
บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
   

 
หลักการ 

 
  แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ดังต่อไปนี้ 
 (๑ ) แก้ ไขหลั กเกณฑ์  วิ ธี การได้ มาของคณะกรรมการประกั นสั งคมให้ มาจากการสรรหา  
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการประกันสังคม กรรมการการแพทย์ และกรรมการอุทธรณ์ แก้ไข
วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการประกันสังคม ที่ปรึกษา และคณะกรรมการการแพทย์ให้มีเพียงวาระเดียว 
และแก้ไขอ านาจในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการของคณะกรรมการตรวจสอบ (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๘ วรรคสาม 
มาตรา ๘/๒ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๔ วรรคสามและวรรคสี่ มาตรา 24/1 วรรคสอง และมาตรา ๙๑) 
 (๒) ก าหนดเรื่องการจ าหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 9 (3) และ 
มาตรา 25) 
 (3) แก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไขของการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 39 และแก้ไข
การค านวณเงินเพ่ิมค้างช าระของผู้ประกันตนตามมาตรา 39 (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 33 และมาตรา 39  
วรรคหนึ่ง และวรรคสี่) 
 (4) แก้ ไขหลักเกณฑ์ เกี่ ยวกับสิทธิ ได้ รับประโยชน์ทดแทนจากกองทุ นของผู้ ประกันตน  
(แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 38 วรรคสอง มาตรา 41 มาตรา 54 และมาตรา 56) 
 (5) ก าหนดให้ผู้รับบ านาญตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมสามารถกลับเข้าเป็นผู้ประกันตน  
(เพ่ิมมาตรา 39/1 มาตรา 46/2 และแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 77 ตรี) 
 (6) ก าหนดให้ผู้ประกันตนสามารถออมเงินโดยสมัครใจเข้ากองทุนกรณีชราภาพได้ (เพ่ิมมาตรา 
76/1 และเพ่ิม (2/1) ของมาตรา 22) 
 (7) เพ่ิมประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพและแก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์การรับเงินบ านาญชราภาพ  
เพ่ือส่งเสริมการท างานของผู้ประกันตนสูงอายุ (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 77 วรรคหนึ่ง และมาตรา 77 ทวิ วรรคหนึ่ง) 
 (8) แก้ไขมาตรการลงโทษทางอาญาแก่นายจ้างซึ่งไม่ยื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ  
และยื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบอันเป็นเท็จ (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 96 วรรคหนึ่ง และมาตรา 97) 
  
  



๒ 
ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..)พ.ศ. ....  

 
เหตุผล 

 
  โดยที่กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมที่ใช้บังคับในปัจจุบันมีบทบัญญัติบางประการ 
ไม่เหมาะสมและไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์  
และวิธีการได้มาของคณะกรรมการประกันสังคมให้มาจากการสรรหา คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
ของกรรมการประกันสังคม กรรมการการแพทย์ และกรรมการอุทธรณ์ วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการ
ประกันสังคม ที่ปรึกษา และคณะกรรมการการแพทย์ให้มีเพียงวาระเดียว แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับ
การค านวณเงินเพ่ิมค้างช าระเงินสมทบของผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๙ แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์การได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพเพ่ือพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ประกันตนสูงอายุ 
รวมทั้งก าหนดโทษทางอาญาในกรณีนายจ้างไม่ยื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ดังนั้น 
เพ่ือให้การประกันสังคมเป็นไปตามวัตถุประสงค์และอ านวยประโยชน์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบประกันสังคมเพ่ิมขึ้น  
จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้  



๓ 
ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..)พ.ศ. ....  

 

-ร่าง- 
 

พระราชบัญญัติ 
ประกันสังคม (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. ....  
   

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

 
 โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม 

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....” 

มาตรา 2  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา ๘ แห่ งพระราชบัญญัติประกันสังคม  
พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่  ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความ 
ต่อไปนี้แทน 

“ให้ผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนตามวรรคหนึ่ งมาจากการสรรหา 
ทั้งนี ้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด” 

 

มาตรา ๔  ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็น (๑๐) ของมาตรา ๘/๒ แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม 
พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่  ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘  
                       “(๑๐) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม หรือกรรมการในคณะกรรมการ
กองทุนเงินทดแทน” 
 

  มาตรา ๕  ให้ ยกเลิ กความใน (๓) ของมาตรา ๙ แห่ งพ ระราชบัญ ญั ติ ประกันสั งคม  
พ.ศ. ๒๕๓๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  “(๓) วางระเบียบโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน 
การเก็บรักษาเงินของกองทุน และการจ าหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้” 

 

มาตรา 6 ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓  
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่  ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๐  กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งตามมาตรา ๘ หรือที่ปรึกษาซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้ง
ตามมาตรา ๘/๑  มีวาระการด ารงต าแหน่งสองปี และให้ด ารงต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว” 
                       

มาตรา 7 ให้ยกเลิกความในวรรคสามและวรรคสี่ของมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม 
พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 



๔ 
ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..)พ.ศ. ....  

 
“ประธานกรรมการและกรรมการอื่นตามวรรคหนึ่ง ให้แต่งตั้งโดยการสรรหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ        

ในวิชาชีพเวชกรรมสาขาต่างๆ หรือในด้านเศรษฐศาสตร์ สาธารณสุข หรือด้านการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล  
และให้มีผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนฝ่ายละหนึ่งคน  

ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๘/๑ วรรคสอง มาตรา ๘/๒  มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ 
และมาตรา ๑๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม” 

 

มาตรา  8 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็น (2/1) ของมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม  
พ.ศ. 2533 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 
 “(2/1) เงินออมตามมาตรา 76/1” 
 

มาตรา 9 ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๒๔/๑ แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม 
พ.ศ. 2533 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา องค์ประกอบ และอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนดโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ และให้น าบทบัญญัติมาตรา ๑๑ 
มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๙๐ มาใช้บังคับโดยอนุโลม” 
 

มาตรา  10 ให้ยกเลิกความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน 

“ มาตรา ๒๕ การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินกองทุน และการจ าหน่ายหนี้สูญ
จากบัญชีลูกหนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง”  
 

มาตรา 11 ให้ยกเลิกความในมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533  
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓7 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “มาตรา 33 ให้ลูกจ้างซึ่งมีอายุไม่ต่ ากว่าสิบห้าปีบริบูรณ์เป็นผู้ประกันตน 
  ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องก าหนดเกณฑ์อายุขั้นสูงให้ก าหนดเป็นกฎกระทรวง” 
 

 มาตรา  12 ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “ในกรณีที่ผู้ประกันตนที่สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้างตาม (๒) ได้ส่งเงินสมทบครบตามเงื่อนเวลา 
ที่จะก่อให้เกิดสิทธิตามบทบัญญัติในลักษณะ ๓ แล้ว ให้ผู้นั้นมีสิทธิตามบทบัญญัติ ในหมวด ๒ หมวด ๓  
หมวด ๔ หมวด ๕ และหมวด ๖ ต่อไปอีกหกเดือนนับแต่วันที่สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้างหรือตามระยะเวลา 
ที่ก าหนดเพ่ิมขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาซึ่งต้องไม่เกินสิบสองเดือนนับแต่วันที่สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง  
เว้นแต่ผู้ประกันตนจะได้แสดงเจตนาสละสิทธิในหมวดใดหมวดหนึ่งหรือทั้งหมดในสิทธิดังกล่าว” 
 

มาตรา 13 ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งและวรรคสี่ของมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. 2533 ซึ่ งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2537  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “มาตรา 39 ผู้ใดเคยเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๓ โดยจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 
สี่สิบแปดเดือน และต่อมาความเป็นผู้ประกันตนได้สิ้นสุดลงตามมาตรา ๓๘ (๒) ถ้าผู้นั้นประสงค์จะเป็น



๕ 
ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..)พ.ศ. ....  

 
ผู้ประกันตนต่อไป ให้แสดงความจ านงต่อส านักงานตามระเบียบที่เลขาธิการก าหนดภายในหกเดือนนับแต่  
วันสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน 

ผู้ประกันตนตามวรรคหนึ่งซึ่งไม่ส่งเงินสมทบหรือส่งไม่ครบจ านวนภายในเวลาที่กฎหมาย
ก าหนดตามวรรคสาม ต้องจ่ายเงินเพ่ิมในอัตราร้อยละสองต่อเดือนของจ านวนเงินสมทบที่ยังมิได้น าส่งหรือ  
ของจ านวนเงินสมทบที่ยังขาดอยู่นับแต่วันถัดจากวันที่ต้องน าส่งเงินสมทบ ทั้งนี้เงินเพ่ิมที่ค านวณได้ต้องไม่เกิน
จ านวนเงินสมทบท่ีต้องจ่าย” 

 

มาตรา 14 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา 39/1 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 
 “มาตรา 39/1 ในกรณีผู้ประกันตนตามมาตรา 33 หรือมาตรา 39 ที่เป็นผู้รับเงินบ านาญชรา

ภาพประสงค์จะเป็นผู้ประกันตนต่อไป ให้แสดงความจ านงต่อส านักงานตามระเบียบที่เลขาธิการก าหนดภายใน
หกเดือนนับแต่วันสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน โดยให้น าส่งเงินสมทบเข้ากองทุนเพ่ือการจ่ายประโยชน์  
ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ และกรณีตาย ตามอัตราที่ ก าหนด 
ในกฎกระทรวง”  

 
 มาตรา 15 ให้ยกเลิกความในมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533  

ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “มาตรา 41 ความเป็ นผู้ ประกันตนตามมาตรา ๓๙ และมาตรา 39/1 สิ้ นสุดลง  

เมื่อผู้ประกันตนนั้น 
 (๑) ตาย 
 (๒) ได้เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๓ อีก 
 (๓) ลาออกจากความเป็นผู้ประกันตนโดยการแสดงความจ านงต่อส านักงาน 
 (๔) ไม่ส่งเงินสมทบสามเดือนติดต่อกัน 
 (๕) ภายในระยะเวลาสิบสองเดือนส่งเงินสมทบ มาแล้วไม่ครบเก้าเดือน 
 การสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนตาม (๔) สิ้นสุดลงตั้งแต่เดือนแรกที่ไม่ส่งเงินสมทบ และการ

สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนตาม (๕) สิ้นสุดลงในเดือนที่ส่งเงินสมทบไม่ครบเก้าเดือน 
 ในกรณีที่ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ที่สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนตาม (๓) (๔) และ (๕) ได้

ส่งเงินสมทบครบตามเงื่อนเวลา ที่จะก่อให้เกิดสิทธิตามบทบัญญัติในลักษณะ ๓ แล้ว ให้ผู้นั้นมีสิทธิตาม
บทบัญญัติในหมวด ๒ หมวด ๓ หมวด ๔ หมวด ๕ และหมวด ๖ ต่อไปอีกหกเดือนนับแต่วันที่สิ้นสุดความเป็น
ผู้ประกันตนเว้นแต่ผู้ประกันตนจะได้แสดงเจตนาสละสิทธิในหมวดใดหมวดหนึ่งหรือทั้งหมดในสิทธิดังกล่าว 

 ในกรณีที่ผู้ประกันตนตามมาตรา 39/1 ที่สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนตาม (๓) (๔) และ (๕)  
ได้ส่งเงินสมทบครบตามเงื่อนเวลา ที่จะก่อให้เกิดสิทธิตามบทบัญญัติในลักษณะ ๓ แล้ว ให้ผู้นั้นมีสิทธิ 
ตามบทบัญญัติในหมวด ๒ หมวด ๔ และหมวด ๕ ต่อไปอีกหกเดือนนับแต่วันที่สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน  
เว้นแต่ผู้ประกันตนจะได้แสดงเจตนาสละสิทธิในหมวดใดหมวดหนึ่งหรือทั้งหมดในสิทธิดังกล่าว” 

 

 มาตรา 16 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา 46/2 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 



๖ 
ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..)พ.ศ. ....  

 
 “มาตรา 46/2 การประกันตนตามมาตรา 39/1 ให้รัฐบาลและผู้ประกันตนออกเงินสมทบเข้า

กองทุนโดยรัฐบาลออกหนึ่งเท่าและผู้ประกันตนออกสองเท่า ตามอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 จ านวนเงินที่ใช้เป็นฐานในการค านวณเงินสมทบที่ผู้ประกันตนตามวรรคหนึ่งต้องน าส่งเข้า

กองทุน ให้ค านึงถึงความเหมาะสมกับสภาพทางเศรษฐกิจในขณะนั้น ตามอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง”  
 

 มาตรา 17 ให้ยกเลิกความในมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533  
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

 “มาตรา ๕๔ ผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิตามพระราชบัญญัตินี้ มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน
จากกองทุน ดังต่อไปนี้ 

(๑) ประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย รวมทั้งการส่งเสริมสุขภาพ  
และการป้องกันโรค 

(๒) ประโยชน์ทดแทนในกรณีคลอดบุตร 
(๓) ประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพ 
(๔) ประโยชน์ทดแทนในกรณีตาย 
(๕) ประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร 
(๖) ประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ 
(๗) ประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน ยกเว้นผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๙ 
ผู้ประกันตนตามมาตรา 39/1 หรือผู้มีสิทธิ ไม่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนตาม (2) (5) (6) และ (7) 
สิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนตามวรรคหนึ่งไม่อาจโอนกันได้ และไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการ

บังคับคดี” 
 

มาตรา ๑8  ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นวรรคสี่ของมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม 
พ.ศ. 2533 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558  

“ในกรณีที่ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าผู้ประกันตนหรือบุคคลซึ่งมีสิทธิ มีหนี้ค้างช าระตาม
พระราชบัญญัตินี้ต่อส านักงาน ให้ส านักงานมีสิทธิหักเงินประโยชน์ทดแทนที่ผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิได้รับกลับ
เข้ากองทุน” 

มาตรา 19 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา 76/1 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 
 “มาตรา 76/1 ผู้ประกันตนสามารถออมเงินโดยสมัครใจเข้ากองทุนกรณีชราภาพและให้

ส านักงานคืนเงินออมพร้อมผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ประกันตน 
 ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการออมเงิน และการคืนเงินออมพร้อมผลประโยชน์ตอบแทน 

ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง” 
 

 มาตรา 20 ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา 77 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม  
พ.ศ. 2533 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่  3) พ.ศ. 2542 และให้ใช้ความ  
ต่อไปนี้แทน  

 “มาตรา 77 ประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ ได้แก่ 
 (1) เงินเลี้ยงชีพรายเดือน เรียกว่า เงินบ านาญชราภาพ 



๗ 
ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..)พ.ศ. ....  

 
 (2) เงินบ าเหน็จที่จ่ายให้ครั้งเดียว เรียกว่า เงินบ าเหน็จชราภาพ 
 (3) เงินบ าเหน็จชราภาพก่อนรับบ านาญชราภาพ 
 (4) สิทธิในการเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการมีงานท าของผู้ประกันตนสูงอายุ” 
 

 มาตรา 21 ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา 77 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม  
พ.ศ. 2533 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความ 
ต่อไปนี้แทน 

 “มาตรา 77 ทวิ ในกรณีที่ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบเดือน 
ให้มีสิทธิได้รับเงินบ านาญชราภาพตั้งแต่เดือนถัดจากเดือนที่อายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ เว้นแต่เมื่อมีอายุครบหก
สิบปีบริบูรณ์และความเป็นผู้ประกันตนยังไม่สิ้นสุดลงตามมาตรา 38 หรือมาตรา 41 ให้ผู้นั้นมีสิทธิได้รับตั้งแต่
เดือนถัดจากเดือนที่ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง” 

 

มาตรา 22 ให้ยกเลิกความในมาตรา 77 ตรี แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ซึ่ง
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “มาตรา 77 ตรี ในกรณีที่ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงด้วยเหตุอ่ืนนอกจากถึงแก่ความตาย
ให้ผู้นั้นมีสิทธิได้รับเงินบ านาญชราภาพ 
 ในกรณีที่ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงเนื่องจากผู้ประกันตนถึงแก่ความตาย ให้ทายาท 
ผู้มีสิทธิของผู้นั้นตามมาตรา ๗๗ จัตวา มีสิทธิได้รับเงินบ าเหน็จชราภาพ” 

 

มาตรา 23  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๙๑ แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  “มาตรา ๙๑ ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๘/๒ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๗ 
มาใช้บังคับกับคณะกรรมการอุทธรณ์โดยอนุโลม” 
 

มาตรา 24  ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา 96 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม 
พ.ศ. 2533 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา 96 นายจ้างผู้ใดโดยเจตนาไม่ยื่นแบบรายการต่อส านักงานภายในก าหนดเวลา 
ตามมาตรา 34 หรือไม่แจ้งเป็นหนังสือต่อส านักงานขอให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพ่ิมเติมรายการภายใน
ก าหนดเวลาตามมาตรา 44 หรือไม่ยื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบภายในก าหนดเวลาตามมาตรา 47 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ” 

 
มาตรา 25  ให้ยกเลิกความในมาตรา 97 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533  

ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา 97 นายจ้างผู้ใดยื่นแบบรายการตามมาตรา 34 หรือแจ้งขอเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข

เพ่ิมเติมรายการตามมาตรา 44 หรือยื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบตามมาตรา 47 อันเป็นเท็จ  
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ” 

 

มาตรา 26  ให้คณะกรรมการประกันสังคม ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ ยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันสังคมตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติ 



๘ 
ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..)พ.ศ. ....  

 
ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่ 
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

 

มาตรา 27  มิให้น าบทบัญญัติตามมาตรา ๓๙ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม 
พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ มาใช้บังคับแก่ผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๓ อยู่แล้วก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  

ให้น าบทบัญญัติตามมาตรา 39 วรรคสี่แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓  
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  มาใช้บังคับกับผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ซึ่งยังมิได้น าส่งเงินสมทบ 
หรือเงินเพ่ิมหรือน าส่งไม่ครบจ านวนอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับด้วย 

 

มาตรา 28 ให้ผู้ประกันตนซึ่งมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และสมัครใจขอรับประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ เมื่ออายุห้าสิบห้าปีบริบูรณ์  
มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพตามมาตรา 77 (1) หรือ (2) 

 ให้ผู้ประกันตนที่สมัครใจขอรับประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ เมื่ออายุห้าสิบหกปีบริบูรณ์
ขึ้นไป มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

มาตรา 29  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 
 
 
 ......................................... 
      นายกรัฐมนตรี 
 
 


