กฎกระทรวง
กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีกำรยื่นอุทธรณ์ ตำมกฎหมำยว่ ำด้ วยกำรประกันสั งคม พ.ศ. ๒๕๕๐

อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๗ แห่ งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และมาตรา
๘๕ แห่ งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ ย กเลิ ก กฎกระทรวง ฉบับ ที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๓๔) ออกตามความในพระราชบัญ ญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓
ข้อ ๒ การอุทธรณ์ตอ้ งทาเป็ นหนังสื อและอย่างน้อยต้องระบุ
(๑) วัน เดือน ปี
(๒) ชื่อและที่อยูข่ องผูอ้ ุทธรณ์
(๓) ความเกี่ ยวข้องสัมพันธ์กบั นายจ้างหรื อผูป้ ระกันตนสาหรับกรณี ที่ผูอ้ ุทธรณ์ มิใช่ นายจ้างหรื อ
ผูป้ ระกันตน
(๔) สถานประกอบกิจการของนายจ้างหรื อสถานที่ทางานของผูป้ ระกันตน
(๕) คาสัง่ อันเป็ นเหตุให้อุทธรณ์ พร้อมทั้งข้อเท็จจริ ง เหตุผล หรื อข้อโต้แย้งที่ยกขึ้นอ้างอิงในคาอุทธรณ์
โดยชัดแจ้ง
(๖) ความประสงค์หรื อคาขอของผูอ้ ุทธรณ์
(๗) ลายมือชื่อของผูอ้ ุทธรณ์
ในกรณี ที่ ผูอ้ ุทธรณ์ ประสงค์จะยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาอุทธรณ์ ให้ผู ้ อุทธรณ์ ยื่น
พร้อมคาอุทธรณ์
ข้อ ๓ คาอุทธรณ์ให้ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สานักงานประกันสังคม สานักงานประกันสังคม
เขตพื้ นที่ สานักงานประกันสั งคมจังหวัด หรื อสาขาของสานักงานประกันสั งคมดังกล่ าวหรื อจะส่ งทาง

ไปรษณี ยล์ งทะเบียนตอบรับก็ได้ ในกรณี ที่ส่งคาอุทธรณ์ทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนตอบรับให้ถือวันที่ทาการ
รับฝากซึ่งปรากฏในหลักฐานทางไปรษณี ยเ์ ป็ นวันยืน่ อุทธรณ์
ข้อ ๔ เมื่อได้รับคาอุทธรณ์แล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๓ ออกหนังสื อตอบรับอุทธรณ์ให้
ผู อ้ ุ ท ธรณ์ แล้วตรวจค าอุ ท ธรณ์ ใ นเบื้ อ งต้น ถ้าเห็ น ว่า เป็ นค าอุ ท ธรณ์ ที่ ส มบู ร ณ์ ใ ห้ เสนอค าอุ ท ธรณ์ ต่ อ
คณะกรรมการอุทธรณ์เพื่อพิจารณาโดยเร็ ว ถ้าเห็นว่าคาอุทธรณ์น้ นั ไม่สมบูรณ์ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดงั กล่าว
แจ้งให้ผูอ้ ุ ทธรณ์ แก้ไขให้สมบู รณ์ ภายในระยะเวลาที่ กาหนด ถ้าผูอ้ ุ ท ธรณ์ ไม่แก้ไขคาอุ ท ธรณ์ ให้ส มบู รณ์
ครบถ้ว นภายในระยะเวลาที่ ก าหนด ให้ บ ัน ทึ ก ไว้แ ล้ว เสนอค าอุ ท ธรณ์ ต่ อ คณะกรรมการอุ ท ธรณ์ เพื่ อ
ดาเนินการต่อไป
ข้อ ๕ ในกรณี ที่ผอู ้ ุทธรณ์ไม่อาจยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาอุทธรณ์พร้อมคาอุทธรณ์
ตามข้อ ๒ วรรคสองได้ ผูอ้ ุทธรณ์อาจยืน่ เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาอุทธรณ์เพิม่ เติมต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ได้ โดยให้ทาเป็ นหนังสื อชี้ แจงเหตุผลที่มิได้ยื่นเอกสารหลักฐานนั้นพร้อมคาอุทธรณ์ และให้นา
ความในข้อ ๓ มาใช้บงั คับแก่การยืน่ เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาอุทธรณ์เพิ่มเติมโดยอนุ โลม
เมื่ อ ได้รั บ เอกสารหลัก ฐานตามวรรคหนึ่ งแล้ว ให้ พ นัก งานเจ้า หน้ าที่ เสนอเอกสารหลัก ฐาน
ประกอบการพิจารณาอุทธรณ์เพิ่มเติมต่อคณะกรรมการอุทธรณ์โดยเร็ ว
ข้อ ๖ ก่อนที่ คณะกรรมการอุทธรณ์ มีคาวินิจฉัย ผูอ้ ุทธรณ์ อาจขอถอนคาอุทธรณ์ ได้โดยยื่นคาร้ อง
เป็ นหนังสื อ ลงลายมือชื่ อของผูอ้ ุทธรณ์ และชี้ แจงเหตุแห่ งการขอถอนคาอุทธรณ์ และให้นาความในข้อ ๓
มาใช้บงั คับแก่การยืน่ คาร้องขอถอนคาอุทธรณ์โดยอนุ โลม
ให้ไว้ ณ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐

อภัย จันทนจุลกะ
(นำยอภัย จันทนจุลกะ)
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน

หมำยเหตุ :- ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม ๑๒๔ ตอนที่ ๕๖ ก ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๐

