
ประกาศกระทรวงแรงงาน 
เรื่อง  ประเภท  ขนาดของกจิการ  ท้องที่ที่ให้นายจา้งจา่ยเงินสมทบ 

อัตราเงินสมทบ  อตัราเงนิฝาก  วิธกีารประเมนิและการเรียกเกบ็เงนิสมทบ 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงแรงงาน  เรื่อง  ประเภท  ขนาดของกิจการ  
และท้องที่ที่ให้นายจ้างจ่ายเงินสมทบ  และประกาศกระทรวงแรงงาน  เรื่อง  อัตราเงินสมทบ  อัตราเงินฝาก  
วิธีการประเมินและการเรียกเก็บเงินสมทบ  เพ่ือให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๖  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัตเิงินทดแทน  พ.ศ.  2537  
มาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  45  แห่งพระราชบัญญัติเงินทดแทน  พ.ศ.  2537  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม  
โดยพระราชบัญญัติเงินทดแทน  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2561  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานจึงออกประกาศไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 2 ให้ยกเลิก 
(๑) ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  เรื่อง  ประเภท  ขนาดของกิจการ   

และท้องที่ที่ให้นายจ้างจ่ายเงินสมทบ  ลงวันที่  ๑๒  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๓๗ 
(๒) ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  เรื่อง  ประเภท  ขนาดของกิจการ   

และท้องที่ที่ให้นายจ้างจ่ายเงินสมทบ  (ฉบับที่  ๒)  ลงวันที่  ๒๗  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 
(3) ประกาศกระทรวงแรงงาน  เรื่อง  อัตราเงินสมทบ  อัตราเงินฝาก  วิธีการประเมิน 

และการเรียกเก็บเงินสมทบ  ลงวันที่  21  กรกฎาคม  พ.ศ.  2559 
ข้อ 3 บรรดาประกาศ  ระเบียบ  หรือค าสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับความในประกาศนี้   

ให้ใช้ความในประกาศนี้แทน 
ข้อ 4 ในประกาศนี้ 
“ส านักงาน”  หมายความว่า  ส านักงานประกันสังคม  ส านักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพ้ืนที่  

ส านักงานประกันสังคมจังหวัด  หรือส านักงานประกันสังคมจังหวัดสาขา  แล้วแต่กรณี 
“ป”ี  หมายความว่า  ปีปฏิทิน 
“แบบรายการ”  หมายความว่า  แบบขึ้นทะเบียนนายจ้าง  (สปส.1-01)  และให้หมายความ

รวมถึงแบบขึน้ทะเบียนนายจ้างที่อยู่ในรูปแบบของสื่อข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์  ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์   

หมวด  1 
การขึน้ทะเบียน 

 
 

ข้อ 5 ให้นายจ้างซึ่งมีลูกจ้างท างานอยู่ในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไป 
มีหน้าที่จ่ายเงินสมทบ  เว้นแต่ 

้หนา   ๑๙
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(๑) นายจ้างที่เป็นบุคคลธรรมดา  ซึ่งงานที่ลูกจ้างท านั้นมิได้มีการประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย 
(๒) นายจ้างที่ประกอบการค้าเร่  การค้าแผงลอย   

หมวด  2 
อัตราเงินสมทบ 

 
 

ข้อ 6 ให้นายจ้างจ่ายเงินสมทบตามอัตราเงินสมทบ  ซึ่งก าหนดไว้ในตารางที่  1  ท้ายประกาศนี้ 
หมวด  3 

การก าหนดรหัสประเภทกิจการ 
 
 

ข้อ 7 เพ่ือประโยชน์ในการเรียกเก็บเงินสมทบ  ให้ส านักงานก าหนดรหัสประเภทกิจการ  
ของนายจ้างตามตารางที่  1  ท้ายประกาศนี้  โดยพิจารณาจากประเภทกิจการที่นายจ้างด าเนินการ  
และให้นายจ้างจ่ายเงินสมทบตามอัตราเงินสมทบของรหัสประเภทกิจการนั้น 

ในกรณีที่ไม่อาจก าหนดรหัสประเภทกิจการของนายจ้างอย่างหนึ่งอย่างใดได้ให้ก าหนดรหัส
ประเภทกิจการที่มีความเสี่ยงภัยใกล้เคียงอย่างยิ่ง 

ข้อ 8 ให้ส านักงานก าหนดรหัสประเภทกิจการของนายจ้างรายหนึ่งเพียงรหัสเดียว   
โดยพิจารณาจากกิจการหลักของนายจ้างผู้นั้น  เว้นแต่นายจ้างประกอบกิจการหลายอย่างที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 

ถ้าไม่สามารถก าหนดรหัสประเภทกิจการตามวรรคหนึ่ง  ให้ก าหนดรหัสประเภทกิจการ   
ซึ่งเป็นบริการหรือผลผลิตสุดท้าย  เว้นแต่ไม่สามารถแยกได้วา่ประเภทกิจการใดเป็นบริการหรือผลผลิตสุดทา้ย  
ให้ก าหนดรหัสประเภทกิจการซึ่งมีลูกจ้างมากที่สุด  ถ้าไม่สามารถแยกได้ว่าประเภทกิจการใดมีลูกจ้าง
มากที่สุด  ให้ก าหนดรหัสประเภทกิจการที่มีอัตราเงินสมทบสูงสุด 

ในกรณีที่นายจ้างประกอบกิจการผลิตหรือประกอบและจ าหน่าย  ให้ส านักงานก าหนดรหัส
ประเภทกิจการซึ่งเป็นกิจการผลิตหรือประกอบแล้วแต่กรณี 

ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการได้ว่าจ้างด้วยวิธีเหมาค่าแรง  โดยมอบให้บุคคลหนึ่งบุคคลใด   
รับช่วงไปควบคุมดูแลการท างานและรับผิดชอบในการจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างอีกทอดหนึ่งก็ดี  หรือ  
มอบให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้จัดหาลูกจ้างมาท างานอันมิใช่การประกอบธุรกิจจัดหางานก็ดี   
โดยการท างานนั้นเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดในกระบวนการผลิตหรือธุรกิจในความรับผิดชอบ   
ของผู้ประกอบกิจการ  ให้ส านักงานก าหนดรหัสประเภทกิจการตามประเภทกิจการของผู้ประกอบกิจการ 

ข้อ 9 ในกรณีที่นายจ้างมีการควบรวมกิจการกับนายจ้างรายอื่น  ให้ส านักงานก าหนดรหัส
ประเภทกิจการตามประเภทกิจการของนายจ้างที่มีการควบรวมกิจการ 
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ข้อ 10 ถ้าปรากฏว่ารหัสประเภทกิจการที่ก าหนดไว้ไม่ถูกต้องกับข้อเท็จจริงให้ส านักงาน
วินิจฉัยและเปลี่ยนแปลงรหัสประเภทกิจการ  และอัตราเงินสมทบของนายจ้างให้ถูกต้องกับข้อเท็จจริง  
และเมื่อได้เปลี่ยนแปลงเป็นการถูกต้องแล้วให้แจ้งนายจ้างทราบ  เพ่ือให้นายจ้างจ่ายเงินสมทบเพ่ิม 
หรือจ่ายเงินคืนแก่นายจ้าง 

การเปลี่ยนแปลงตามวรรคหนึ่ง  ถ้าเป็นผลให้นายจ้างจ่ายเงินสมทบเพ่ิมหรือส านักงาน   
ต้องจ่ายเงินคนืให้แก่นายจ้าง  ให้มีผลใช้บังคับย้อนหลังได้ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันต้นแห่งปีที่มีการเปลี่ยนแปลง 

หมวด  4 
วิธีเรียกเกบ็เงนิสมทบ 

 
 

ข้อ 11 ให้นายจ้างจ่ายเงินสมทบเป็นรายปี 
เงินสมทบให้ค านวณจากค่าจ้างที่นายจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ลูกจ้างทั้งปี  ส าหรับเศษของ   

เงินสมทบที่มีจ านวนตั้งแต่ห้าสิบสตางค์ขึ้นไปให้นับเป็นหนึ่งบาท  ถ้าน้อยกว่านั้นให้ปัดทิ้ง  ในกรณีที่นายจ้าง  
ประกอบกิจการหลายประเภท  และมีหน้าที่จ่ายเงินสมทบทุกประเภทกิจการ  ให้ค านวณเงินสมทบ  
แยกตามประเภทกิจการนั้น ๆ 

ลูกจ้างคนใดได้รับค่าจ้างเกินกว่าสองแสนสี่หมื่นบาทต่อปี  ค่าจ้างที่น ามาค านวณเงินสมทบ
ส าหรับลูกจ้างผู้นั้น  ให้ค านวณเพียงสองแสนสี่หมื่นบาท 

กรณีที่ลูกจ้างตามวรรคสองท างานไม่ถึงหนึ่งปี  การค านวณเงินสมทบให้ลดลงตามส่วน 
ข้อ 12 นายจ้างรายใดมีหน้าที่ยื่นแบบรายการ  แต่ไม่ยื่นหรือยื่นแล้วแต่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง  

หรือปฏิเสธที่จะให้ข้อเท็จจริงในการค านวณเงินสมทบให้ส านักงานบันทึกรายละเอียดลงในแบบรายการ  
แล้วประเมินเงินสมทบที่นายจ้างผู้นั้นต้องจ่ายโดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  หากไม่มีหลักฐาน  
ที่เกี่ยวข้อง  ก็ให้ประเมินเงินสมทบตามที่เห็นสมควร 

ข้อ 13 นายจ้างรายใดได้ยื่นแบบรายการ  และจ่ายเงินสมทบครั้งแรกต่อส านักงานแล้ว   
ในปีต่อไปให้จ่ายเงินสมทบซึ่งค านวณโดยประมาณตลอดทั้งปีภายในเดือนมกราคมของทุกปี 

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประเภทกจิการ  และข้อเท็จจริงเกี่ยวกบัขอ้ความในแบบรายการจ่ายเงนิสมทบ
ซึ่งได้ยื่นไว้ต่อส านักงาน  ให้นายจ้างแจ้งเป็นหนังสือให้ส านักงานทราบภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดจาก
เดือนที่มีการเปลี่ยนแปลง 

ข้อ 14 ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี  ให้นายจ้างแจ้งจ านวนเงินค่าจ้างทั้งหมดของปี 
ที่ล่วงมาแล้วที่ได้จ่ายจริงให้กับลูกจ้างตามแบบที่ส านักงานก าหนดโดยให้แจ้งนับแต่วันที่ต้องจ่ายเงินสมทบ
จนถึงวันสิ้นปีนั้น  และให้ส านักงานค านวณเงินสมทบที่ถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง  ผลต่างระหว่างเงินสมทบ   
ที่นายจ้างได้จ่ายให้แก่ส านักงานไว้แล้ว  และที่ค านวณใหม่จะเป็นเงินสมทบที่นายจ้างต้องจ่ายเพ่ิม   
หรือส านักงานจะต้องจ่ายคืนให้แก่นายจ้าง  แล้วแต่กรณี 
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การแจ้งจ านวนเงินค่าจ้างตามวรรคหนึ่ง  หากเป็นกรณีที่นายจ้างเลิกกิจการให้นายจ้างแจ้ง
จ านวนเงินค่าจ้างภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เลิกกิจการโดยให้แจ้งจ านวนเงินค่าจ้างจนถึงวันเลิกกิจการ  
หรือวันสิ้นปีที่มีการจ่ายค่าจ้างแล้วแต่กรณี 

ข้อ 15 ในกรณีที่นายจ้างต้องจ่ายเงินสมทบเพ่ิม  หรือส านักงานต้องจ่ายเงินคืนให้แก่  
นายจ้างตามข้อ  10  และข้อ  14  ให้นายจ้างหรือส านักงานด าเนินการให้แล้วเสร็จ  ภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ทราบผลว่านายจ้างจะต้องจ่ายเงินสมทบเพิ่ม  หรือส านักงานต้องจ่ายเงินคืนแล้วแต่กรณี   

กรณีนายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินสมทบเพ่ิมตามจ านวนที่ค านวณได้ตามข้อ  14  วรรคหนึ่ง   
ให้ด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในเดือนมีนาคม 

ข้อ 16 นายจ้างรายใดซึ่งมีหน้าที่จะต้องจ่ายเงินสมทบตั้งแต่วันต้นแห่งปีและยินยอมปฏิบัติ  
ตามข้อก าหนดในข้อ  17  และข้อ  18  อาจยื่นค าขอต่อส านักงานตามแบบที่ส านักงานก าหนด   
เพื่อขออนุญาตผ่อนช าระเงินสมทบเป็นงวดก็ได้ 

นายจ้างซึ่งได้รับอนุญาตให้ผ่อนช าระเงินสมทบเป็นงวด  หากไม่ปฏิบัติตามความในข้อ  17  
หรือข้อ  18  ส านักงานอาจยกเลิกการอนุญาตดังกล่าวนั้นก็ได้ 

ข้อ 17 นายจ้างซึ่งได้รับอนุญาตให้ผ่อนช าระเงินสมทบเป็นงวด  ให้ฝากเงินไว้กับส านักงาน
เป็นจ านวนร้อยละยี่สิบห้าของเงินสมทบ  ซึ่งค านวณโดยประมาณตลอดทั้งปี  เพ่ือเป็นการประกัน  
การจ่ายเงินสมทบ  ทั้งนี้  ภายในเดือนมกราคม 

เงินฝากตามวรรคหนึ่ง  ให้ส านักงานเก็บรักษาไว้ตลอดระยะเวลาที่นายจ้างได้รับอนุญาต   
ให้ผ่อนช าระเงินสมทบ  และให้ส านักงานคืนเงินฝากให้นายจ้าง  เมื่อนายจ้างไม่ขอผ่อนช าระเงินสมทบ  
หรือส านักงานยกเลิกการอนุญาตให้ผ่อนช าระหรือนายจ้างไม่มีหน้าที่จ่ายเงินสมทบต่อไป 

ข้อ 18 การจ่ายเงินสมทบของนายจ้าง  ซึ่งได้รับอนุญาตให้ผ่อนช าระเงินสมทบเป็นงวด   
ให้แบ่งจ่ายเป็นสี่งวดตามปี  และต้องจ่ายภายในเดือนถัดจากวันสิ้นงวดของแต่ละงวด  พร้อมทั้งแจ้ง
จ านวนเงินค่าจ้างทั้งสิ้นของแต่ละงวดตามแบบที่ส านักงานก าหนด 

หมวด  5 
การลดหรอืเพิ่มอตัราเงินสมทบ 

 
 

ข้อ 19 นายจ้างซึ่งต้องจ่ายเงินสมทบตามตารางที่  1  มาแล้วสี่ปีติดต่อกัน  ให้นายจ้าง  
จ่ายเงินสมทบในปีถัดไป  ลดหรือเพ่ิมอัตราเงินสมทบตามอัตราส่วนการสูญเสียของนายจ้างตามตารางที่  2  
ท้ายประกาศนี้ 

การค านวณหาอัตราส่วนการสูญเสียตามวรรคหนึ่ง  ให้ส านักงานค านวณอัตราส่วนการสูญเสีย  
โดยเฉลี่ยของนายจ้างแต่ละราย  และน าผลที่ค านวณได้ไปใช้ในปีถัดไปจากปีที่ค านวณหาอัตราส่วน  
การสูญเสีย  วิธีการค านวณอัตราส่วนการสูญเสีย  โดยเฉลี่ยของนายจ้างแต่ละราย  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ที่ส านักงานก าหนด 

้หนา   ๒๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๖๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มีนาคม   ๒๕๖๒



อัตราส่วนการสูญเสียนั้น  ให้น าเงินทดแทนซึ่งต้องจ่ายให้แก่ลูกจ้างแต่ละคนค านวณ   
เป็นร้อยละของเงินสมทบที่นายจ้างผู้นั้นต้องจ่ายในระยะเวลาเดียวกัน 

ในกรณีที่นายจ้างประกอบกิจการหลายประเภทและมีหน้าที่จ่ายเงินสมทบทุกประเภทกิจการ  
การค านวณหาอัตราส่วนการสูญเสีย  ให้ค านวณแยกตามประเภทกิจการนั้น ๆ 

ข้อ 20 ส าหรับนายจ้างที่ได้จ่ายเงินสมทบตามประกาศกระทรวงแรงงานว่าด้วยเรื่อง   
อัตราเงินสมทบ  อัตราเงินฝาก  วิธีการประเมินและการเรียกเก็บเงินสมทบ  อยู่ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้ใชบ้งัคบั  
ให้น าจ านวนเงินทดแทนที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างแต่ละคนและการจ่ายเงินสมทบตามประกาศกระทรวงแรงงาน
ดังกล่าว  มาค านวณหาอัตราส่วนการสูญเสียตามหลักเกณฑ์ในข้อ  19  ด้วย 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  21  กมุภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖2 

พลต ารวจเอก  อดุลย ์ แสงสิงแกว้ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 

้หนา   ๒๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๖๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มีนาคม   ๒๕๖๒






























































































