ประกาศคณะกรรมการประกันสั งคม
เรื่ อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การลดส่ วนอัตราเงินสมทบเกี่ยวกับประโยชน์ ทดแทน
กรณีประสบอันตรายหรื อเจ็บป่ วยกรณีทุพพลภาพ กรณีคลอดบุตร และกรณีตาย พ.ศ. ๒๕๓๔

อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ คณะกรรมการประกันสังคมจึงกาหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การขอ
ลดส่ วนและการพิจารณาหักส่ วนลดอัตราเงินสมทบที่รัฐบาล นายจ้าง และลูกจ้างจะต้องส่ งเข้ากองทุน
ประกันสังคม ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ นายจ้างที่จะขอลดส่ วนอัตราเงินสมทบให้ยนื่ คาขอต่อสานักงานประกันสังคมหรื อ
สานักงานประกันสังคมจังหวัดแล้วแต่กรณี ตามแบบ สปส. ๑-๐๔ ท้ายประกาศนี้
ข้อ ๒ ให้นายจ้างยืน่ ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน สัญญาจ้างแรงงานข้อตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจ้างหรื อเอกสารอื่นใดที่เป็ นเอกสารเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการให้แก่ลูกจ้าง ในกรณี ประสบ
อันตรายหรื อเจ็บป่ วย หรื อกรณี ทุพพลภาพ หรื อกรณี ตาย อันมิใช่เนื่ องจากการทางาน หรื อกรณี คลอดบุตร
พร้อมกับแบบคาขอในข้อ ๑ โดยต้องใช้เอกสารต้นฉบับหรื อสาเนาเอกสารที่นายจ้างรับรอง
ข้อ ๓ เมื่อนายจ้างรายใดได้รับการพิจารณาให้ลดส่ วนอัตราเงินสมทบในประโยชน์
ทดแทนประเภทใด ให้นายจ้างรายนั้นได้รับการลดส่ วนอัตราเงินสมทบครั้งละ ๑ ปี ตามที่ได้ระบุไว้ให้ได้รับ
การลดส่ วน และเมื่อครบกาหนดเวลาแล้ว หากสวัสดิการที่นายจ้างจัดให้แก่ลูกจ้างในประเภทที่ได้รับการลด
ส่ วนยังคงมีการจ่ายในอัตราสู งกว่าประโยชน์ทดแทน ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ให้ถือ
ว่านายจ้างได้รับการลดส่ วนอัตราเงินสมทบต่อไปอีกคราวละ ๑ ปี

ข้อ ๔ ในกรณี ที่สวัสดิการในประเภทที่นายจ้างได้รับการลดส่ วนอัตราเงินสมทบ เรื่ อง
หนึ่งเรื่ องใดได้ถูกยกเลิกหรื อลดน้อยลง ให้ถือว่าการลดส่ วนอัตราเงินสมทบในประเภทนั้นเป็ นอันระงับนับแต่
วันที่มีการยกเลิกการจัดสวัสดิการหรื อสวัสดิการลดน้อยลง
เมื่อสวัสดิการตามวรรคแรกเรื่ องหนึ่งเรื่ องใด ได้ถูกยกเลิกหรื อลดน้อยลง ให้นายจ้างมี
หนังสื อแจ้งให้สานักงานประกันสังคมทราบทันที
ข้อ ๕ ให้สานักงานประกันสังคมเป็ นผูด้ าเนินการพิจารณาการหักส่ วนลดอัตราเงินสมทบ
โดยให้ถือหลักเกณฑ์ ดังนี้
๕.๑ ให้พิจารณาการหักลดส่ วนอัตราเงินสมทบแยกเป็ นแต่ละประเภทเปรี ยบเทียบกัน
ระหว่างสวัสดิการ ที่นายจ้างจัดให้แก่ลูกจ้างกับประโยชน์ทดแทน ตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ โดยการให้คะแนน ๓ ระดับ ดังนี้
คะแนน ๐ หมายถึง สวัสดิการที่นายจ้างจัดให้อยูใ่ นระดับเดียวกับประโยชน์
ทดแทน ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓
คะแนน -๑ หมายถึง สวัสดิการที่นายจ้างจัดให้อยูใ่ นระดับต่ากว่าประโยชน์
ทดแทน ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓
คะแนน +๑ หมายถึง สวัสดิการที่นายจ้างจัดให้อยูใ่ นระดับสู งกว่าประโยชน์
ทดแทน ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓
๕.๒ ปั จจัยที่จะใช้พิจารณาการให้คะแนนในสวัสดิการแต่ละประเภท มีดงั นี้
๕.๒.๑ กรณี เจ็บป่ วยหรื อประสบอันตราย
การบริ การทางการแพทย์
(๑) จานวนเงินค่ารักษาพยาบาล
(๒) ระยะเวลาที่จ่ายค่ารักษาพยาบาล
(๓) ขอบข่ายการให้ความคุม้ ครอง
(๔) การคลอบคลุมถึงโรคเรื้ อรัง
(๕) การยกเว้นโรคที่เป็ นอยูก่ ่อน
(๖) วิธีการจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล
(๗) ระยะเวลารอการมีสิทธิ
(๘) ผูจ้ ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล
เงินทดแทนการขาดรายได้

(๑) จานวนเงินที่จ่ายให้ลูกจ้างในกรณี ที่ตอ้ งหยุดงานเพื่อรักษา พยาบาล
๕.๒.๒ กรณี คลอดบุตร
การบริ การทางการแพทย์
(๑) จานวนเงินค่ารักษาพยาบาล
เงินทดแทนการขาดรายได้
(๑) จานวนเงินที่จ่ายให้ลูกจ้างในกรณี ตอ้ งหยุดงานเพื่อการคลอด
๕.๒.๓ กรณี ทุพพลภาพ
การบริ การทางการแพทย์
(๑) จานวนเงินค่ารักษาพยาบาล
เงินทดแทนการขาดรายได้
(๑) จานวนเงินที่จ่ายให้ลูกจ้าง
(๒) เงื่อนไขการจ่ายเงินเพราะเหตุทุพพลภาพ
๕.๒.๔ กรณี ตาย
(๑) จานวนเงินค่าทาศพ
(๒) เงื่อนไขการจ่ายเงินค่าทาศพ
๕.๓ ผลลัพท์การให้คะแนนตามข้อ ๕.๒ ในสวัสดิการแต่ละประเภทให้มีความหมายดังนี้
คะแนน ๐ และ -๑ หมายถึง นายจ้างไม่ได้รับการลดส่ วนอัตราเงินสมทบ
คะแนน +๑ หมายถึง นายจ้างได้รับการลดส่ วนอัตราเงินสมทบ
ข้อ ๖ เมื่อนายจ้างได้รับการลดส่ วนอัตราเงินสมทบ ให้ลดอัตราเงินสมทบจากอัตราเงิน
สมทบหนึ่งจุดห้า ดังนี้
กรณี ประสบอันตรายหรื อเจ็บป่ วย
๐.๘๘
กรณี คลอดบุตร
๐.๑๒
กรณี ทุพพลภาพ
๐.๔๔
กรณี ตาย
๐.๐๖
ให้นายจ้างใช้อตั ราเงินสมทบในส่ วนที่เหลือภายหลังคิดส่ วนลดดังกล่าวมาคานวณเงิน
สมทบในส่ วนของผูป้ ระกันตนทุกคนและเงินสมทบในส่ วนของนายจ้าง
ข้อ ๗ เมื่อได้พิจารณาการลดส่ วนอัตราเงินสมทบเสร็ จสิ้ นแล้ว ให้สานักงานประกันสังคม
แจ้งผลการพิจารณาเป็ นหนังสื อให้นายจ้างทราบ

ข้อ ๘ ประกาศนี้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๓๔ เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๔

อาพล สิ งหโกวินท์
(นายอาพล สิ งหโกวินท์)
ประธานคณะกรรมการการประกันสั งคม

