
พระราชบัญญตั ิ

เงินทดแทน 

พ.ศ. ๒๕๓๗ 

                        

  

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๗ 

เปนปที่ ๔๙ ในรัชกาลปจจบุัน 

  

พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 

โปรดเกลาฯ ใหประกาศวา 

  

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานในสวนที่

เก่ียวกับเงินทดแทนและกองทุนเงินทดแทน 

  

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญตัิข้ึนไวโดยคาํแนะนาํและ

ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี ้

  

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตนิีเ้รียกวา “พระราชบัญญตัิเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗” 

  

มาตรา ๒  พระราชบัญญตัินี้ใหใชบังคบัตั้งแตวันถดัจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป 

  



มาตรา ๓  ใหยกเลิกขอ ๒ (๖) และขอ ๙ แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบบัที ่

๑๐๓ ลงวันที ่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ และขอ ๓ และ ขอ ๑๐ แหงประกาศของคณะปฏวิัติ 

ฉบับที่ ๑๐๓ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ซึ่งแกไขเพิม่เติมโดยพระราชบัญญตัิแกไข

เพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที ่ ๑๐๓ ลงวันที ่ ๑๖ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับที ่ ๑) 

พ.ศ. ๒๕๓๓ 

บรรดากฎหมาย กฎ และขอบังคับอืน่ในสวนที่มีบัญญตัิไวแลวในพระราชบัญญัติ

นี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตนิี้ ใหใชพระราชบัญญตัินี้แทน 

  

มาตรา ๔  พระราชบัญญัตนิีไ้มใชบังคบัแก 

(๑)  ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมภิาค และราชการสวนทองถ่ิน 

(๒)  รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ 

(๓)  นายจางซึ่งประกอบธุรกิจโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายวาดวยโรงเรียน
เอกชนเฉพาะในสวนที่เก่ียวกับครูหรือครูใหญ 

(๔)  นายจางซึ่งดาํเนนิกิจการที่มิไดมีวัตถุประสงคเพ่ือแสวงหากําไรในทาง
เศรษฐกิจ 

(๕)  นายจางอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

  

มาตรา ๕  ในพระราชบัญญตัินี ้

“นายจาง”  หมายความวา ผูซึ่งตกลงรับลูกจางเขาทํางานโดยจายคาจางให และ
หมายความรวมถึงผูซึ่งไดรับมอบหมายใหทํางานแทนนายจาง ในกรณีที่นายจางเปนนิตบิุคคลให

หมายความรวมถึงผูมีอํานาจกระทําการแทนนิตบิุคคลและผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูมีอํานาจ

กระทําการแทนนิตบิุคคลใหทําการแทนดวย 

“ลูกจาง”  หมายความวา ผูซึ่งทํางานใหนายจางโดยรับคาจางไมวาจะเรียกชื่อ

อยางไรแตไมรวมถึงลูกจางซึ่งทํางานเกี่ยวกับงานบานอนัมิไดมีการประกอบธุรกิจรวมอยูดวย 



“คาจาง”  หมายความวา เงินทุกประเภทที่นายจางจายใหแกลูกจางเปน

คาตอบแทนการทํางานในวนัและเวลาทาํงานปกติไมวาจะคํานวณตามระยะเวลา หรือคํานวณตาม

ผลงานที่ลูกจางทําไดและใหหมายความรวมถึงเงินที่นายจางจายใหแกลูกจางในวนัหยุดและวันลา

ซึ่งลูกจางไมไดทํางานดวย ทั้งนี้ ไมวาจะกําหนด คํานวณ หรือจายในลักษณะใดหรือโดยวิธีการใด 

และไมวาจะเรียกชื่ออยางไร 

“ประสบอันตราย”  หมายความวา การที่ลูกจางไดรับอันตรายแกกายหรือ

ผลกระทบแกจิตใจ หรือถึงแกความตายเนื่องจากการทํางานหรอืปองกันรักษาประโยชนใหแก

นายจางหรือตามคําส่ังของนายจาง 

“เจ็บปวย”  หมายความวา การที่ลูกจางเจ็บปวยหรือถึงแกความตายดวยโรคซึ่ง
เกิดข้ึนตามลักษณะหรือสภาพของงานหรือเนื่องจากการทํางาน 

“สูญหาย”  หมายความวา การที่ลูกจางหายไปในระหวางทํางานหรอืปฏิบัตติาม
คําส่ังของนายจางซึ่งมีเหตุอันควรเชื่อวาลูกจางถึงแกความตายเพราะประสบเหตุอันตรายที่เกิดข้ึน

ในระหวางทํางานหรือปฏิบตัิตามคาํส่ังของนายจางนัน้ รวมตลอดถึงการที่ลูกจางหายไปในระหวาง

เดินทางโดย พาหนะทางบก ทางอากาศ หรือทางน้ํา เพ่ือไปทํางานใหนายจางซึ่งมีเหตุอันควรเชื่อ

วาพาหนะนั้นไดประสบเหตอัุนตรายและลกูจางถึงแกความตาย ทั้งนี ้ เปนระยะเวลาไมนอยกวา

หนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันทีเ่กิดเหตุนัน้ 

“สูญเสียสมรรถภาพ”  หมายความวา การสูญเสียอวัยวะหรือการสูญเสีย

สมรรถภาพในการทํางานของรางกายหรือจิตใจภายหลงัการรักษาดวยวิธีทางการแพทยส้ินสุดแลว 

“เงินทดแทน”  หมายความวา เงินที่จายเปนคาทดแทน คารักษาพยาบาล คา

ฟนฟูสมรรถภาพในการทํางาน และคาทําศพ 

“คาทดแทน”  หมายความวา เงินที่จายใหลูกจางหรือผูมีสิทธิตาม มาตรา ๒๐ 

สําหรับการประสบอันตรายหรือเจ็บปวยหรือสูญหายของลูกจางตามพระราชบัญญตัินี ้

“คารักษาพยาบาล”  หมายความวา คาใชจายเกี่ยวกับการตรวจ การรักษา การ
พยาบาล และคาใชจายอื่นที่จําเปน เพ่ือใหผลของการประสบอันตรายหรือการเจ็บปวยบรรเทา

หรือหมดสิ้นไป และหมายความรวมถึงคาใชจายเกี่ยวกับอุปกรณ เครื่องใช หรือวัตถุที่ใชแทนหรือ

ทําหนาทีแ่ทนหรือชวยอวัยวะที่ประสบอันตรายดวย 

“คาฟนฟูสมรรถภาพในการทํางาน”  หมายความวา คาใชจายที่จําเปนเกี่ยวกับ
การฟนฟูสมรรถภาพในการทํางาน 



“การฟนฟูสมรรถภาพในการทํางาน”  หมายความวา การจัดใหลูกจางซึ่งประสบ
อันตรายหรือเจ็บปวยและสญูเสียสมรรถภาพในการทาํงานไดรับการฟนฟูสมรรถภาพของรางกาย

หรือจิตใจหรือการฟนฟูอาชพี เพ่ือใหสามารถประกอบอาชีพที่เหมาะสมตามสภาพของรางกาย 

“คาทําศพ”  หมายความวา คาใชจายเกี่ยวกับการจัดการศพของลูกจางตาม

ประเพณีทางศาสนาของลูกจางหรือตามประเพณีแหงทองถ่ิน ในกรณีที่ลูกจางถึงแกความตาย

เนื่องจากประสบอันตรายหรือเจ็บปวยหรือสูญหาย 

“เงินสมทบ”  หมายความวา เงินที่นายจางจายสมทบเขากองทุนเงินทดแทนเพื่อ
ใชเปนเงินทดแทนใหแกลูกจาง 

“กองทุน”  หมายความวา  กองทุนเงินทดแทน 

“สํานักงาน”  หมายความวา สํานักงานประกันสังคม หรือสํานักงานประกันสังคม

จังหวัด แลวแตกรณ ี

“คณะกรรมการ”  หมายความวา คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน 

“กรรมการ”  หมายความวา กรรมการกองทุนเงินทดแทน 

“เลขาธิการ”  หมายความวา เลขาธิการสํานักงานประกนัสังคม 

“พนักงานเจาหนาที”่  หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญตัินี ้

“รัฐมนตรี”  หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตนิี ้

  

มาตรา ๖  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน*รักษาการตามพระราชบัญญตัินี ้

และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที ่ กับออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศเพื่อ

ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้

กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศนัน้เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว

ใหใชบังคบัได 

  



หมวด ๑ 

บททั่วไป 

                        

  

มาตรา ๗  การเรียกรองหรือการไดมาซึ่งสิทธิหรือประโยชนตามพระราชบัญญัติ
นี้ ไมเปนการตัดสิทธิหรือประโยชนที่ลูกจางพึงไดตามกฎหมายอื่น 

  

มาตรา ๘  ใหกระทรวงแรงงาน*มีอํานาจแตงตั้งพนกังานเจาหนาที่ซึ่งมีคุณวุฒิ

ไมต่าํกวาปริญญาตรีทางนติศิาสตรเพ่ือมีอํานาจฟองคดีและแกตางคดีเก่ียวกับเงินทดแทนตาม

พระราชบัญญตัินี้ใหแกลูกจางหรือผูมีสิทธิตามมาตรา ๒๐ 

ใหลูกจางหรือผูมีสิทธิตามมาตรา ๒๐ ทีป่ระสงคจะใหพนักงานเจาหนาที่ฟองคดี

หรือแกตางคดีตามวรรคหนึ่งยื่นคําขอตอสํานักงานตามระเบียบที่เลขาธิการกําหนด 

  

มาตรา ๙  หนี้ที่เกิดจากการไมชําระเงินทดแทน เงินสมทบ หรือเงินเพิ่มตาม

พระราชบัญญตัินี้ ใหลูกจางหรือสํานักงานมีบุริมสิทธิเหนือทรัพยสินทั้งหมดของนายจาง ซึ่งเปน

ลูกหนี้ในลาํดบัเดียวกับบุริมสิทธิในคาภาษีอากรตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

  

มาตรา ๑๐  ในกรณีที่นายจางซึ่งเปนผูรับเหมาชวงไมจายเงินทดแทน เงินสมทบ 

หรือเงินเพิ่ม ใหผูรับเหมาชวงในลําดับถดัขึ้นไปหากมีตลอดสายจนถึงผูรับเหมาชั้นตนซึ่งมใิช

นายจางรวมรับผดิกับผูรับเหมาชวงซึ่งเปนนายจางในการจายเงินทดแทน เงินสมทบ หรือเงินเพิ่ม 

ใหผูรับเหมาชัน้ตนหรือผูรับเหมาชวงซึ่งมิใชนายจางที่ไดจายเงินทดแทน เงิน

สมทบ หรือเงินเพิ่ม มีสิทธิไลเบี้ยเอาแกนายจางและบรรดาผูรับเหมาชวงอื่นหากมตีลอดสายใน

เงินทดแทน เงินสมทบ หรือเงินเพิ่ม ที่ไดจายใหแกลูกจางหรือสํานักงาน 

  

มาตรา ๑๑  ในกรณีที่ผูประกอบกิจการไดวาจางดวยวธิีเหมาคาแรง โดยมอบให
บุคคลหนึ่งบุคคลใดรบัชวงไปควบคุมดูแลการทํางานและรับผิดชอบในการจายคาจางใหแกลูกจาง



อีกทอดหนึ่งก็ดี หรือมอบใหบุคคลหนึ่งบคุคลใดเปนผูจัดหาลูกจางมาทํางานอันมใิชการประกอบ

ธุรกิจจัดหางานก็ด ี โดยการทํางานนัน้ เปนสวนหนึ่งสวนใดหรือทั้งหมดในกระบวนการผลิตหรือ

ธุรกิจในความรับผิดชอบของผูประกอบกจิการ ถาผูรับเหมาคาแรงดังกลาวไมจายเงินทดแทน เงิน

สมทบ หรือเงินเพิ่ม แกลูกจางหรือสํานกังาน ใหผูประกอบกิจการหรือผูรับเหมาคาแรงซึ่งมิใช

นายจางรวมรับผดิกับผูรับเหมาคาแรงซึ่งเปนนายจางในการจายเงินทดแทน เงินสมทบ หรือเงิน

เพ่ิม เสมือนหนึ่งเปนนายจาง 

ใหผูประกอบกิจการหรือผูรับเหมาคาแรงซึ่งมิใชนายจางที่ไดจายเงินทดแทน เงิน

สมทบ หรือเงินเพิ่ม มีสิทธไิลเบี้ยเอาแกนายจางและบรรดาผูรับเหมาคาแรงอื่นหากมีตลอดสายใน

เงินทดแทน เงินสมทบ หรือเงินเพิ่มที่ไดจายใหแกลูกจางหรือสํานักงาน 

  

มาตรา ๑๒  กําหนดเวลาจายเงินสมทบ กําหนดเวลาแจงรายการตางๆ ตอ

กองทุน กําหนดเวลายื่นคํารองเรียกเงินทดแทน และกําหนดเวลาสําหรับการอุทธรณที่บัญญตัไิว

ในพระราชบญัญัตนิี้ หรือระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญตัินี ้ ถาผูมีหนาที่ตอง

ปฏิบัตติามกาํหนดเวลาดังกลาวมิไดอยูในประเทศ หรือมีเหตุจําเปนจนไมสามารถจะปฏิบตัิตาม

กําหนดเวลาดงักลาวได เม่ือเลขาธิการพิจารณาเห็นเปนการสมควร จะใหขยายหรือเล่ือน

กําหนดเวลาออกไปอีกตามความจําเปนแกกรณีก็ได 

  

หมวด ๒ 

เงินทดแทน 

                        

  

มาตรา ๑๓  เม่ือลูกจางประสบอันตรายหรือเจ็บปวย ใหนายจางจัดใหลูกจาง

ไดรับการรักษาพยาบาลทันทีตามความเหมาะสมแกอันตรายหรือความเจ็บปวยนั้น และให

นายจางจายคารักษาพยาบาลเทาที่จายจรงิตามความจําเปนแตไมเกินอัตราที่กําหนดใน

กฎกระทรวง 

ใหนายจางจายคารักษาพยาบาลตามวรรคหนึ่งโดยไมชักชาเมื่อฝายลูกจางแจงให

นายจางทราบ 

  



มาตรา ๑๔  ใหกระทรวงแรงงาน*ประกาศกาํหนดชนิดของโรคซึง่เกิดขึ้นตาม

ลักษณะหรือสภาพของงานหรือเนื่องจากการทํางาน 

  

มาตรา ๑๕  กรณีที่ลูกจางจําเปนตองไดรับการฟนฟสูมรรถภาพในการทํางาน

ภายหลังการประสบอันตรายหรือเจ็บปวย ใหนายจางจายคาฟนฟสูมรรถภาพในการทํางานของ

ลูกจางตามความจําเปนตามหลักเกณฑ วิธกีาร และอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 

  

มาตรา ๑๖  เม่ือลูกจางประสบอันตรายหรือเจ็บปวยจนถึงแกความตายหรือสูญ
หาย ใหนายจางจายคาทําศพแกผูจัดการศพของลูกจางเปนจาํนวนหนึ่งรอยเทาของอัตราสูงสุด

ของคาจางข้ันต่ํารายวันตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน 

  

มาตรา ๑๗  ในกรณีที่ลูกจางประสบอันตรายหรือเจ็บปวยจนถึงแกความตาย

โดยไมมผีูจัดการศพ ใหนายจางจัดการศพของลูกจางไปพลางกอนจนกวาผูมีสิทธติามมาตรา ๒๐ 

จะมาขอเปนผูจัดการศพ แตนายจางจะใชคาทําศพเกินหนึ่งในสามของคาทําศพตามมาตรา ๑๖ 

ไมได ถาลูกจางถึงแกความตายครบเจ็ดสบิสองชั่วโมง แลวยังไมมีผูมีสิทธิตามมาตรา ๒๐ มาขอ

เปนผูจดัการศพ ใหนายจางจัดการศพนัน้ตามประเพณีทางศาสนาของลูกจางซึ่งถึงแกความตาย

หรือตามประเพณีแหงทองถ่ินโดยคํานึงถึงฐานะทางสังคมของลูกจาง ในการนี้ใหนายจางใชคาทํา

ศพสวนที่เหลือได 

  

มาตรา ๑๘  เม่ือลูกจางประสบอันตรายหรือเจ็บปวยหรือสูญหายใหนายจางจาย
คาทดแทนเปนรายเดือนใหแกลูกจางหรือผูมีสิทธิตามมาตรา ๒๐ แลวแตกรณี ดังตอไปนี ้

(๑)  รอยละหกสิบของคาจางรายเดือน สําหรับกรณทีี่ลูกจางไมสามารถทํางาน

ติดตอกันไดเกินสามวันไมวาลูกจางจะสญูเสียอวัยวะตาม (๒) ดวยหรือไมก็ตาม โดยจายตั้งแตวนั

แรกที่ลูกจางไมสามารถทํางานไดไปจนตลอดระยะเวลาที่ไมสามารถทาํงานได แตตองไมเกินหนึ่ง

ป 

(๒)  รอยละหกสิบของคาจางรายเดือน สําหรับกรณทีี่ลูกจางตองสูญเสียอวัยวะ

บางสวนของรางกาย โดยจายตามประเภทของการสูญเสียอวัยวะและตามระยะเวลาที่ตองจายให

ตามที่กระทรวงแรงงาน*ประกาศกาํหนด แตตองไมเกินสิบป 



(๓)  รอยละหกสิบของคาจางรายเดือน สําหรับกรณทีี่ลูกจางทุพพลภาพ โดย

จายตามประเภทของการทุพพลภาพและตามระยะเวลาที่จะตองจายตามที่กระทรวงแรงงาน*

ประกาศกาํหนด แตตองไมเกินสิบหาป 

(๔)  รอยละหกสิบของคาจางรายเดือน สําหรับกรณีที่ลูกจางถึงแกความตายหรือ

สูญหายมีกําหนดแปดป 

การประสบอนัตรายหรือเจบ็ปวยซึ่งเปนเหตุใหสูญเสียอวัยวะของรางกาย หรือ

สูญเสียสมรรถภาพในการทํางานของอวยัวะไปเพียงบางสวน ในการคิดคาทดแทน ใหเทียบ

อัตราสวนรอยละจากจํานวนระยะเวลาที่กําหนดไวสําหรับการสูญเสียอวัยวะหรือสูญเสีย

สมรรถภาพในการทํางานของอวัยวะประเภทนั้นๆ ตามที่กระทรวงแรงงาน*ประกาศกาํหนด 

หลักเกณฑและวิธีการคาํนวณคาจางรายเดือนใหเปนไปตามที่กระทรวงแรงงาน*

ประกาศกาํหนด 

คาทดแทนตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองตองไมนอยกวาคาทดแทนรายเดือน

ต่ําสุด และไมมากกวาคาทดแทนรายเดือนสูงสุดตามที่กระทรวงแรงงาน*ประกาศกาํหนด 

  

มาตรา ๑๙  ในกรณีที่นายจางจายคาทดแทนตามมาตรา ๑๘ (๒) หรือ (๓) 

และตอมาลูกจางไดถึงแกความตายในขณะที่ยังรับคาทดแทนไมครบระยะเวลาตามสิทธิดังกลาว 

ใหนายจางจายคาทดแทนใหแกผูมีสิทธิตามมาตรา ๒๐ ตอไป จนครบกําหนดระยะเวลาตามสทิธ ิ

แตทั้งนี้ ระยะเวลาการจายคาทดแทนรวมกันตองไมเกินแปดป 

  

มาตรา ๒๐  เม่ือลูกจางประสบอันตรายหรือเจ็บปวยจนถึงแกความตายหรือสูญ
หาย ใหบคุคลดังตอไปนี้เปนผูมีสิทธไิดรับเงินทดแทนจากนายจาง 

(๑)  บิดามารดา 

(๒)  สามีหรือภรรยา 

(๓)  บุตรมีอายุต่ํากวาสิบแปดป เวนแตเมื่อมีอายุครบสิบแปดปและยังศึกษาอยู
ในระดบัที่ไมสูงกวาปริญญาตรี ใหไดรับสวนแบงตอไปตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู 



(๔)  บุตรมอีายุตั้งแตสิบแปดปและทุพพลภาพหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
ซึ่งอยูในอุปการะของลูกจางกอนลูกจางถึงแกความตายหรือสูญหาย 

ใหบตุรของลูกจางซึ่งเกิดภายในสามรอยสิบวันนบัแตวันที่ลูกจางถึงแกความตาย

หรือวันที่เกิดเหตุสูญหายมีสิทธิไดรับเงินทดแทนนับแตวนัคลอด 

ในกรณีที่ไมมผีูมีสิทธิตามวรรคหนึ่ง ใหนายจางจายเงินทดแทนแกผูซึ่งอยูใน

อุปการะของลูกจางกอนลูกจางถึงแกความตายหรือสูญหาย แตผูอยูในอุปการะดังกลาว จะตอง

ไดรับความเดอืดรอนเพราะขาดอุปการะจากลูกจางที่ตายหรือสูญหาย 

  

มาตรา ๒๑  ใหผูมีสิทธิตามมาตรา ๒๐ ไดรับสวนแบงในเงินทดแทนเทากัน 

ในกรณีที่สิทธไิดรับเงนิทดแทนสิ้นสุดลงเพราะผูมีสิทธติามมาตรา ๒๐ ผูหนึ่ง

ผูใดถึงแกความตาย หรือสามีหรือภรรยาสมรสใหมหรือมิไดสมรสใหมแตมีพฤตกิารณแสดงให

เห็นไดวาอยูกินฉันสามีหรือภรรยากับหญงิหรือชายอื่น หรือบุตรไมมีลักษณะตามมาตรา ๒๐(๓) 

หรือ (๔) อีกตอไป ใหนําสวนแบงของผูหมดสิทธิเพราะเหตุหนึ่งเหตุใดดังกลาวไปเฉลี่ยใหแกผูมี

สิทธิอ่ืนตอไป 

  

มาตรา ๒๒  นายจางไมตองจายเงินทดแทนในการประสบอันตรายหรือเจ็บปวย
ของลูกจางเพราะเหตุอยางหนึ่งอยางใดดงัตอไปนี ้

(๑)  ลูกจางเสพของมึนเมาหรือส่ิงเสพติดอื่นจนไมสามารถครองสตไิด 

(๒)  ลูกจางจงใจใหตนเองประสบอนัตรายหรือยอมใหผูอ่ืนทาํใหตนประสบ
อันตราย 

  

มาตรา ๒๓  หามมิใหนายจางหักเงินทดแทนเพื่อการใดๆ และเงินทดแทนไมอยู

ในความรับผดิแหงการบังคบัคด ี

  

มาตรา ๒๔  การจายคาทดแทนตามมาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๑๙ นายจางและ

ลูกจาง หรือผูมีสิทธิตามมาตรา ๒๐ แลวแตกรณี จะตกลงกันจายคาทดแทนในคราวเดียวเตม็



จํานวนหรือเปนระยะเวลาอยางอ่ืนก็ได แตนายจางจะหกัสวนลดเกินอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง

ไมได 

  

มาตรา ๒๕  การจายเงินทดแทนตามหมวดนี้ ในกรณีที่นายจางเปนผูมีหนาที่

ตองจายเงินสมทบ ใหสํานักงานจายเงินทดแทนแกลูกจางหรือผูมีสิทธิตามมาตรา ๒๐ แทน

นายจางนั้น แตถานายจางไดทดรองจายเงินทดแทนใหลูกจางหรือผูมีสิทธินั้นไปกอน และเปน

กรณีที่พนักงานเจาหนาที่มีคาํวินิจฉัยวาลูกจางหรือผูมีสิทธิดังกลาวมีสิทธิไดรับเงินทดแทน ให

นายจางขอรับเงินทดแทนทีไ่ดทดรองจายไปคนืจากสาํนกังานไดตามระเบียบที่เลขาธิการกําหนด 

ในกรณีที่นายจางเปนผูไมมหีนาที่ตองจายเงินสมทบ และไดทดรองจายเงิน

ทดแทนแกลูกจางหรือผูมีสิทธิตามมาตรา ๒๐ ไปกอน ถาลูกจางหรอืผูมีสิทธินั้นมสิีทธิไดรับเงิน

ทดแทนตามคาํส่ังของพนักงานเจาหนาทีต่ามมาตรา ๕๐ หรือคําส่ังใหมตามมาตรา ๕๑ นายจางมี

สิทธินําเงินทดแทนที่ไดจายใหลูกจางหรือผูมีสิทธิดังกลาวไปนั้นมาหักจากจํานวนเงินทดแทนตาม

คําส่ังของพนักงานเจาหนาที่ไดไมเกินจาํนวนเงินทดแทนตามประเภทที่กําหนดไวในคําส่ังของ

พนักงานเจาหนาที ่

  

หมวด ๓ 

กองทุนเงินทดแทน 

                   

  

มาตรา ๒๖  ใหมีกองทุนเงินทดแทนในสํานักงานประกันสังคมเพือ่จายเปนเงิน
ทดแทนแกลูกจางแทนนายจางซึ่งมีหนาทีต่องจายเงินสมทบตามมาตรา ๔๔ และเปนคาใชจายตาม

มาตรา ๔๓ 

ใหกองทุนเงินทดแทนตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐๓ ลงวันที่ ๑๖ 

มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัตแิกไขเพิม่เติมประกาศของคณะปฏิวัติ 

ฉบับที่ ๑๐๓ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๑)  พ.ศ. ๒๕๓๓ เปนกองทุนตาม

พระราชบัญญตัินี ้

  



มาตรา ๒๗  กองทุนประกอบดวย 

(๑)  เงินกองทุนเงินทดแทนตามมาตรา ๒๖ วรรคสอง 

(๒)  เงินสมทบ 

(๓)  ผลประโยชนของกองทุนตามมาตรา ๒๙ 

(๔)  เงินเพิ่มตามมาตรา ๔๖ 

(๕)  เงินที่ตกเปนของกองทุนตามมาตรา ๔๗ 

(๖)  เงินคาปรับที่ไดจากการเปรียบเทียบตามมาตรา ๖๖ 

(๗)  ทรัพยสินที่มีผูบริจาคใหหรือเงินอุดหนุน 

(๘)  รายไดอ่ืน 

(๙)  ดอกผลของกองทุน 

  

มาตรา ๒๘  เพ่ือประโยชนในการดาํเนนิการตามพระราชบัญญตัินีใ้หถือวาเงิน

และทรัพยสินของกองทุนตามมาตรา ๒๖ เปนกรรมสิทธิ์ของสํานักงานประกนัสังคม โดยไมตอง

นําสงกระทรวงการคลังเปนรายไดแผนดนิ และใหจายเปนเงินทดแทนตามพระราชบัญญตัินี้แทน

นายจาง 

กระทรวงแรงงาน*มีอํานาจจัดสรรเงินกองทุนไมเกินรอยละยี่สิบสองของดอกผล

ของกองทุนตอป เพ่ือเปนคาใชจายในการบาํบดัรักษาและสงเสริมการฟนฟูสมรรถภาพในการ

ทํางานของลูกจางตามที่กระทรวงแรงงาน*ประกาศกาํหนด และเปนคาใชจายในการสงเสริมหรือ

ปองกันเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน และไมเกินรอยละสามของดอกผลของกองทุนตอป

เพ่ือเปนคาใชจายในการดาํเนินงานของสํานักงานกองทนุเงินทดแทนและคาใชจายตามมาตรา ๔๓ 

  

มาตรา ๒๙  การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจัดหา

ผลประโยชนของกองทุน ใหเปนไปตามระเบียบทีค่ณะกรรมการกําหนดโดยความเห็นชอบของ

กระทรวงแรงงาน* 



  

มาตรา ๓๐  ภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันสิ้นปปฏิทนิ ใหสํานักงานเสนองบ

ดุลและรายงานการรับจายเงินกองทุนในปที่ลวงมาแลวตอสํานักงานตรวจเงินแผนดินเพื่อ

ตรวจสอบรับรองและเสนอตอคณะกรรมการ 

งบดุลและรายงานการรับจายเงินดังกลาว ใหคณะกรรมการเสนอตอรัฐมนตรี 

และใหรัฐมนตรีเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบและจัดใหมีการประกาศในราชกจิจานุเบกษา 

  

หมวด ๔ 

คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนและคณะกรรมการการแพทย 

                   

  

มาตรา ๓๑  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการกองทุนเงิน

ทดแทน” ประกอบดวยเลขาธิการสาํนักงานประกนัสังคมเปนประธานกรรมการ และผูทรงคุณวุฒิ

ไมเกินหกคนกับผูแทนฝายนายจางและผูแทนฝายลูกจางฝายละสามคน ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง เปน

กรรมการ และผูแทนสาํนักงานประกันสังคมเปนกรรมการและเลขานุการ 

การแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ใหรัฐมนตรีแตงตัง้จากผูที่มีความ

เช่ียวชาญในทางแพทยศาสตร นติิศาสตร เศรษฐศาสตร การคลัง ประกันสังคม หรือประกันภัย 

  

มาตรา ๓๒  คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี ้

(๑)  เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีเก่ียวกับนโยบายการบริหารกองทุนและการ
จายเงินทดแทน 

(๒)  พิจารณาใหความเห็นตอรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงและระเบียบ
ตางๆ เพ่ือดําเนินการตามพระราชบัญญตันิี้ 

(๓)  วางระเบียบโดยความเห็นชอบของกระทรวงแรงงาน*เก่ียวกับการรับเงิน 

การจายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุน 



(๔)  วางระเบียบโดยความเห็นชอบของกระทรวงแรงงาน*เก่ียวกับการจัดหา

ผลประโยชนของกองทุน 

(๕)  พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณตามมาตรา ๕๒ 

(๖)  ใหคาํปรึกษาและแนะนาํแกสํานกังานประกันสงัคมในการดําเนินการตาม
พระราชบัญญตัินี ้

(๗)  ปฏิบัตกิารอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี ้ หรือกฎหมายอื่นบญัญัตใิหเปน

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ หรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย 

ในการปฏบิัตหินาที่ตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการอาจมอบหมายใหสํานักงาน

ประกันสังคมเปนผูปฏิบัติก็ได 

  

มาตรา ๓๓  กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตัง้ใหอยูในตาํแหนงคราวละสองป 

กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได แตจะแตงตั้งติดตอกันเกนิ

สองวาระไมได 

  

มาตรา ๓๔  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๓๓ กรรมการซึ่ง

รัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตาํแหนงเมื่อ 

(๑)  ตาย 

(๒)  ลาออก 

(๓)  รัฐมนตรีใหออก 

(๔)  เปนบุคคลลมละลาย 

(๕)  วิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 

(๖)  ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีสุ่ดใหจาํคุก 



ในกรณีที่กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตาํแหนงกอนวาระ ใหรัฐมนตรี

แตงตั้งบุคคลในประเภทเดยีวกันตามมาตรา ๓๑ เปนกรรมการแทนและใหผูไดรับแตงตั้งอยูใน

ตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน 

  

มาตรา ๓๕  ในกรณีที่กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งดาํรงตําแหนงครบตามวาระ
แลว แตยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการขึ้นใหม ใหกรรมการที่พนจากตาํแหนงตามวาระปฏิบตัิ

หนาที่ตอไปพลางกอนจนกวากรรมการที่ไดรับแตงตั้งใหมจะเขารับหนาที่แทน 

  

มาตรา ๓๖  การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวา
ก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชมุ 

ในการประชุมของคณะกรรมการ ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม หรือไม

อาจปฏิบตัิหนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในทีป่ระชุม 

มติในทีป่ระชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน 

ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

  

มาตรา ๓๗  ในการประชุมของคณะกรรมการ ถากรรมการผูใดมีสวนไดเสียเปน
การสวนตัวในเรื่องที่พิจารณา ผูนั้นไมมีสิทธิเขาประชุม 

  

มาตรา ๓๘  ใหมีคณะกรรมการการแพทยคณะหนึ่ง ประกอบดวยประธาน

กรรมการ และกรรมการอื่นมีจํานวนรวมกันไมเกินสบิหาคนซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง 

คณะกรรมการตามวรรคหนึง่ ใหรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูที่มีความเชี่ยวชาญใน

วิชาชีพเวชกรรมสาขาตางๆ 

ใหรัฐมนตรีแตงตั้งขาราชการของสํานักงานประกนัสังคมเปนกรรมการและ

เลขานุการ 

ใหนํามาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ และมาตรา ๓๖ วรรคสอง และวรรค

สาม มาใชบังคับโดยอนโุลม 



  

มาตรา ๓๙  การประชุมของคณะกรรมการการแพทยตองมีกรรมการมาประชุม
ไมนอยกวาหาคนจึงจะเปนองคประชุม 

  

มาตรา ๔๐  คณะกรรมการการแพทยมีอํานาจหนาทีด่ังตอไปนี ้

(๑)  เสนอความเห็นตอคณะกรรมการเกี่ยวกับการดําเนนิงานในการใหบริการ
ทางการแพทย 

(๒)  ใหคําปรึกษาแนะนาํในทางการแพทยแกคณะกรรมการและสํานักงาน 

(๓)  ใหความเห็นตอสํานกังานในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๑๓ และ

ประกาศกระทรวงแรงงาน*ตามมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๘ (๒) และ (๓) 

(๔)  ปฏิบัติการอืน่ตามที่พระราชบญัญัตนิี้บญัญตัิใหเปนอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการการแพทย หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการมอบหมาย 

  

มาตรา ๔๑  คณะกรรมการหรือคณะกรรมการการแพทยจะแตงตั้ง

คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัตอิยางหนึ่งอยางใดตามที่คณะกรรมการหรือ

คณะกรรมการการแพทยมอบหมายก็ได 

การประชุมของคณะอนุกรรมการใหนํามาตรา ๓๖ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

  

มาตรา ๔๒  คณะกรรมการ คณะกรรมการการแพทย และคณะอนุกรรมการมี
อํานาจสั่งใหบคุคลที่เก่ียวของสงเอกสาร ส่ิงของ หรือขอมูลที่จําเปนมาพิจารณาได ในการนี้จะสัง่

ใหบุคคลที่เก่ียวของมาชี้แจงดวยก็ได 

  

มาตรา ๔๓  กรรมการ กรรมการการแพทย และอนุกรรมการมีสิทธิไดรับเบี้ย
ประชุม คาพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก และคาใชจายอยางอ่ืนในการปฏิบัติหนาที่ตาม

พระราชบัญญตัินีต้ามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 



  

หมวด ๕ 

เงินสมทบ 

                        

  

มาตรา ๔๔  ใหกระทรวงแรงงาน*ประกาศกาํหนดประเภทและขนาดของกิจการ

และทองที่ที่นายจางตองจายเงินสมทบ 

ใหนายจางซึ่งมีหนาที่ตองจายเงินสมทบตามวรรคหนึ่งยื่นแบบลงทะเบียนจายเงิน

สมทบและแบบรายการแสดงรายชื่อลูกจางตามแบบที่เลขาธิการกําหนด และจายเงินสมทบ ณ 

สํานักงานแหงทองที่ที่นายจางยื่นแบบลงทะเบียนจายเงินสมทบภายในสามสิบวนันบัแตวนัที่

นายจางมีหนาที่ตองจายเงินสมทบ 

  

มาตรา ๔๕  เพ่ือประโยชนในการเรียกเก็บเงินสมทบจากนายจางตามมาตรา ๔๔ 

ใหกระทรวงแรงงาน*มีอํานาจประกาศกําหนดอตัราเงินสมทบไมเกินรอยละหาของคาจางที่

นายจางจายแตละป อัตราเงินฝากสําหรับกรณีที่นายจางขอจายเงินสมทบเปนงวดไมเกินรอยละ

ยี่สิบหาของเงินสมทบแตละป วิธีการประเมินและการเรียกเก็บเงินสมทบจากนายจาง ตลอดจน

ระเบียบวิธีการอันจําเปนเพือ่ใหสํานักงานดําเนนิการใหเปนไปตามวัตถุประสงค 

การกําหนดอตัราเงินสมทบตามวรรคหนึ่งใหคํานึงถึงสถิติการประสบอนัตราย

ของแตละประเภทกิจการ ภาระของกองทุน และจาํนวนเงินของกองทุนที่มีอยู 

ใหกระทรวงแรงงาน*มีอํานาจในการประกาศกาํหนดหลักเกณฑและวิธีการใน

การลดหรือเพ่ิมอัตราเงินสมทบตามวรรคหนึ่งใหแกนายจางตามอตัราสวนการสูญเสียของนายจาง

ในรอบสามปปฏิทินที่ผานมา 

  

มาตรา ๔๖  นายจางผูใดไมจายเงินสมทบภายในกาํหนดเวลาหรือจายเงินสมทบ
ไมครบจาํนวนตามที่จะตองจาย ใหเสียเงินเพิ่มอีกรอยละสามตอเดือนของเงินสมทบที่ตองจาย 

  



มาตรา ๔๗  เลขาธิการมีอํานาจออกคําส่ังเปนหนังสือใหยึด อายัดและขาย

ทอดตลาดทรพัยสินของนายจางซึ่งไมนาํสงเงินสมทบหรือเงินเพิ่ม หรือนําสงไมครบจํานวน 

การมีคําส่ังใหยึดหรืออายัดทรัพยสินตามวรรคหนึ่งจะกระทําไดตอเมือ่ไดสงคาํ

เตือนเปนหนังสือใหนายจางนําเงินสมทบหรือเงินเพิ่มที่คางมาจายภายในเวลาที่กําหนดแตตองไม

นอยกวาสามสบิวันนบัแตวันที่นายจางไดรับหนังสือนั้นและนายจางไมจายภายในเวลาที่กําหนด 

หลักเกณฑและวิธีการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรพัยสินตามวรรคหนึ่ง ให

เปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด ทัง้นี้ ใหนําหลักเกณฑและวิธีการตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพงมาใชบังคับโดยอนโุลม 

เงินที่ไดจากการขายทอดตลาดทรัพยสิน ใหหักไวเปนคาใชจายในการยึด อายัด 

และขายทอดตลาดและจายเงินสมทบหรือเงินเพิ่มที่คางจาย ถามีเงินเหลือใหคืนแกนายจาง

โดยเร็วโดยใหเลขาธิการมีหนังสือแจงใหนายจางทราบเพื่อขอรับเงินที่เหลือคืนโดยสงทาง

ไปรษณียลงทะเบียนตอบรบั ถานายจางไมมาขอรับคืนภายในหาปใหตกเปนของกองทุน 

  

หมวด ๖ 

การยื่นคํารอง การพิจารณาคํารอง และการอุทธรณ 

                        

  

มาตรา ๔๘  เม่ือลูกจางประสบอันตราย เจ็บปวย หรือสูญหาย ใหนายจางแจง

การประสบอนัตราย เจบ็ปวย หรือสูญหาย ตอสํานักงานแหงทองที่ที่ลูกจางทํางานอยูหรือที่

นายจางมภีูมิลําเนาอยูตามแบบที่เลขาธิการกําหนดภายในสิบหาวนันบัแตวันทีน่ายจางทราบหรือ

ควรจะไดทราบถึงการประสบอันตราย เจบ็ปวย หรือสูญหาย 

  

มาตรา ๔๙  เม่ือลูกจางประสบอันตราย เจ็บปวย หรือสูญหาย ใหลูกจางหรือผูมี

สิทธิตามมาตรา ๒๐ ยื่นคาํรองขอรับเงินทดแทนตอสํานักงานแหงทองที่ที่ลูกจางทํางานอยูหรือที่

นายจางมภีูมิลําเนาตามแบบที่เลขาธิการกําหนดภายในหนึ่งรอยแปดสบิวันนบัแตวันที่ประสบ

อันตราย เจบ็ปวย หรือสูญหาย แลวแตกรณ ี

  



มาตรา ๕๐  เม่ือมีการแจงการประสบอันตราย เจบ็ปวย หรือสูญหาย ตามมาตรา 

๔๘ หรือมีการยื่นคํารองขอรับเงินทดแทนตามมาตรา ๔๙ หรือความปรากฏแกพนักงานเจาหนาที่

วาลูกจางประสบอันตราย เจ็บปวย หรือสูญหาย ใหพนักงานเจาหนาที่สอบสวนและออกคําส่ังให

นายจางจายเงินทดแทนใหแกลูกจางหรือผูมีสิทธิตามมาตรา ๒๐ ตามแบบที่เลขาธิการกําหนดโดย

มิชักชา 

คําส่ังตามวรรคหนึ่งถาเปนกรณีที่ลูกจางหรือผูมีสิทธิตามมาตรา ๒๐  มีสิทธิ

ไดรับเงนิทดแทนใหพนักงานเจาหนาที่กําหนดจาํนวนเงนิทดแทนและระยะเวลาที่ตองจายเงิน

ทดแทนไวดวย และส่ังใหนายจางจายเงินดังกลาวแกลูกจางภายในเจด็วันนบัแตวันที่นายจางทราบ

หรือถือวาไดทราบคาํส่ัง 

ใหนายจางจายเงินทดแทนแกลูกจางหรือผูมีสิทธิตามมาตรา ๒๐ ณ สถานที่

ทํางานของลูกจาง สถานที่อ่ืนตามที่นายจางและฝายลูกจางตกลงกัน หรือที่สํานักงาน 

  

มาตรา ๕๑  ถาปรากฏภายหลังวาผลของการประสบอันตรายหรือการเจ็บปวย

ของลูกจางเปลี่ยนแปลงไปอันเปนเหตใุหคําส่ังที่เก่ียวกับเงินทดแทนตามมาตรา ๕๐ ไมเปนไป

ตามมาตรา ๑๘ หรือมีกรณีตามมาตรา ๑๙ ใหพนกังานเจาหนาที่มีอํานาจออกคําส่ังใหนายจาง

จายเงินทดแทนใหมได คําส่ังใหมใหมีผลเฉพาะการจายเงินทดแทนในคราวตอไป 

ในกรณีที่ขอเท็จจริงปรากฏขึ้นในภายหลังอันเปนเหตใุหคําส่ังที่เก่ียวกับเงิน

ทดแทนตามมาตรา ๕๐ คลาดเคลื่อนไป ใหพนกังานเจาหนาที่มีอํานาจออกคําส่ังใหนายจาง

จายเงินทดแทนใหมได 

ในกรณีที่การเจ็บปวยเกิดขึน้ภายหลังการสิ้นสภาพการเปนลูกจาง ใหลูกจางยื่น

คํารองขอรับเงินทดแทนจากนายจางตอสํานักงานแหงทองที่ที่ลูกจางทํางานอยูหรือทีน่ายจางมี

ภูมิลําเนาไดภายในสองปนบัแตวนัที่ทราบการเจ็บปวย 

  

มาตรา ๕๒  ในกรณีที่นายจาง ลูกจาง หรือผูมีสิทธติามมาตรา ๒๐ ซึ่งไดรับ

คําส่ัง คําวินิจฉัย หรือการประเมินเงินสมทบของพนักงานเจาหนาที่ซึง่ส่ังการตามพระราชบัญญตันิี้

แลวไมพอใจคาํส่ัง คําวินจิฉยั หรือการประเมินเงินสมทบนั้น ใหผูนัน้มีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือตอ

คณะกรรมการไดภายในสามสิบวันนบัแตวันที่ไดรับแจงคําส่ัง คําวินจิฉัย หรือการประเมินเงิน

สมทบ ทั้งนี้ เวนแตเปนคาํส่ังตามมาตรา ๔๗ 



เม่ือคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณแลว ใหแจงคําวินิจฉัยเปนหนังสือใหผู

อุทธรณทราบ 

  

มาตรา ๕๓  ในกรณีที่ผูอุทธรณไมพอใจคําวนิิจฉัยของคณะกรรมการใหมีสิทธิ

นําคดีไปสูศาลแรงงานภายในสามสบิวันนับแตวันทีไ่ดรับแจงคําวนิิจฉัย ถาไมนําคดีไปสูศาล

แรงงานภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหคาํวินิจฉัยของคณะกรรมการเปนที่สุด 

ในกรณีที่ผูมีหนาทีต่องจายเงินทดแทนตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการตาม

วรรคหนึ่งเปนผูนําคดไีปสูศาล ผูนั้นตองวางเงินตอศาลโดยครบถวนตามจํานวนที่ถึงกําหนดจาย

ตามคาํวินิจฉยัของคณะกรรมการจึงจะฟองคดีได 

เม่ือคดีถึงที่สุดและผูซึ่งนําคดไีปสูศาลตามวรรคสองมีหนาที่ตองจายเงินทดแทน

ตามคาํพิพากษาของศาล ใหศาลมอํีานาจจายเงินที่ผูนั้นวางไวตอศาลแกสํานกังาน เพ่ือให

สํานักงานจายเงินทดแทนดงักลาวแกลูกจางหรือผูมีสิทธิตาม มาตรา ๒๐ ตอไป 

  

มาตรา ๕๔  ในกรณีที่ลูกจางของนายจางตามมาตรา ๔๔ ผูมีสิทธติามมาตรา ๒๐ 

หรือนายจางตามมาตรา ๔๔ ยื่นอุทธรณ หรือนําคดไีปสูศาล การอุทธรณ หรือนําคดไีปสูศาลไม

เปนการทุเลาการปฏิบัตติามคําส่ังหรือคําวินิจฉัยของพนักงานเจาหนาที่หรือของคณะกรรมการ 

แลวแตกรณ ี

  

มาตรา ๕๕  ในกรณีที่นายจางอุทธรณการประเมินเงินสมทบหรือนําคดไีปสูศาล 

การอุทธรณ หรือการนําคดไีปสูศาลไมเปนการทุเลาการปฏิบตัิตามคาํส่ังของเลขาธิการหรือ

พนักงานเจาหนาที่ แตถานายจางไดรับอนญุาตจากเลขาธิการใหรอคําวินิจฉยัอุทธรณหรือคํา

พิพากษาของศาล ก็ใหจายภายในสามสบิวันนับแตวันไดรับแจงคาํวินจิฉัยอุทธรณหรือคําพิพากษา

ถึงที่สุด แลวแตกรณ ี

ในกรณีที่มีคําวินิจฉัยอุทธรณหรือคําพิพากษาถึงที่สุดใหนายจางจายเงินสมทบ

หรือจายเงินสมทบเพิ่มข้ึน นายจางจะตองจายภายในกาํหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง 

การอุทธรณหรือการนําคดีไปสูศาลตามวรรคหนึ่งไมเปนเหตุใหงดการเสียเงิน

เพ่ิมตามาตรา ๔๖ 

  



มาตรา ๕๖  ใหนํามาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๕๒ มาตรา ๕๓ มาตรา ๕๕ 

และมาตรา ๖๐ มาใชบังคับแกผูรับเหมาชั้นตนและผูรับเหมาชวงซึ่งมิใชนายจางตามมาตรา ๑๐ 

และผูประกอบกิจการและผูรับเหมาคาแรงซึ่งมิใชนายจางตามมาตรา ๑๑ โดยอนโุลม 

  

หมวด ๗ 

พนักงานเจาหนาที ่

                        

  

มาตรา ๕๗  ในการปฏิบตัิหนาทีต่ามพระราชบัญญตันิี้ ใหพนักงานเจาหนาที่มี
อํานาจดังตอไปนี ้

(๑)  เขาไปในสถานประกอบการ หรือสํานักงานของนายจาง สถานที่ทํางานของ
ลูกจาง ในเวลากลางวันระหวางพระอาทิตยข้ึนและพระอาทิตยตก หรือในเวลาทําการ เพ่ือ

ตรวจสอบหรือสอบถามขอเท็จจริงตรวจสอบทรัพยสินหรือเอกสารหลักฐานอื่น ถายภาพ ถาย

สําเนาเอกสารที่เก่ียวของกับการจาง การจายคาจาง ทะเบียนลูกจาง การจายเงินสมทบ และ

เอกสารอื่นที่เก่ียวของ หรือนําเอกสารหลักฐานที่เก่ียวของไปตรวจสอบหรือกระทําการอยางอ่ืน

ตามสมควรเพือ่ใหไดขอเท็จจริงในอันที่จะปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตนิี ้

(๒)  มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลที่เก่ียวของมาใหถอยคําหรือใหสง
เอกสารหลักฐานที่เก่ียวของหรือส่ิงอ่ืนที่จําเปนมาเพื่อประกอบการพิจารณา 

(๓)  ยึด อายัด หรือขายทอดตลาดทรัพยสินตามคําส่ังของเลขาธิการตามมาตรา 

๔๗ 

  

มาตรา ๕๘  ในการปฏบิัตกิารของพนักงานเจาหนาทีต่ามมาตรา ๕๗ ใหบุคคล

ซึ่งเกี่ยวของอํานวยความสะดวกใหตามควรแกกรณี 

  

มาตรา ๕๙  ในการปฏบิัติการตามหนาที่ พนักงานเจาหนาทีต่องแสดงบตัร

ประจําตัวเมื่อบุคคลซึ่งเกี่ยวของรองขอ 



บัตรประจาํตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

  

มาตรา ๖๐  ในการปฏิบตัิการตามพระราชบัญญตัินี ้ ใหพนักงานเจาหนาที่เปน
เจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

  

หมวด ๘ 

การสงหนังสือ 

                   

  

มาตรา ๖๑  ในการสงคําส่ัง คําวินิจฉัย คาํเตือน หรือหนังสือแจงการประเมินเงิน

สมทบของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ เลขาธิการ หรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งส่ังการตาม

พระราชบัญญตัินี้ ใหสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรบั หรือใหเจาหนาที่หรือพนกังานเจาหนาที่

นําไปสง ณ ภมูิลําเนา หรือถิ่นที่อยู หรือสํานักงานของนายจางในเวลากลางวันระหวางพระอาทิตย

ข้ึนและพระอาทิตยตก หรือในเวลาทําการของนายจาง ถาไมพบนายจาง ณ ภูมิลําเนา หรือถ่ินที่อยู 

หรือสํานักงานของนายจาง หรือพบนายจางแตนายจางปฏิเสธไมยอมรับจะสงใหแกบุคคลใดซึ่ง

บรรลุนิติภาวะแลว และอยูหรือทํางานในบานหรือสํานักงานที่ปรากฏวาเปนของนายจางนั้นกไ็ด 

ถาการสงตามวรรคหนึ่งไมสามารถกระทําได ใหสงโดยปดคาํส่ัง คาํวินิจฉัย คาํ

เตือน หรือหนงัสือแจงการประเมินเงินสมทบ ในที่ซึ่งเห็นไดงาย ณ สํานักงานของนายจาง สถานที่

ทํางานของลูกจาง หรือภูมลํิาเนาหรือถ่ินที่อยูของนายจาง เม่ือไดดําเนินการดังกลาวและเวลาได

ลวงพนไปไมนอยกวาสิบหาวันแลว ใหถือวานายจางไดรับคาํส่ัง คาํวินิจฉัย คาํเตอืน หรือหนังสือ

แจงการประเมินเงินสมทบนั้นแลว 

  

หมวด ๙ 

บทกําหนดโทษ 

                        

  



มาตรา ๖๒  นายจางผูใดไมจัดใหลูกจางซึ่งประสบอันตรายหรือเจ็บปวย ไดรับ

การรักษาพยาบาลตามมาตรา ๑๓ หรือไมปฏิบัตติามมาตรา ๑๗  มาตรา ๔๔ หรือมาตรา ๔๘ 

ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

  

มาตรา ๖๓  ผูใดไมปฏิบัตติามคําส่ังของคณะกรรมการ คณะกรรมการ

การแพทย หรือคณะอนุกรรมการที่ส่ังตามมาตรา ๔๒ หรือคําส่ังของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา 

๕๗ (๒) หรือไมอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติการของพนักงานเจาหนาทีต่ามมาตรา ๕๘ ตอง

ระวางโทษจาํคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรบัไมเกินสองพนับาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

  

มาตรา ๖๔  นายจางผูใดไมจายเงินทดแทนตามคําส่ังของพนักงานเจาหนาที่ตาม
มาตรา ๕๐ หรือมาตรา ๕๑ โดยมิไดอุทธรณตามมาตรา ๕๒ หรือมิไดนาํคดีไปสูศาลตามมาตรา 

๕๓ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

  

มาตรา ๖๕  ผูใดเปดเผยขอเท็จจริงใดเกี่ยวกับกิจการของนายจางอันเปน

ขอเท็จจริงที่ตามปกติวิสัยของนายจางจะพึงสงวนไวไมเปดเผยซึ่งตนไดมาหรือลวงรูเนื่องจากการ

ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้ ตองระวางโทษจาํคกุไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินสองพัน

บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ เวนแตเปนการเปดเผยในการปฏิบัติราชการเพื่อประโยชนแหง

พระราชบัญญตัินี้ หรือเพ่ือประโยชนแกการคุมครองแรงงาน หรือการสอบสวน หรือการพิจารณา

คด ี

  

มาตรา ๖๖  บรรดาความผดิตามพระราชบัญญตัินี้ ถาเจาพนักงานดังตอไปนี้เห็น
วาผูกระทําความผิดไมควรไดรับโทษจําคกุ หรือไมควรถูกฟองรอง ใหมีอํานาจเปรียบเทียบได 

(๑)  เลขาธิการ สําหรับความผิดที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร 

(๒)  ผูวาราชการจังหวัด สําหรับความผดิที่เกิดข้ึนในจงัหวัดอื่น 

ในกรณีที่มีการสอบสวน ถาพนักงานสอบสวนพบวาบุคคลใดกระทาํความผิดตาม

พระราชบัญญตัินี ้และบคุคลนั้นยินยอมใหเปรียบเทียบ ใหพนักงานสอบสวนสงเร่ืองใหเลขาธิการ



หรือผูวาราชการจังหวัดแลวแตกรณี ภายในเจ็ดวนันบัแตวันทีบุ่คคลนั้นแสดงความยินยอม การ

เปรียบเทียบหรือไม ใหอยูในดุลยพินิจของเจาพนักงานตาม (๑) หรือ (๒) แลวแตกรณ ี

ในการเปรียบเทียบตามมาตรานี้ ผูมีอํานาจเปรียบเทียบตองเปรียบเทียบปรับไม

นอยกวาก่ึงหนึ่งของอัตราโทษปรับที่บญัญัตไิวสําหรับความผดินัน้ และเมื่อผูกระทําความผดิได

ชําระคาปรบัตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายในสามสบิวันแลว ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ถาผูกระทําความผิดไมยินยอมใหเปรียบเทียบหรือเมื่อยินยอมแลวไมชําระเงิน

คาปรับภายในกําหนดเวลาตามวรรคสาม ใหดําเนนิคดีตอไป 

  

บทเฉพาะกาล 

                        

  

มาตรา ๖๗  นายจางซึ่งมีหนาที่จายเงินสมทบอยูแลวตามประกาศ

กระทรวงมหาดไทยซึ่งออกตามประกาศของคณะปฏิวัต ิฉบับที่ ๑๐๓ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. 

๒๕๑๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัต ิ ฉบับที ่ ๑๐๓ 

ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๓๓ อยูกอนวันที่พระราชบัญญตัินีใ้ช

บังคับ ใหมีหนาที่จายเงินสมทบตามอัตราที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดตามประกาศ

กระทรวงมหาดไทยดังกลาวตอไปจนกวาจะไดมปีระกาศกระทรวงแรงงาน*ตามมาตรา ๔๕ ใช

บังคับ 

  

มาตรา ๖๘  ผูใดมสิีทธิไดรับเงินทดแทนจากนายจางตามประกาศ

กระทรวงมหาดไทยซึ่งออกตามประกาศของคณะปฏิวัต ิฉบับที่ ๑๐๓ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. 

๒๕๑๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประกาศ  ของคณะปฏิวัติ ฉบบัที่ ๑๐๓ 

ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๓๓ อยูกอนวันที่พระราชบัญญตัินีใ้ช

บังคับ ใหคงไดรับเงินทดแทนตามประกาศกระทรวงมหาดไทยดังกลาวตอไปจนกวาจะครบถวน

ตามสิทธนิั้น 

  



มาตรา ๖๙  คํารองที่ยังไมถึงที่สุด หรือคดีที่ยังอยูในระหวางการพิจารณาของ

ศาลกอนวนัทีพ่ระราชบัญญตัินี้ใชบังคับ ใหบังคบัตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ซึ่งออกตาม

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบบัที่ ๑๐๓ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย

พระราชบัญญตัิแกไขเพิ่มเตมิประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐๓ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. 

๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๓๓ จนกวาคํารอง หรือคดีนั้นๆ จะถึงท่ีสุด 

  

มาตรา ๗๐  บรรดาประกาศหรือคําส่ังทีอ่อกตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบบัที่ 
๑๐๓ ลงวันที่ ๑๖ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัิแกไขเพิ่มเตมิ

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบบัที่ ๑๐๓ ลงวันที่ ๑๖ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. 

๒๕๓๓ ใหยังคงใชบังคับไดตอไปเทาทีไ่มขัดหรือแยงกับพระราชบญัญัตนิี้ ทั้งนี้ จนกวาจะมี

กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศหรือคําส่ังท่ีออกตามพระราชบัญญัตนิีใ้ชบังคับ 

  

  

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

ชวน หลีกภัย 

นายกรัฐมนตร ี



หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญตัฉิบับนี้ คือ โดยที่ประกาศของคณะปฏิวัติ 

ฉบับที่ ๑๐๓ ลงวันที่ ๑๖ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ซึ่งเปนกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานไดใช

บังคับมาเปนเวลานาน ขอกําหนดเกี่ยวกับการคุมครองแรงงานบางประการเปนอุปสรรคในการ

บังคับใช และไมทันสภาวการณในปจจบุันที่เปล่ียนแปลงไป ประกอบกับไดมีพระราชบัญญตัิแกไข

เพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที ่ ๑๐๓ ลงวันที ่ ๑๖ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับที ่ ๑) 

พ.ศ. ๒๕๓๓ บัญญัติใหโอนกองทุนเงินทดแทนและบรรดาอํานาจหนาทีข่องกรมแรงงาน 

กระทรวงมหาดไทย และของเจาหนาที่ของกรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทย เฉพาะในสวนที่

เก่ียวกับสํานักงานกองทุนเงนิทดแทน และงานกองทุนเงินทดแทนในสํานักงานแรงงานจังหวัดไป

เปนของสํานักงานประกันสังคม  กระทรวงมหาดไทย หรือของเจาหนาที่ของสํานักงาน

ประกันสังคม กระทรวงมหาดไทย  ดงันั้น เพ่ือใหกฎหมายวาดวยเงินทดแทนและกองทุนเงิน

ทดแทน เปนพระราชบญัญัติที่สมบูรณแยกจากกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน สมควร

ปรับปรุงกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานเสียใหม จงึจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

  

ดวงใจ/แกไข 

๒๖ ก.ย. ๔๔ 

A+B(C) 

  

ทรงยศ 

สราวุฒ ิ

จัดทํา 

๑๖ พ.ค. ๔๖ 

  

*พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญตัิใหสอดคลองกับการโอนอาํนาจหนาที่ของสวนราชการให

เปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕

  



มาตรา ๕๔  ในพระราชบัญญตัิเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ ใหแกไขคําวา 

“กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม” เปน “กระทรวงแรงงาน” และคาํวา “รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงแรงงานและสวัสดกิารสังคม” เปน “รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน” 

  

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัตปิรับปรงุ

กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.๒๕๔๕ ไดบญัญัติใหจัดตั้งสวนราชการขึ้นใหมโดยมภีารกิจใหม ซึ่งได

มีการตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบรหิารและอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตาม

พระราชบัญญตัิปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแลว และเนื่องจากพระราชบัญญัตดิังกลาวได

บัญญตัิใหโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการ รัฐมนตรีผูดาํรงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัตหินาที่ในสวน

ราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหม โดยใหมีการแกไขบทบญัญัตติางๆ ใหสอดคลองกับ

อํานาจหนาทีท่ี่โอนไปดวย ฉะนั้น เพ่ืออนุวัติใหเปนไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติ

และพระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึงสมควรแกไขบทบญัญัติของกฎหมายใหสอดคลองกับการโอน

สวนราชการ เพ่ือใหผูเก่ียวของมีความชัดเจนในการใชกฎหมายโดยไมตองไปคนหาในกฎหมาย

โอนอาํนาจหนาที่วาตามกฎหมายใดไดมกีารโอนภารกจิของสวนราชการหรือผูรับผิดชอบตาม

กฎหมายนั้นไปเปนของหนวยงานใดหรือผูใดแลว โดยแกไขบทบญัญตัขิองกฎหมายใหมีการ

เปล่ียนชื่อสวนราชการ รัฐมนตรี ผูดาํรงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบตัิหนาที่ของสวนราชการใหตรงกับ

การโอนอาํนาจหนาที ่ และเพ่ิมผูแทนสวนราชการในคณะกรรมการใหตรงตามภารกิจที่มีการตัด

โอนจากสวนราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหมรวมทั้งตัดสวนราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแลว

ซึ่งเปนการแกไขใหตรงตามพระราชบัญญตัิและพระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึงจําเปนตองตรา 

พระราชกฤษฎีกานี ้

  

สุมลรัตน/อรรถชัย/มณฑาทิพย แกไข 

๑๐ ก.ค. ๔๖ 

  

วาทินี/รัมภา/ปรับปรุง 

๘ สิงหาคม ๒๕๔๙ 

   ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๑/ตอนที่ ๒๘ ก/หนา ๓/๓๐ มิถุนายน ๒๕๓๗ 

ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๙/ตอนที่ ๑๐๒ ก/หนา ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ 
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