๐  บัญชีที่  ๓” 

(๖) การโอนเงินจากบัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุนประกันสังคมมาตรา  ๔๐  จังหวัด...สาขา...
บัญชีที่  ๓”  จะทําได้เพื่อนําเข้าบัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุนประกันสังคมมาตรา  ๔๐  จังหวัด.. .  
สาขา . . .บัญช ีที ่  ๒”  หร ือบัญช ีเง ินฝาก   “เง ินกองทุนประกันส ังคมมาตรา   ๔๐   จ ังหว ัด . . . 
บัญชีที่  ๓”  หรือบัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุนประกันสังคมมาตรา  ๔๐  บัญชีที่  ๓” 

ข้อ ๑๗ การจ่ายเงินตามข้อ  ๑๒  ให้ผู้ดํารงตําแหน่งในสํานักงานประกันสังคมต่อไปนี้เป็นผู้มี
อํานาจอนุมัติจํานวนเงินที่จะสั่งจ่าย 

(๑) เลขาธกิาร  หรือผู้ซ่ึงเลขาธิการมอบหมาย  ซ่ึงต้องเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตําแหน่ง
ประเภทบริหาร  หรือตําแหน่งประเภทอํานวยการ  หรือตําแหน่งประเภทวิชาการตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ
หรือตําแหน่งประเภททั่วไปตั้งแต่ระดับปฏิบัติงานหรือเทียบเท่าขึ้นไป  สําหรับกรณีที่ สํานักงาน   
หรือสาํนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่เป็นผู้จ่าย 

(๒) ประกันสังคมจังหวัด  หรือผู้ซ่ึงเลขาธิการมอบหมาย  ซ่ึงต้องเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ  
ตําแหน่งประเภทวิชาการตั้งแต่ระดับปฏิบัติการหรือตําแหน่งประเภททั่วไปตั้งแต่ระดับปฏิบัติงาน 
หรือเทียบเท่าขึ้นไป  สําหรับกรณีที่สํานักงานประกันสังคมจังหวัด  หรือสํานักงานประกันสังคมจังหวัด
สาขาเป็นผู้จ่าย 

ข้อ ๑๘ การออกเช็คให้ผู้ดํารงตําแหน่งในสํานักงานประกันสังคมต่อไปนี้เป็นผู้มีอํานาจ 
(๑) การสั่งจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุนประกันสังคม  บัญชีที่  ๒”  หรือบัญชีเงินฝาก  

“เงินกองทุนประกันสังคม  บัญชีที่  ๒  (กรณีสงเคราะห์บุตรและกรณีชราภาพ)”  หรือบัญชีเงินฝาก  
“เงินกองทุนประกันสังคม  บัญชีที่  ๒  (กรณีว่างงาน)”  หรือบัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุนประกันสังคม
มาตรา  ๔๐  บัญชีที่  ๒”  ให้เลขาธิการกําหนดผู้ลงลายมือชื่อในเช็คร่วมกันสองฝ่าย  ฝ่ายละหนึ่งคน   
ซ่ึงต้องเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตําแหน่งประเภทบริหาร  หรือตําแหน่งประเภทอํานวยการ   
หรือตําแหน่งประเภทวิชาการไม่ต่ํากว่าระดับชํานาญการ  หรือตําแหน่งประเภททั่วไปไม่ต่ํากว่าระดับ
ชํานาญงานหรือเทียบเท่าขึ้นไป 



  หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๓๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๕ 
 

 
 

(๒) การสั่งจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุนประกันสังคมเขตพื้นที่...  บัญชีที่  ๒”   
หรือบัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุนประกันสังคมมาตรา  ๔๐  เขตพื้นที่...  บัญชีที่  ๒”  ให้เลขาธิการกําหนด
ผู้ลงลายมือชื่อในเช็คร่วมกันสองฝ่าย  ฝ่ายละหนึ่งคน  ซ่ึงต้องเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตําแหน่ง
ประเภทบริหารหรือตําแหน่งประเภทอํานวยการ  หรือตําแหน่งประเภทวิชาการไม่ต่ํากว่าระดับชํานาญการ  
หรือตําแหน่งประเภททั่วไปไม่ต่ํากว่าระดับชํานาญงาน  หรือเทียบเท่าขึ้นไปฝ่ายหนึ่ง  กับข้าราชการ 
พลเรือนสามัญตําแหน่งประเภทวิชาการตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ  หรือตําแหน่งประเภททั่วไปตั้งแต่ระดับ
ปฏิบัติงานหรือเทียบเท่าขึ้นไปที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีในสํานักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 
อีกฝ่ายหนึ่ง 

ข้อ ๑๙ การสั่งจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุนประกันสังคมจังหวัด...  บัญชีที่  ๒”  
หรือบัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุนประกันสังคมจังหวัด. . .สาขา. . .  บัญชีที่  ๒”  หรือบัญชีเงินฝาก  
“เงินกองทุนประกันสังคมมาตรา  ๔๐  จังหวัด. . .บัญชีที่  ๒”  หรือบัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุน
ประกันสังคมมาตรา  ๔๐  จังหวัด...สาขา...  บัญชีที่  ๒”  ต้องมีผู้ลงลายมือชื่อในเช็คร่วมกันสองฝ่าย  
ฝ่ายละหนึ่งคน  คือ  ประกันสังคมจังหวัด  หรือผู้ซ่ึงเลขาธิการมอบหมาย  ซ่ึงต้องเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
สังกัดสํานักงานประกันสังคมตําแหน่งประเภทวิชาการตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ  หรือตําแหน่งประเภททั่วไป
ไม่ต่ํากว่าระดับชํานาญงานหรือเทียบเท่าขึ้นไป  ฝ่ายหนึ่งกับข้าราชการพลเรือนสามัญตําแหน่งประเภท
วิชาการตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ  หรือตําแหน่งประเภททั่วไปตั้งแต่ระดับปฏิบัติงานหรือเทียบเท่าขึ้นไป 
ที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี  ในสํานักงานประกันสังคมจังหวัด  หรือสํานักงานประกันสังคมจังหวัด
สาขาอีกฝ่ายหนึ่ง 

การสั่งจ่ายเงินตามวรรคหนึ่ง  ถ้าจํานวนเงินที่จะจ่ายมีจํานวนเงินเกินกว่าห้าแสนบาท 
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด  หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัด  หรือปลัดจังหวัด  หรือแรงงานจังหวัด  ฝ่ายหนึ่ง 
ลงลายมือชื่อร่วมกับประกันสังคมจังหวัด  หรือผู้ซ่ึงเลขาธิการมอบหมาย  ซ่ึงต้องเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
สังกัดสํานักงานประกันสังคมตําแหน่งประเภทวิชาการตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ  หรือตําแหน่งประเภททั่วไป
ไม่ต่ํากว่าระดับชํานาญงาน  หรือเทียบเท่าขึ้นไปอีกฝ่ายหนึ่ง 

หมวด  ๓ 
การเก็บรักษาเงิน 

 
 

ข้อ ๒๐ ให้สํานักงานเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคาร  ดังต่อไปนี้ 
ก. กรณีการเปิดบัญชีของสํานักงาน  ให้สํานักงานเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารแห่งละ  ๑๐  บัญชี

เพื่อเป็นบัญชีศูนย์กลางการควบคุมเงินกองทุนทั่วราชอาณาจักร  ดังนี้ 
(๑) บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน  โดยใช้ชื่อบัญชีว่า  “เงินกองทุนประกันสังคม  บัญชีที่  ๑”  

เพื่อโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุนประกันสังคม  บัญชีที่  ๓” 



  หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๓๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๕ 
 

 
 

(๒) บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน  โดยใช้ชื่อบัญชีว่า  “เงินกองทุนประกันสังคม  บัญชีที่  ๒”  
เพื่อจ่ายตามข้อ  ๑๒  หรือจ่ายเข้าบัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุนประกันสังคม  บัญชีที่  ๓”  หรือบัญชีเงินฝาก  
“เงินกองทุนประกันสังคมมาตรา  ๔๐  บัญชีที่  ๓”  หรอืบัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุนประกันสังคมเขตพื้นที่...
บัญชีที่  ๓”  หรือบัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุนประกันสังคมจังหวัด...  บัญชีที่  ๓”  หรือบัญชีเงินฝาก  
“เงินกองทุนประกันสังคมจังหวัด...สาขา...  บัญชีที่  ๓”  บัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุนประกันสังคม  
บัญชีที่  ๓  (กรณีสงเคราะห์บุตรและกรณีชราภาพ)”  บัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุนประกันสังคม  
บัญชีที่  ๓  (กรณีว่างงาน)” 

(๓) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์  โดยใช้ชื่อบัญชีว่า  “เงินกองทุนประกันสังคม  บัญชีที่  ๓”   
เพื่อโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุนประกันสังคม  บัญชีที่  ๒”  หรือเพื่อจ่ายตามข้อ  ๑๒   

(๔) บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน  โดยใช้ชื่อบัญชีว่า  “เงินกองทุนประกันสังคม  บัญชีที่  ๒”  
(กรณีสงเคราะห์บุตรและกรณีชราภาพ)”  เพื่อจ่ายตามข้อ  ๑๒  หรือเพื่อจ่ายเข้าบัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุน
ประกันสังคม  บัญชีที่  ๓”  หรือบัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุนประกันสังคมเขตพื้นที่...  บัญชีที่  ๓”  หรือ 
บัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุนประกันสังคมจังหวัด...  บัญชีที่  ๓”  หรือบัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุนประกันสังคม
จังหวัด...สาขา...  บัญชีที่  ๓” 

(๕) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์  โดยใช้ชื่อบัญชีว่า  “เงินกองทุนประกันสังคม  บัญชีที ่  ๓  
(กรณีสงเคราะห์บุตรและกรณีชราภาพ)”  เพื่อโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุนประกันสังคม  
บัญชีที่  ๒  (กรณีสงเคราะห์บุตรและกรณีชราภาพ)”  หรือเพื่อจ่ายตามข้อ  ๑๒ 

(๖) บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน  โดยใช้ชื่อบัญชีว่า  “เงินกองทุนประกันสังคม  บัญชีที่  ๒  
(กรณีว่างงาน)”  เพื่อจ่ายตามข้อ  ๑๒  หรือเพื่อจ่ายเข้าบัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุนประกันสังคม  
บัญชีที่  ๓”  หรือบัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุนประกันสังคมเขตพื้นที่...  บัญชีที่  ๓”  หรือบัญชีเงินฝาก  
“เงินกองทุนประกันสังคมจังหวัด...  บัญชีที่  ๓”  หรือบัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุนประกันสังคมจังหวัด...
สาขา...  บัญชีที่  ๓” 

(๗) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์  โดยใช้ชื่อบัญชีว่า  “เงินกองทุนประกันสังคม  บัญชีที่  ๓  (กรณี
ว่างงาน)”  เพื่อโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุนประกันสังคม  บัญชีที่  ๒  (กรณีว่างงาน)”  หรือ
เพื่อจ่ายตามข้อ  ๑๒   

(๘) บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน  โดยใช้ชื่อบัญชีว่า  “เงินกองทุนประกันสังคมมาตรา  ๔๐  
บัญชีที่  ๑”  เพื่อโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุนประกันสังคมมาตรา  ๔๐  บัญชีที่  ๓” 

(๙) บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน  โดยใช้ชื่อบัญชีว่า  “เงินกองทุนประกันสังคมมาตรา  ๔๐  
บัญชีที่  ๒”  เพื่อจ่ายตามข้อ  ๑๒  หรือจ่ายเข้าบัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุนประกันสังคม  บัญชีที่  ๓”  
หรือบัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุนประกันสังคมมาตรา  ๔๐  บัญชีที่  ๓”  หรือบัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุน
ประกันสังคมมาตรา  ๔๐  เขตพื้นที่...  บัญชีที่  ๓”  หรือบัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุนประกันสังคม
มาตรา  ๔๐  จังหวัด...  บัญชีที่  ๓”  หรือบัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุนประกันสังคมมาตรา  ๔๐  จังหวัด...  
สาขา  ...  บัญชีที่  ๓” 



  หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๓๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๕ 
 

 
 

(๑๐) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์  โดยใช้ชื่อบัญชีว่า  “เงินกองทุนประกันสังคมมาตรา  ๔๐  บัญชีที่  ๓”  
เพื่อโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุนประกันสังคมมาตรา  ๔๐  บัญชีที่  ๒”  หรือเพื่อจ่ายตามข้อ  ๑๒   

ข. กรณีการเปิดบัญชีของสํานักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ให้สํานักงานประกันสังคมเขตพื้นที่
เปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารแห่งละ  ๖  บัญชี  ดังนี้ 

(๑) บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน  โดยใช้ชื่อบัญชีว่า  “เงินกองทุนประกันสังคมเขตพื้นที่...  
บัญชีที่  ๑”  เพื่อโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุนประกันสังคม  บัญชีที่  ๑”   

(๒) บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน  โดยใช้ชื่อบัญชีว่า  “เงินกองทุนประกันสังคมเขตพื้นที่...  
บัญชีที่  ๒”  เพื่อจ่ายตามข้อ  ๑๒  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  และ  (๗)  

(๓) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์  โดยใช้ชื่อบัญชีว่า  “เงินกองทุนประกันสังคมเขตพื้นที่.. .   
บัญชีที่  ๓”  เพื่อโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุนประกันสังคมเขตพื้นที่...  บัญชีที่  ๒” 

(๔) บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน  โดยใช้ชื่อบัญชีว่า  “เงินกองทุนประกันสังคมมาตรา  ๔๐   
เขตพื้นที่...  บัญชีที่  ๑”  เพื่อโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุนประกันสังคมมาตรา  ๔๐  เขตพื้นที่...  
บัญชีที่  ๓”  หรือบัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุนประกันสังคมมาตรา  ๔๐  บัญชทีี่  ๑” 

(๕) บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน  โดยใช้ชื่อบัญชีว่า  “เงินกองทุนประกันสังคมมาตรา  ๔๐  
เขตพื้นที่...  บัญชีที่  ๒”  เพื่อจ่ายตามข้อ  ๑๒  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  และ  (๗)  หรือจ่ายเข้า
บัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุนประกันสังคมมาตรา  ๔๐  บัญชีที่  ๓” 

(๖) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์  โดยใช้ชื่อบัญชีว่า  “เงินกองทุนประกันสังคมมาตรา  ๔๐   
เขตพื้นที่...  บัญชีที่  ๓”  เพื่อโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุนประกันสังคมมาตรา  ๔๐  เขตพื้นที่...  
บัญชีที่  ๒”  หรือบัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุนประกันสังคมมาตรา  ๔๐  บัญชีที่  ๓” 

ข้อ ๒๑ ให้สํานักงานประกันสังคมจังหวัดเปิดบัญชีเงินฝากไว้กับธนาคารแห่งละ  ๖  บัญชี  
ดังต่อไปนี้ 

ก. กรณีการเปิดบัญชีของสํานักงานประกันสังคมจังหวัดให้สํานักงานประกันสังคมจังหวัด  
เปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารแห่งละ  ๖  บัญชี  ดงันี้ 

(๑) บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน  โดยใช้ชื่อบัญชีว่า  “เงินกองทุนประกันสังคมจังหวัด...  บัญชีที่  ๑”  
เพื่อโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุนประกันสังคม  บัญชีที่  ๑” 

(๒) บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน  โดยใช้ชื่อบัญชีว่า  “เงินกองทุนประกันสังคมจังหวัด...  บัญชีที่  ๒”  
เพื่อจ่ายตามข้อ  ๑๒  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  และ  (๗) 

(๓) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์  โดยใช้ชื่อบัญชีว่า  “เงินกองทุนประกันสังคมจังหวัด...บัญชีที่  ๓”  
เพื่อโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุนประกันสังคมจังหวัด...  บัญชีที่  ๒” 

(๔) บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน  โดยใช้ชื่อบัญชีว่า  “เงินกองทุนประกันสังคมมาตรา  ๔๐   
จังหวัด...  บัญชีที่  ๑”  เพื่อโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุนประกันสังคมมาตรา  ๔๐  จังหวัด...  
บัญชีที่  ๓”  หรือบัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุนประกันสังคมมาตรา  ๔๐  บัญชีที่  ๑” 



  หน้า   ๒๐ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๓๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๕ 
 

 
 

(๕) บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน  โดยใช้ชื่อบัญชีว่า  “เงินกองทุนประกันสังคมมาตรา  ๔๐   
จังหวัด...  บัญชีที่  ๒”  เพื่อจ่ายตามข้อ  ๑๒  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  และ  (๗)  หรือจ่ายเข้าบัญชีเงินฝาก  
“เงินกองทุนประกันสังคมมาตรา  ๔๐  บัญชีที่  ๓” 

(๖) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์  โดยใช้ชื่อบัญชีว่า  “เงินกองทุนประกันสังคมมาตรา  ๔๐   
จังหวัด...  บัญชีที่  ๓”  เพื่อโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุนประกันสังคมมาตรา  ๔๐  จังหวัด...  
บัญชีที่  ๒”  หรือบัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุนประกันสังคมมาตรา  ๔๐  บัญชีที่  ๓”   

ข. กรณีการเปิดบัญชีของสํานักงานประกันสังคมจังหวัดสาขา  ให้สํานักงานประกันสังคม
จังหวัดสาขา  เปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารแห่งละ  ๖  บัญชี  ดังนี้ 

(๑) บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน  โดยใช้ชื่อบัญชีว่า  “เงินกองทุนประกันสังคมจังหวัด...  สาขา...  
บัญชีที่  ๑”  เพื่อโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุนประกันสังคมจังหวัด...บัญชีที่  ๑”  หรือบัญชี 
เงินฝาก  “เงินกองทุนประกันสังคม  บัญชีที่  ๑” 

(๒) บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน  โดยใช้ชื่อบัญชีว่า  “เงินกองทุนประกันสังคมจังหวัด...  สาขา...
บัญชีที่  ๒”  เพื่อจ่ายตามข้อ  ๑๒  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  และ  (๗) 

(๓) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์  โดยใช้ชื่อบัญชีว่า  “เงินกองทุนประกันสังคมจังหวัด...  สาขา...  
บัญชีที่  ๓”  เพื่อโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุนประกันสังคมจังหวัด...สาขา...  บัญชีที่  ๒” 

(๔) บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน  โดยใช้ชื่อบัญชีว่า  “เงินกองทุนประกันสังคมมาตรา  ๔๐   
จังหวัด...  สาขา...  บัญชีที่  ๑”  เพื่อโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุนประกันสังคมมาตรา  ๔๐  
จังหวัด...  สาขา...  บัญชีที่  ๓”  หรือบัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุนประกันสังคมมาตรา  ๔๐  จังหวัด...  
บัญชีที่  ๑”  หรือบัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุนประกันสังคมมาตรา  ๔๐  บัญชีที่  ๑” 

(๕) บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน  โดยใช้ชื่อบัญชีว่า  “เงินกองทุนประกันสังคมมาตรา  ๔๐   
จังหวัด...  สาขา...  บัญชีที่  ๒”  เพื่อจ่ายตามข้อ  ๑๒  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  และ  (๗)  หรือจ่ายเข้า
บัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุนประกันสังคมมาตรา  ๔๐  จังหวัด. . .  บัญชีที่  ๓”  หรือบัญชีเงินฝาก  
“เงินกองทุนประกันสังคมมาตรา  ๔๐  บัญชีที่  ๓” 

(๖) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์  โดยใช้ชื่อบัญชีว่า  “เงินกองทุนประกันสังคมมาตรา  ๔๐   
จังหวัด...สาขา...  บัญชีที่  ๓”  เพื่อโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุนประกันสังคมมาตรา  ๔๐   
จังหวัด...สาขา...  บัญชีที่  ๒”  หรือบัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุนประกันสังคมมาตรา  ๔๐  จังหวัด...  
บัญชีที่  ๓”  หรือบัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุนประกันสังคมมาตรา  ๔๐  บัญชีที่  ๓” 

ข้อ ๒๒ บัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุนประกันสังคมเขตพื้นที่...  บัญชีที่  ๓”  “เงินกองทุน
ประกันสังคมมาตรา  ๔๐  เขตพื้นที่...  บัญชีที่  ๓”  “เงินกองทุนประกันสังคมจังหวัด...  บัญชีที่  ๓”  
“เงินกองทุนประกันสังคมมาตรา  ๔๐  จังหวัด...  บัญชีที่  ๓”  “เงินกองทุนประกันสังคมจังหวัด...สาขา...  
บัญชีที่  ๓”  และบัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุนประกันสังคมมาตรา  ๔๐  จังหวัด...สาขา...  บัญชีที่  ๓”  
ให้มีจํานวนไม่เกินวงเงินตามที่เลขาธิการกําหนด 



  หน้า   ๒๑ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๓๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๕ 
 

 
 

ข้อ ๒๓ ให้สํานักงาน  สํานักงานประกันสังคมเขตพื้นที่  สํานักงานประกันสังคมจังหวัด   
และสํานักงานประกันสังคมจังหวัดสาขา  แต่ละแห่งมีเงินสดทดรองจ่ายคงเหลือประจําวัน  ณ  สํานักงาน
ภายในวงเงิน  ตามที่เลขาธิการกําหนด  โดยเบิกเงินจากบัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุนประกันสังคม  บัญชีที่  ๒”  
หรือบัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุนประกันสังคมมาตรา  ๔๐  บัญชีที่  ๒”  หรือบัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุน
ประกันสังคมเขตพื้นที่...  บัญชีที่  ๒”  หรือบัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุนประกันสังคมมาตรา  ๔๐  
เขตพื้นที่...  บัญชีที่  ๒”  หรือบัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุนประกันสังคมจังหวัด...บัญชีที่  ๒”  หรือบัญชีเงินฝาก  
“เงินกองทุนประกันสังคมมาตรา  ๔๐  จังหวัด. . .บัญชีที่  ๒”  หรือบัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุน
ประกันสังคมจังหวัด...สาขา...  บัญชีที่  ๒”  หรือบัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุนประกันสังคมมาตรา  ๔๐  
จังหวัด...สาขา...  บัญชีที่  ๒”  แล้วแต่กรณี 

ในกรณีมีเงินสดทดรองจ่ายคงเหลือสิ้นวัน  ณ  สํานักงานเกินกว่าที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง   
หรือเงินสดคงเหลือสิ้นวัน  ณ  สํานักงานที่ ไม่ประสงค์จะเก็บรักษา  ให้นําส่งเข้าบัญชีเงินฝาก  
“เงินกองทุนประกันสังคม  บัญชีที่  ๓”  หรือบัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุนประกันสังคมมาตรา  ๔๐  บัญชีที่  ๓”  
หรือบัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุนประกันสังคม  เขตพื้นที่...  บัญชีที่  ๓”  หรือบัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุน
ประกันสังคมมาตรา  ๔๐  เขตพื้นที่...บัญชีที่  ๓”  หรือบัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุนประกันสังคมจังหวัด...  
บัญชีที่  ๓”  หรือบัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุนประกันสังคมมาตรา  ๔๐  จังหวัด. . .  บัญชีที่  ๓”   
หรือบัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุนประกันสังคมจังหวัด. . .สาขา. . .  บัญชีที่  ๓”  หรือบัญชีเงินฝาก  
“เงินกองทนุประกันสังคมมาตรา  ๔๐  จังหวัด...สาขา...  บัญชีที่  ๓”แล้วแต่กรณี 

กรณีเงินสดทดรองจ่ายระหว่างวันไม่เพียงพอในการจ่ายเงินให้นําเงินรายรับระหว่างวัน  ตามข้อ  ๑๑  
มาจ่ายได้  และสิ้นวันให้เขียนเช็คเบิกเงินสดทดรองจ่ายจากบัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุนประกันสังคม 
เขตพื้นที่...  บัญชีที่  ๒”  หรือบัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุนประกันสังคมมาตรา  ๔๐  เขตพื้นที่...  บัญชีที่  ๒”  
หรือบัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุนประกันสังคมจังหวัด...  บัญชีที่  ๒”  หรือบัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุน
ประกันสังคมมาตรา  ๔๐  จังหวัด...  บัญชีที่  ๒”  หรือบัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุนประกันสังคมจังหวัด...
สาขา...บัญชีที่  ๒”  หรือบัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุนประกันสังคมมาตรา  ๔๐  จังหวัด...สาขา...บัญชีที่  ๒”  
นําฝากเข้าบัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุนประกันสังคมเขตพื้นที่. . .บัญชีที่  ๑”  หรือบัญชีเงินฝาก  
“เงินกองทุนประกันสังคมมาตรา  ๔๐  เขตพื้นที่. . .บัญชีที่  ๑”  หรือบัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุน
ประกันสังคมจังหวัด...  บัญชีที่  ๑”  หรือบัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุนประกันสังคมมาตรา  ๔๐  จังหวัด...  
บัญชีที่  ๑”  หรือบัญชีเงินฝาก  “เงินกองทุนประกันสังคมจังหวัด...สาขา...  บัญชีที่  ๑”  หรือบัญชีเงินฝาก  
“เงนิกองทุนประกันสังคมมาตรา  ๔๐  จังหวัด...สาขา..  บัญชีที่  ๑”  แล้วแต่กรณี 

หมวด  ๔ 
การบัญชี 

 
 

ข้อ ๒๔ การบัญชีให้จัดทําบัญชีและรายงานการเงินตามที่คณะกรรมการกําหนด  โดยกําหนด
ระบบบัญชี  ให้สอดคล้องกับหลักการและนโยบายบัญชีสําหรับหน่วยงานภาครัฐ  ผังบัญชีและรายงาน
การเงินมาตรฐาน  ที่กระทรวงการคลังประกาศกําหนด 



  หน้า   ๒๒ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๓๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๕ 
 

 
 

ข้อ ๒๕ ให้สํานักงานประกันสังคมปิดบัญชีตามปีปฏิทินและให้ทํางบการเงินของกองทุนในปีที่
ล่วงมาแล้วภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีปฏิทิน  เพื่อส่งให้คณะกรรมการพิจารณาและส่งให้สํานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ  พร้อมทั้งส่งสําเนางบการเงินให้กรมบัญชีกลางเพื่อจัดทํางบการเงินรวม
ของแผ่นดิน 

ข้อ ๒๖ นายจ้างรายใดเป็นบุคคลล้มละลายหรือได้จดทะเบียนเลิกกิจการหรือมิได้ประกอบ
กิจการหรือถูกถอนทะเบียนการประกอบกิจการ  และไม่อยู่ในฐานะที่จะชําระหนี้ได้  หรือในกรณีหนี้นั้น
ขาดอายุความในการใช้สิทธิเรียกร้อง  ให้จําหน่ายออกจากบัญชีเป็นสูญ  โดยผู้มีอํานาจดังต่อไปนี้ 
เป็นผู้อนุมัติ 

(๑) เลขาธิการ  สําหรับหนี้รายละไม่เกินสองแสนบาท 
(๒) คณะกรรมการ  สําหรับหนี้ที่เกินสองแสนบาทต่อราย  แต่ไม่เกินห้าล้านบาทต่อราย 
(๓) กระทรวงการคลังตามข้อเสนอของคณะกรรมการสําหรับหนี้ที่เกินรายละห้าล้านบาท 
ผู้ประกันตนตามมาตรา  ๓๙  ที่ส้ินสุดความเป็นผู้ประกันตนเป็นระยะเวลาติดต่อกันเกินหนึ่งปี  

และไม่สามารถติดตามหนี้ได้  ให้จัดทําทะเบียนลูกหนี้ดังกล่าวเพื่อติดตามเร่งรัดต่อไปจนขาดอายุความ 
ในการใช้สิทธิเรียกร้อง  แล้วจึงจําหน่ายบัญชีเป็นสูญตามความในวรรคหนึ่ง 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

สมเกียรติ  ฉายะศรีวงศ์ 
ปลัดกระทรวงแรงงาน 

ประธานกรรมการประกันสังคม 


