พระราชกฤษฎีกา
กาหนดหลักเกณฑ์ และอัตราการจ่ ายเงินสมทบ
ประเภทของประโยชน์ ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข
แห่ งสิทธิในการรับประโยชน์ ทดแทนของผู้ประกันตนซึ่งมิใช่ ลูกจ้ าง
พ.ศ. ๒๕๓๗

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ ไว้ ณ วันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๗
เป็ นที่ปี ๔๙ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็ นการสมควรกาหนดหลักเกณฑ์ และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์
ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิ ทธิ ในการรับประโยชน์ทดแทนของผูป้ ระกันตนซึ่ งมิใช่ลูกจ้าง
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๗๕ ของรัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย และ
มาตรา ๔๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ จึงทรง
พระกรุ ณาโปรดเกล้า
ฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรี ยกว่า “พระราชกฤษฎีกากาหนดหลักเกณฑ์ และอัตราการจ่ายเงิน
สมทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิ ทธิ ในการรับประโยชน์ทดแทน
ของผูป้ ระกันตนซึ่ งมิใช่ลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๓๗”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็ นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชกฤษฎีกานี้
“ผูป้ ระกันตน” หมายความว่า ผูซ้ ่ ึ งจ่ายเงินสมทบอันก่อให้เกิดสิ ทธิ ได้รับประโยชน์ทดแทนตามที่
บัญญัติไว้ในพระราชกฤษฎีกานี้
“เงินสมทบ” หมายความว่า เงินที่จดั เก็บจากผูป้ ระกันตนตามพระราชกฤษฎีกานี้
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานประกันสังคมหรื อสานักงานประกันสังคมจังหวัดแล้วแต่กรณี
มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ลักษณะ ๑
บททัว่ ไป

หมวด ๑
เงินสมทบ
มาตรา ๕ ให้ผปู ้ ระกันตนจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเป็ นรายปี ภายในสิ้ นเดือนมกราคมของทุกปี ตาม
อัตราในบัญชีทา้ ยพระราชกฤษฎีกานี้
การจ่ายเงินสมทบในครั้งแรก ให้ผสู ้ มัครเข้าเป็ นผูป้ ระกันตนจ่ายเงินสมทบให้แก่สานักงานให้เสร็ จสิ้ น
ภายในเดือนถัดจากเดือนที่เลขาธิการหรื อผูซ้ ่ ึงเลขาธิการมอบหมายแจ้งให้ทราบ โดยจ่ายเงินสมทบเฉลี่ยตาม
ส่ วนของจานวนเงินสมทบทั้งปี ตั้งแต่เดือนที่บุคคลดังกล่าวมีฐานะเป็ นผูป้ ระกันตนจนถึงเดือนธันวาคมของปี นั้น
ผูป้ ระกันตนซึ่ งไม่จ่ายเงินสมทบภายในระยะเวลาที่กาหนดในวรรคหนึ่ ง หรื อผูส้ มัครเข้าเป็ นผูป้ ระกันตน
ซึ่ งไม่จ่ายเงินสมทบภายในระยะเวลาที่กาหนดในวรรคสอง ให้ถือว่าไม่ประสงค์จะเป็ นผูป้ ระกันตนหรื อจะ
สมัครเข้าเป็ นผูป้ ระกันตนต่อไปแล้วแต่กรณี ตั้งแต่เดือนที่ไม่จ่ายเงินสมทบ

ลักษณะ ๒
ประโยชน์ ทดแทน

หมวด ๑
บททัว่ ไป
มาตรา ๖ ผูป้ ระกันตนหรื อบุคคลตามมาตรา ๑๖ มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนจาก
กองทุน ดังต่อไปนี้
(๑) ประโยชน์ทดแทนในกรณี คลอดบุตร
(๒) ประโยชน์ทดแทนในกรณี ทุพพลภาพ
(๓) ประโยชน์ทดแทนในกรณี ตาย
มาตรา ๗ ผูป้ ระกันตนมีสิทธิ ได้รับประโยชน์ทดแทนตามมาตรา ๖ ต่อเมื่อมีคุณสมบัติ และไม่มี
ลักษณะต้องห้ามในวันที่ยนื่ สมัครเข้าเป็ นผูป้ ระกันตน ดังต่อไปนี้
(๑) มีอายุไม่ต่ากว่าสิ บห้าปี บริ บูรณ์ และไม่เกินหกสิ บปี บริ บูรณ์
(๒) ไม่เป็ นผูป้ ระกันตนตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓
(๓) ไม่เป็ นผูท้ ุพพลภาพ
(๔) ไม่เป็ นโรคตามที่กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมประกาศกาหนด
การขอรับประโยชน์ทดแทนนั้น ให้ยนื่ คาขอรับประโยชน์ทดแทนต่อสานักงานตามระเบียบที่
เลขาธิ การกาหนด ภายในหนึ่งปี นับแต่วนั ที่มีสิทธิ ขอรับประโยชน์ทดแทนนั้น และให้พนักงานเจ้าหน้าที่
พิจารณาสั่งการโดยเร็ ว
ในกรณี ที่ผปู ้ ระกันตนหรื อบุคคลตามมาตรา ๑๖ มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณี ใดกรณี
หนึ่ง ตามที่บญั ญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และในเวลาเดียวกันนั้นมีสิทธิ ได้รับ
ประโยชน์ทดแทนตามที่บญั ญัติไว้ในพระราชกฤษฎีกานี้ในกรณี เดียวกัน ให้มีสิทธิขอรับประโยชน์ทดแทน
ดังกล่าวได้เพียงกรณี เดียว
ประโยชน์ทดแทนตามวรรคหนึ่งที่เป็ นตัวเงิน ถ้าผูป้ ระกันตนหรื อบุคคลซึ่ งมีสิทธิ ได้รับไม่มาขอรับ
ภายในสองปี นับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งจากสานักงาน ให้ประโยชน์ทดแทนนั้นตกเป็ นของกองทุน

มาตรา ๘ เพื่อประโยชน์ในการคานวณระยะเวลาที่จะก่อให้เกิดสิ ทธิ ได้รับประโยชน์ทดแทนตามที่
บัญญัติไว้ในพระราชกฤษฎีกานี้ ถ้าผูป้ ระกันตนจ่ายเงินสมทบภายในระยะเวลาที่กาหนดในมาตรา ๕ ทุกปี
ติดต่อกัน ให้นบั ระยะเวลาทุกช่วงเข้าด้วยกัน
มาตรา ๙ ผูป้ ระกันตนหรื อบุคคลตามมาตรา ๑๖ แล้วแต่กรณี ไม่มีสิทธิ ได้รับประโยชน์
ทดแทน เมื่อปรากฏว่าการทุพพลภาพหรื อการตายนั้น
(๑) เกิดขึ้นเพราะเหตุที่ผปู ้ ระกันตนหรื อบุคคลตามมาตรา ๑๖ จงใจก่อให้เกิดขึ้นหรื อยินยอมให้ผอู ้ ื่น
ก่อให้เกิดขึ้น
(๒)
เกิดขึ้นเนื่ องจากการทางานให้แก่นายจ้างหรื อกิจการที่ไม่อยูภ่ ายใต้บงั คับแห่งพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ตามทางการที่จา้ ง ในกรณี ที่ผปู ้ ระกันตนเป็ นลูกจ้างของนายจ้างหรื อกิจการ
ดังกล่าว
มาตรา ๑๐ สิ ทธิ ได้รับประโยชน์ทดแทนของผูป้ ระกันตนสิ้ นสุ ดลงเมื่อ
(๑) ลาออกจากความเป็ นผูป้ ระกันตนโดยแสดงความจานงต่อสานักงาน
(๒) ได้เป็ นผูป้ ระกันตนตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓
(๓) ความปรากฏต่อสานักงานว่าผูป้ ระกันตนแจ้งข้อความหรื อแสดงหลักฐานเกี่ยวกับคุณสมบัติหรื อ
ลักษณะต้องห้ามในการสมัครเป็ นผูป้ ระกันตนในสาระสาคัญอันเป็ นเท็จ
ประโยชน์ทดแทนที่ผปู ้ ระกันตนมีสิทธิ ได้รับอยูแ่ ล้ว ก่อนที่สิทธิ ได้รับประโยชน์ทดแทนของ
ผูป้ ระกันตนจะสิ้ นสุ ดลงตามวรรคหนึ่ง ให้ผปู ้ ระกันตนยื่นคาขอรับประโยชน์ทดแทนได้ตามมาตรา ๗ วรรคสอง
หมวด ๒
ประโยชน์ ทดแทนในกรณีคลอดบุตร
มาตรา ๑๑ ผูป้ ระกันตนมีสิทธิ ได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณี คลอดบุตร สาหรับตนเองหรื อคูส่ มรส
ต่อเมื่อได้เป็ นผูป้ ระกันตนมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าเก้าเดือนติดต่อกัน
ให้ผปู ้ ระกันตนมีสิทธิ ได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณี คลอดบุตรสาหรับการคลอดบุตรไม่เกินสองครั้ง
ภายใต้บงั คับมาตรา ๑๐ ในกรณี ที่ผปู ้ ระกันตนถึงแก่ความตาย สิ ทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณี
คลอดบุตรยังคงมีอยูต่ ่อไปจนถึงวันสิ้ นปี ที่ผปู ้ ระกันตนได้ออกเงินสมทบ

มาตรา ๑๒ ประโยชน์ทดแทนในกรณี คลอดบุตรที่ผปู ้ ระกันตนมีสิทธิ ได้รับให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ และอัตราที่สานักงานประกาศกาหนด
หมวด ๓
ประโยชน์ ทดแทนในกรณีทุพพลภาพ
มาตรา ๑๓ ผูป้ ระกันตนมีสิทธิ ได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณี ทุพพลภาพต่อเมื่อได้เป็ นผูป้ ระกันตน
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสามสิ บหกเดือนติดต่อกัน
มาตรา ๑๔ ประโยชน์ทดแทนในกรณี ทุพพลภาพ ได้แก่
(๑) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็ นเพื่อให้ผลของ
การทุพพลภาพบรรเทาหรื อมีสภาพดีข้ ึน และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่ องใช้ หรื อวัตถุ
ที่ใช้หรื อทาหน้าที่แทนหรื อช่วยอวัยวะที่ทุพพลภาพด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่สานักงานประกาศ
กาหนด
(๒) เงินทดแทนการทุพพลภาพในอัตราร้อยละห้าสิ บของอัตราสู งสุ ดของค่าจ้างขั้นต่ารายวันตามกฎหมาย
ว่าด้วยการคุม้ ครองแรงงานที่ใช้บงั คับอยูใ่ นขณะที่ผปู ้ ระกันตนนั้นมีสิทธิ ได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณี ทุพพล
ภาพครั้งแรกคูณด้วยสามสิ บเป็ นเกณฑ์คานวณ โดยให้ได้รับเป็ นเวลาสิ บห้าปี นับแต่เดือนที่ทุพพลภาพ
ถ้าผูป้ ระกันตนถึงแก่ความตาย สิ ทธิในการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณี ทุพพลภาพให้เป็ นอัน
ระงับในงวดถัดไป
มาตรา ๑๕ ในกรณี ที่คณะกรรมการการแพทย์วนิ ิจฉัยว่าการทุพพลภาพของผูป้ ระกันตนได้รับการ
ฟื้ นฟูจนมีสภาพดีข้ ึนแล้ว ให้เลขาธิ การหรื อผูซ้ ่ ึ งเลขาธิ การมอบหมายพิจารณาสั่งลดเงินทดแทนการทุพพลภาพ
ตามมาตรา ๑๔(๒) ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการแพทย์กาหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ
เมื่อได้มีการลดเงินทดแทนการทุพพลภาพตามวรรคหนึ่งไปแล้ว ถ้าต่อมาในภายหลังคณะกรรมการ
การแพทย์วนิ ิจฉัยว่าการทุพพลภาพนั้นมีสภาพเสื่ อมลงไปจากที่เคยวินิจฉัยไว้ตามวรรคหนึ่ง ให้เลขาธิการหรื อผู ้
ซึ่ งเลขาธิ การมอบหมายพิจารณาสั่งเพิ่มเงินทดแทนการทุพพลภาพไม่เกินจานวนเงินทดแทนการทุพพลภาพที่
เคยได้รับในครั้งแรกได้

หมวด ๔
ประโยชน์ ทดแทนในกรณีตาย
มาตรา ๑๖ ถ้าผูป้ ระกันตนถึงแก่ความตายภายหลังจากเดือนที่ผปู ้ ระกันตนได้ออกเงินสมทบ ให้
บุคคลดังต่อไปนี้มีสิทธิ ได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณี ตาย เป็ นค่าทาศพจานวนหนึ่งร้อยเท่าของอัตราสู งสุ ด
ของค่าจ้างขั้นต่ารายวันตามกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองแรงงานตามลาดับ คือ
(๑) บุคคลซึ่ งผูป้ ระกันตนทาหนังสื อระบุให้เป็ นผูจ้ ดั การศพ และได้เป็ นผูจ้ ดั การศพผูป้ ระกันตน
(๒) คู่สมรส บิดา มารดา หรื อบุตรของผูป้ ระกันตนที่มีหลักฐานแสดงว่าเป็ นผูจ้ ดั การศพ
ผูป้ ระกันตน
(๓) บุคคลอื่นที่มีหลักฐานแสดงว่าเป็ นผูจ้ ดั การศพผูป้ ระกันตน
กรณี ผปู ้ ระกันตนถึงแก่ความตายเพราะอุบตั ิเหตุ ให้บุคคลตามวรรคหนึ่งมีสิทธิได้รับประโยชน์
ทดแทนในกรณี ตายได้ทนั ที

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
นายชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี

อัตราเงินสมทบท้ายพระราชกฤษฎีกา

เงินสมทบเพื่อประโยชน์ทดแทนในกรณี คลอดบุตร กรณี ทุพพลภาพ และกรณี ตาย
ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ถึง พ.ศ. ๒๕๓๘
ปี ละ ๒,๘๘๐
บาท
ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๐
ปี ละ ๓,๑๑๐
บาท
ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๒
ปี ละ ๓,๓๖๐
บาท
ปี ต่อไป
ปี ละ ๓,๓๖๐
บาท

หมายเหตุ :- พระราชกฤษฎีกากาหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทน ตลอดจน
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของผูป้ ระกันตนซึ่งมิใช่
ลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๓๗ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๑๑ ตอนที่ ๔๙ ก ลง
วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๗

