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เงินทดแทน 
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ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันท่ี ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๗ 

เปนปที่ ๔๙ ในรัชกาลปจจบัุน 

  

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 
โปรดเกลาฯ ใหประกาศวา 

  

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานในสวนท่ี
เกี่ยวกับเงนิทดแทนและกองทุนเงินทดแทน 

  

จึงทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบญัญติัข้ึนไวโดยคําแนะนําและ
ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปน้ี 

  

มาตรา ๑  พระราชบัญญติัน้ีเรียกวา “พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗” 

  

มาตรา ๒  พระราชบญัญัติน้ีใหใชบังคับต้ังแตวนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป 

  

มาตรา ๓  ใหยกเลิกขอ ๒ (๖) และขอ ๙ แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐๓ 
ลงวนัที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ และขอ ๓ และ ขอ ๑๐ แหงประกาศของคณะปฏิวติั ฉบับที่ ๑๐๓ 
ลงวนัที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญติัแกไขเพิ่มเติมประกาศของ
คณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๐๓ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๓๓ 

บรรดากฎหมาย กฎ และขอบังคับอ่ืนในสวนที่มีบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญติันี้ 
หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบญัญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญติัน้ีแทน 

  

มาตรา ๔  พระราชบัญญัติน้ีไมใชบังคับแก 



(๑) ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค และราชการสวนทองถิ่น 

(๒) รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ 
(๓) นายจางซ่ึงประกอบธรุกจิโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน

เฉพาะในสวนท่ีเกี่ยวกับครูหรือครใูหญ 
(๔) นายจางซ่ึงดําเนินกิจการที่มิไดมีวัตถปุระสงคเพ่ือแสวงหากําไรในทาง

เศรษฐกิจ 

(๕) นายจางอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

  

มาตรา ๕  ในพระราชบญัญติันี้ 
“นายจาง”  หมาย ความวา ผูซ่ึงตกลงรับลกูจางเขาทํางานโดยจายคาจางให และ

หมายความรวมถึงผูซ่ึงไดรับมอบหมายใหทํางานแทนนายจาง ในกรณทีี่นายจางเปนนิติบุคคลให
หมายความรวมถึงผูมีอํานาจกระทําการแทน นิติบุคคลและผูซ่ึงไดรับมอบหมายจากผูมีอํานาจกระทํา
การแทนนติิบุคคลใหทํา การแทนดวย 

“ลูกจาง” หมายความวา ผูซ่ึงทํางานใหนายจางโดยรับคาจางไมวาจะเรยีกช่ืออยางไร
แตไมรวมถึง ลูกจางซ่ึงทํางานเกี่ยวกับงานบานอันมิไดมีการประกอบธรุกิจรวมอยูดวย 

“คาจาง” หมายความวา เงินทกุประเภทท่ีนายจางจายใหแกลูกจางเปนคาตอบแทน
การทํางานในวันและเวลาทํางานปกติไมวาจะคํานวณตามระยะเวลา หรือคํานวณตามผลงานที่ลกูจาง
ทําไดและใหหมายความรวมถึงเงินทีน่ายจางจายใหแกลูกจางในวันหยุดและวนัลาซ่ึงลูกจางไมได
ทํางานดวย ท้ังนี้ ไมวาจะกําหนด คํานวณ หรือจายในลักษณะใดหรือโดยวธิกีารใด และไมวาจะ
เรยีกช่ืออยางไร 

“ประสบอันตราย” หมายความวา การท่ีลูกจางไดรับอันตรายแกกายหรอืผลกระทบ
แกจิตใจ หรือถึงแกความตายเน่ืองจากการทํางานหรือปองกันรกัษาประโยชนใหแกนายจางหรือตาม
คําส่ังของนายจาง 

“เจ็บปวย” หมายความวา การท่ีลกูจางเจ็บปวยหรือถึงแกความตายดวยโรคซ่ึง
เกิดข้ึนตามลักษณะหรือสภาพของงานหรือเนื่องจากการทํางาน 

“สูญหาย” หมายความวา การที่ลูกจางหายไปในระหวางทาํงานหรือปฏบิัติตามคําส่ัง
ของนายจางซ่ึงมีเหตุ อันควรเช่ือวาลกูจางถึงแกความตายเพราะประสบเหตุอันตรายที่เกิดขึ้นใน 
ระหวางทาํงานหรือปฏิบัติตามคําส่ังของนายจางนัน้ รวมตลอดถึงการท่ีลูกจางหายไปในระหวาง
เดินทางโดย พาหนะทางบก ทางอากาศ หรอืทางน้ํา เพื่อไปทํางานใหนายจางซ่ึงมีเหตุอันควรเช่ือวา



พาหนะนั้นไดประสบเหตุ อันตรายและลูกจางถึงแกความตาย ทั้งน้ี เปนระยะเวลาไมนอยกวาหน่ึง
รอยยี่สิบวันนบัแตวนัท่ีเกดิเหตุน้ัน 

“สูญเสียสมรรถภาพ” หมายความวา การสูญเสียอวัยวะหรือการสูญเสียสมรรถภาพ
ในการทํางานของรางกายหรือจิตใจภายหลังการรักษาดวยวิธีทางการแพทยส้ินสุดแลว 

“เงินทดแทน” หมายความวา เงินที่จายเปนคาทดแทน คารักษาพยาบาล คาฟนฟู
สมรรถภาพในการทํางาน และคาทําศพ 

“คาทดแทน” หมายความวา เงินที่จายใหลกูจางหรือผูมีสิทธิตาม มาตรา ๒๐ สําหรับ
การประสบอันตรายหรือเจบ็ปวยหรือสูญหายของลูกจางตามพระราชบัญญัตินี ้

“คารกัษาพยาบาล” หมายความวา คาใชจายเกีย่วกับการตรวจ การรักษา การ
พยาบาล และคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปน เพื่อใหผลของการประสบอันตรายหรือการเจ็บปวยบรรเทาหรอื
หมดส้ินไป และหมายความรวมถึงคาใชจายเก่ียวกับอุปกรณ เครื่องใช หรือวัตถุที่ใชแทนหรือทํา
หนาที่แทนหรอืชวยอวัยวะทีป่ระสบอันตรายดวย 

“คาฟนฟูสมรรถภาพในการทาํงาน” หมายความวา คาใชจายที่จําเปนเกีย่วกับการ
ฟนฟูสมรรถภาพในการทํางาน 

“การฟนฟูสมรรถภาพในการทํางาน” หมายความวา การจัดใหลูกจางซ่ึงประสบ
อันตรายหรือเจ็บปวยและสูญเสียสมรรถภาพในการทํางาน ไดรับการฟนฟูสมรรถภาพของรางกาย
หรือจิตใจหรือการฟนฟูอาชีพ เพ่ือใหสามารถประกอบอาชีพท่ีเหมาะสมตามสภาพของรางกาย 

“คาทําศพ” หมายความวา คาใชจายเก่ียวกับการจัดการศพของลูกจางตามประเพณี
ทางศาสนาของลูกจางหรือตามประเพณีแหงทองถิ่น ในกรณีทีลู่กจางถึงแกความตายเนื่องจาก
ประสบอันตรายหรือเจ็บปวยหรือสูญหาย 

“เงินสมทบ” หมายความวา เงนิที่นายจางจายสมทบเขากองทุนเงินทดแทนเพื่อใช
เปนเงินทดแทนใหแกลูกจาง 

“กองทุน” หมายความวา กองทุนเงินทดแทน 

“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานประกันสังคม หรือสํานักงานประกันสังคม
จังหวัด แลวแตกรณ ี

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการกองทุนเงนิทดแทน 

“กรรมการ” หมายความวา กรรมการกองทุนเงินทดแทน 

“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธกิารสํานักงานประกันสังคม 

“พนักงานเจาหนาที”่ หมายความวา ผูซ่ึงรฐัมนตรแีตงต้ังใหปฏิบัติการตาม



พระราชบญัญติันี้ 
“รัฐมนตร”ี หมายความวา รัฐมนตรผีูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้
  

มาตรา ๖  ใหรฐัมนตรวีาการกระทรวงแรงงาน*รกัษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
และใหมีอํานาจแตงต้ังพนักงานเจาหนาที่ กบัออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศเพ่ือปฏิบัติการ
ตามพระราชบญัญัตินี ้

กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศน้ันเม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวให
ใชบังคับได 
  

หมวด ๑ 

บทท่ัวไป 

 
  

มาตรา ๗  การเรยีกรองหรือการไดมาซ่ึงสิทธิหรือประโยชนตามพระราชบัญญัติน้ี 
ไมเปนการตัดสิทธิหรือประโยชนที่ลกูจางพึงไดตามกฎหมายอ่ืน 

  

มาตรา ๘  ใหกระทรวงแรงงาน*มีอํานาจแตงต้ังพนักงานเจาหนาที่ซ่ึงมีคุณวุฒิ ไม
ตํ่ากวาปรญิญาตรีทางนิติศาสตรเพ่ือมีอํานาจฟองคดีและแกตางคดีเกี่ยว กับเงินทดแทนตาม
พระราชบญัญติันี้ใหแกลูกจางหรือผูมีสิทธติามมาตรา ๒๐ 

ใหลูกจางหรือผูมีสิทธิตามมาตรา ๒๐ ที่ประสงคจะใหพนักงานเจาหนาที่ฟองคดี
หรือแกตางคดตีามวรรคหนึ่งย่ืนคําขอตอสํานักงานตามระเบียบที่เลขาธกิารกําหนด 

  

มาตรา ๙  หนี้ท่ีเกิดจากการไมชําระเงินทดแทน เงินสมทบ หรือเงินเพ่ิมตาม
พระราชบญัญติันี้ ใหลูกจางหรือสํานักงานมีบุริมสิทธิเหนือทรัพยสินทั้งหมดของนายจาง ซ่ึงเปน
ลูกหน้ีในลําดบัเดียวกับบรุิมสิทธิในคาภาษีอากรตามประมวลกฎหมายแพง และพาณิชย 

  

มาตรา ๑๐  ในกรณีที่นายจางซ่ึงเปนผูรับเหมาชวงไมจายเงินทดแทน เงนิสมทบ 
หรือเงินเพิ่ม ใหผูรับเหมาชวงในลําดับถัดข้ึนไปหากมีตลอดสายจนถึงผูรับเหมาช้ันตนซ่ึง มิใช
นายจางรวมรบัผิดกบัผูรับเหมาชวงซ่ึงเปนนายจางในการจายเงินทดแทน เงินสมทบ หรือเงินเพิ่ม 

ใหผูรับเหมาช้ันตนหรือผูรับเหมาชวงซ่ึงมิใชนายจางที่ไดจายเงินทดแทน เงิน
สมทบ หรือเงินเพิ่ม มีสิทธไิลเบี้ยเอาแกนายจางและบรรดาผูรับเหมาชวงอ่ืนหากมีตลอดสายในเงนิ



ทดแทน เงนิสมทบ หรือเงินเพิ่ม ที่ไดจายใหแกลูกจางหรอืสํานักงาน 

  

มาตรา ๑๑  ในกรณีทีผู่ประกอบกิจการไดวาจางดวยวิธีเหมาคาแรง โดยมอบให
บุคคลหน่ึงบุคคลใดรับชวงไปควบคุมดูแลการทํางานและรับผิดชอบในการจายคาจางใหแกลกูจาง
อีกทอดหน่ึงกด็ี หรือมอบใหบุคคลหน่ึงบุคคลใดเปนผูจัดหาลูกจางมาทาํงานอันมิใชการประกอบ
ธุรกิจจัดหางานก็ดี โดยการทํางานน้ัน เปนสวนหนึ่งสวนใดหรือทั้งหมดในกระบวนการผลิตหรอื
ธุรกิจในความรับผิดชอบของผูประกอบกจิการ ถาผูรับเหมาคาแรงดังกลาวไมจายเงินทดแทน เงิน
สมทบ หรือเงินเพิ่ม แกลกูจางหรือสํานักงาน ใหผูประกอบกิจการหรือผูรบัเหมาคาแรงซ่ึงมิใช
นายจางรวมรบัผิดกบัผูรับเหมาคาแรงซ่ึงเปนนายจางในการจายเงินทดแทน เงินสมทบ หรือเงินเพิ่ม 
เสมือนหน่ึงเปนนายจาง 

ใหผูประกอบกิจการหรือผูรบัเหมาคาแรงซ่ึงมิใชนายจางที่ไดจายเงินทดแทน เงนิ
สมทบ หรือเงินเพิ่ม มีสิทธไิลเบี้ยเอาแกนายจางและบรรดาผูรับเหมาคาแรงอืน่หากมีตลอดสายใน
เงินทดแทน เงนิสมทบ หรือเงินเพิ่มท่ีไดจายใหแกลูกจางหรือสํานักงาน 

  

มาตรา ๑๒  กําหนดเวลาจายเงินสมทบ กําหนดเวลาแจงรายการตาง ๆ ตอกองทุน 
กําหนดเวลายืน่คํารองเรยีกเงินทดแทน และกําหนดเวลาสําหรับการอุทธรณท่ีบญัญติัไวใน
พระราชบญัญติันี้ หรือระเบียบ หรือประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญติัน้ี ถาผูมีหนาที่ตองปฏิบัติตาม
กําหนดเวลาดงักลาวมิไดอยูในประเทศ หรือมีเหตุจําเปนจนไมสามารถจะปฏิบัติตามกําหนดเวลา
ดังกลาวได เม่ือเลขาธิการพจิารณาเห็นเปนการสมควร จะใหขยายหรอืเลื่อนกาํหนดเวลาออกไปอกี
ตามความจําเปนแกกรณีกไ็ด 
  

หมวด ๒ 

เงินทดแทน 

 
  

มาตรา ๑๓  เม่ือลูกจางประสบอันตรายหรอืเจ็บปวย ใหนายจางจัดใหลูกจางไดรับ
การรักษาพยาบาลทันทีตามความเหมาะสมแกอันตรายหรือความเจ็บปวยนั้น และใหนายจางจายคา
รักษาพยาบาลเทาที่จายจริงตามความจําเปนแตไมเกินอัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

ใหนายจางจายคารักษาพยาบาลตามวรรคหนึ่งโดยไมชักชาเม่ือฝายลกูจางแจงให
นายจางทราบ 

  



มาตรา ๑๔  ใหกระทรวงแรงงาน*ประกาศกําหนดชนิดของโรคซ่ึงเกดิข้ึนตาม
ลักษณะหรือสภาพของงานหรือเนื่องจากการทํางาน 

  

มาตรา ๑๕  กรณีท่ีลกูจางจําเปนตองไดรับการฟนฟูสมรรถภาพในการทํางาน
ภายหลังการประสบอันตรายหรือเจ็บปวย ใหนายจางจายคาฟนฟูสมรรถภาพในการทาํงานของ
ลูกจางตามความจําเปนตามหลักเกณฑ วิธกีาร และอัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

  

มาตรา ๑๖  เม่ือลูกจางประสบอันตรายหรอืเจ็บปวยจนถงึแกความตายหรือสูญหาย 
ใหนายจางจายคาทําศพแกผูจัดการศพของลกูจางเปนจํานวนหนึ่งรอยเทาของ อัตราสูงสุดของคาจาง
ข้ันตํ่ารายวนัตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน 

  

มาตรา ๑๗  ในกรณีทีลู่กจางประสบอันตรายหรือเจ็บปวยจนถงึแกความตายโดยไม
มี ผูจัดการศพ ใหนายจางจัดการศพของลูกจางไปพลางกอนจนกวาผูมีสิทธิตามมาตรา ๒๐ จะมาขอ
เปนผูจัดการศพ แตนายจางจะใชคาทําศพเกินหนึ่งในสามของคาทําศพตามมาตรา ๑๖ ไมได ถา
ลูกจางถึงแกความตายครบเจด็สิบสองช่ัวโมง แลวยังไมมีผูมีสิทธิตามมาตรา ๒๐ มาขอเปนผูจัดการ
ศพ ใหนายจางจัดการศพน้ันตามประเพณทีางศาสนาของลูกจางซ่ึงถึงแกความตายหรือ ตามประเพณี
แหงทองถิ่นโดยคํานึงถึงฐานะทางสังคมของลูกจาง ในการน้ีใหนายจางใชคาทําศพสวนท่ีเหลือได 

  

มาตรา ๑๘  เม่ือลูกจางประสบอันตรายหรอืเจ็บปวยหรือสูญหายใหนายจางจายคา
ทดแทนเปนรายเดือนใหแกลูกจางหรือผูมีสิทธิตามมาตรา ๒๐ แลวแตกรณี ดังตอไปนี้ 

(๑) รอยละหกสิบของคาจางรายเดือน สําหรับกรณีท่ีลกูจางไมสามารถทํางาน
ติดตอกันไดเกนิสามวันไมวาลูกจางจะสูญเสียอวัยวะตาม (๒) ดวยหรือไมก็ตาม โดยจายต้ังแตวนั
แรกที่ลกูจางไมสามารถทํางานไดไปจนตลอดระยะเวลาท่ีไมสามารถทาํงานได แตตองไมเกินหนึ่งป 

(๒) รอยละหกสิบของคาจางรายเดือน สําหรับกรณีทีลู่กจางตองสูญเสียอวยัวะ
บางสวนของรางกาย โดยจายตามประเภทของการสูญเสียอวยัวะและตามระยะเวลาท่ีตองจายให
ตามที่กระทรวงแรงงาน*ประกาศกําหนด แตตองไมเกินสิบป 

(๓) รอยละหกสิบของคาจางรายเดือน สําหรับกรณีท่ีลกูจางทุพพลภาพ โดยจายตาม
ประเภทของการทุพพลภาพและตามระยะเวลาท่ีจะตองจายตามที่กระทรวงแรงงาน*ประกาศกําหนด 
แตตองไมเกินสิบหาป 

(๔) รอยละหกสิบของคาจางรายเดือน สําหรับกรณีท่ีลกูจางถึงแกความตายหรือสูญ



หายมีกําหนดแปดป 
การประสบอันตรายหรือเจบ็ปวยซ่ึงเปนเหตุใหสูญเสียอวัยวะของรางกาย หรือ

สูญเสียสมรรถภาพในการทาํงานของอวัยวะไปเพียงบางสวน ในการคิดคาทดแทน ใหเทียบ
อัตราสวนรอยละจากจํานวนระยะเวลาที่กําหนดไวสําหรบัการสูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพ
ในการทํางานของอวัยวะประเภทนั้น ๆ ตามท่ีกระทรวงแรงงาน*ประกาศกําหนด 

หลักเกณฑและวิธีการคํานวณคาจางรายเดอืนใหเปนไปตามท่ีกระทรวงแรงงาน*
ประกาศกําหนด 

คาทดแทนตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองตองไมนอยกวาคาทดแทนรายเดือนต่ําสุด 
และไมมากกวาคาทดแทนรายเดือนสูงสุดตามที่กระทรวงแรงงาน*ประกาศกําหนด 

  

มาตรา ๑๙  ในกรณีที่นายจางจายคาทดแทนตามมาตรา ๑๘ (๒) หรือ (๓) และตอมา
ลูกจางไดถึงแกความตายในขณะท่ียังรับคาทดแทนไมครบระยะเวลาตามสิทธิดังกลาว ใหนายจาง
จายคาทดแทนใหแกผูมีสิทธติามมาตรา ๒๐ ตอไป จนครบกําหนดระยะเวลาตามสิทธิ แตท้ังนี้ 
ระยะเวลาการจายคาทดแทนรวมกันตองไมเกินแปดป 

  

มาตรา ๒๐  เม่ือลูกจางประสบอันตรายหรอืเจ็บปวยจนถงึแกความตายหรือสูญหาย 
ใหบุคคลดังตอไปนี้เปนผูมีสิทธิไดรับเงินทดแทนจากนายจาง 

(๑) บิดามารดา 

(๒) สามีหรือภรรยา 

(๓) บุตรมีอายตํุ่ากวาสิบแปดป เวนแตเม่ือมีอายุครบสิบแปดปและยังศึกษาอยูใน
ระดับท่ีไมสูงกวาปรญิญาตรี ใหไดรับสวนแบงตอไปตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาอยู 

(๔) บุตรมีอายุต้ังแตสิบแปดปและทุพพลภาพหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบซ่ึง
อยูในอุปการะของลูกจางกอนลูกจางถึงแกความตายหรือสูญหาย 

ให บุตรของลกูจางซ่ึงเกิดภายในสามรอยสิบวันนับแตวันที่ลูกจางถึงแกความตาย 
หรือวันที่เกิดเหตุสูญหายมีสิทธิไดรับเงนิทดแทนนับแตวนัคลอด 

ในกรณีที่ไมมีผูมีสิทธิตามวรรคหน่ึง ใหนายจางจายเงินทดแทนแกผูซ่ึงอยูใน
อุปการะของลกูจางกอนลกูจางถึงแกความตายหรือสูญหาย แตผูอยูในอุปการะดังกลาว จะตองไดรบั
ความเดือดรอนเพราะขาดอปุการะจากลกูจางที่ตายหรือสูญหาย 

  

มาตรา ๒๑  ใหผูมีสิทธิตามมาตรา ๒๐ ไดรับสวนแบงในเงินทดแทนเทากัน 



ใน กรณีที่สิทธิไดรับเงินทดแทนส้ินสุดลงเพราะผูมีสิทธติามมาตรา ๒๐ ผูหน่ึงผูใด
ถึงแกความตาย หรือสามีหรอืภรรยาสมรสใหมหรือมิไดสมรสใหมแตมีพฤติการณแสดงใหเห็นได 
วาอยูกนิฉันสามีหรือภรรยากับหญิงหรือชายอ่ืน หรือบุตรไมมีลักษณะตามมาตรา ๒๐(๓) หรือ (๔) 
อีกตอไป ใหนําสวนแบงของผูหมดสิทธิเพราะเหตุหนึ่งเหตุใดดังกลาวไปเฉลีย่ใหแกผู มีสิทธิอื่น
ตอไป 

  

มาตรา ๒๒  นายจางไมตองจายเงินทดแทนในการประสบอันตรายหรือเจ็บปวย
ของลูกจางเพราะเหตุอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปน้ี 

(๑) ลูกจางเสพของมึนเมาหรอืส่ิงเสพติดอ่ืนจนไมสามารถครองสติได 
(๒) ลูกจางจงใจใหตนเองประสบอันตรายหรือยอมใหผูอ่ืนทําใหตนประสบ

อันตราย 

  

มาตรา ๒๓  หามมิใหนายจางหักเงินทดแทนเพื่อการใด ๆ และเงินทดแทนไมอยูใน
ความรับผิดแหงการบังคับคดี 

  

มาตรา ๒๔  การจายคาทดแทนตามมาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๑๙ นายจางและลกูจาง 
หรือผูมีสิทธิตามมาตรา ๒๐ แลวแตกรณี จะตกลงกนัจายคาทดแทนในคราวเดียวเต็มจํานวนหรือเปน
ระยะเวลาอยางอ่ืนก็ได แตนายจางจะหักสวนลดเกินอัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวงไมได 

  

มาตรา ๒๕  การจายเงินทดแทนตามหมวดนี้ ในกรณีที่นายจางเปนผูมีหนาที่ตอง
จายเงินสมทบ ใหสํานักงานจายเงินทดแทนแกลูกจางหรอืผูมีสิทธิตามมาตรา ๒๐ แทนนายจางน้ัน 
แตถานายจางไดทดรองจายเงินทดแทนใหลูกจางหรือผูมีสิทธิน้ันไปกอน และเปนกรณีที่พนกังาน
เจาหนาที่มีคําวินิจฉัยวาลูกจางหรือผูมีสิทธิดังกลาวมีสิทธิไดรับเงนิทดแทน ใหนายจางขอรับเงิน
ทดแทนทีไ่ดทดรองจายไปคืนจากสํานกังานไดตามระเบยีบที่เลขาธิการกําหนด 

ใน กรณีที่นายจางเปนผูไมมีหนาที่ตองจายเงินสมทบ และไดทดรองจายเงิน
ทดแทนแกลูกจางหรือผูมีสิทธิตามมาตรา ๒๐ ไปกอน ถาลูกจางหรือผูมีสิทธินั้นมีสิทธิไดรับเงิน
ทดแทนตามคําส่ังของพนักงาน เจาหนาที่ตามมาตรา ๕๐ หรือคําส่ังใหมตามมาตรา ๕๑ นายจางมี
สิทธินําเงินทดแทนท่ีไดจายใหลูกจางหรือผูมีสิทธิดังกลาวไป นั้นมาหักจากจํานวนเงนิทดแทนตาม
คําส่ังของพนักงานเจาหนาที่ไดไมเกินจํานวน เงินทดแทนตามประเภทที่กําหนดไวในคําส่ังของ
พนักงานเจาหนาท่ี 



  

หมวด ๓ 

กองทุนเงินทดแทน 

 
  

มาตรา ๒๖  ใหมีกองทุนเงินทดแทนในสํานักงานประกันสังคมเพื่อจายเปนเงิน
ทดแทนแกลูกจางแทนนายจางซ่ึงมีหนาที่ตองจายเงินสมทบตามมาตรา ๔๔ และเปนคาใชจายตาม
มาตรา ๔๓ 

ใหกองทุนเงินทดแทนตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐๓ ลงวนัท่ี ๑๖ 
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติแกไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ 
ฉบับที่ ๑๐๓ ลงวันท่ี ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๓๓ เปนกองทุนตาม
พระราชบญัญติันี้ 

  

มาตรา ๒๗  กองทุนประกอบดวย 

(๑) เงนิกองทุนเงินทดแทนตามมาตรา ๒๖ วรรคสอง 

(๒) เงินสมทบ 

(๓) ผลประโยชนของกองทนุตามมาตรา ๒๙ 

(๔) เงินเพ่ิมตามมาตรา ๔๖ 

(๕) เงนิที่ตกเปนของกองทุนตามมาตรา ๔๗ 

(๖) เงนิคาปรบัที่ไดจากการเปรยีบเทียบตามมาตรา ๖๖ 

(๗) ทรัพยสินที่มีผูบริจาคใหหรือเงินอุดหนุน 

(๘) รายไดอ่ืน 

(๙) ดอกผลของกองทุน 

  

มาตรา ๒๘  เพ่ือประโยชนในการดําเนินการตามพระราชบัญญัติน้ีใหถือวาเงนิและ
ทรัพยสินของกองทุนตามมาตรา ๒๖ เปนกรรมสิทธิ์ของสํานักงานประกันสังคม โดยไมตองนําสง
กระทรวงการคลังเปนรายไดแผนดนิ และใหจายเปนเงินทดแทนตามพระราชบัญญัตินี้แทนนายจาง 

กระทรวงแรงงาน*มีอํานาจจัดสรรเงนิกองทุนไมเกนิรอยละยี่สิบสองของดอกผล
ของกองทุนตอป เพ่ือเปนคาใชจายในการบําบัดรกัษาและสงเสริมการฟนฟูสมรรถภาพในการทํางาน
ของลูกจางตามท่ีกระทรวงแรงงาน*ประกาศกําหนด และเปนคาใชจายในการสงเสรมิหรือปองกัน



เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน และไมเกินรอยละสามของดอกผลของกองทุนตอปเพ่ือเปน
คาใชจายในการดําเนินงานของสํานักงานกองทุนเงินทดแทนและคาใชจายตามมาตรา ๔๓ 

  

มาตรา ๒๙  การรับเงิน การจายเงิน การเกบ็รักษาเงิน และการจัดหาผลประโยชน
ของกองทุน ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวง
แรงงาน* 

  

มาตรา ๓๐  ภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันส้ินปปฏิทนิ ใหสํานักงานเสนองบดลุ
และรายงานการรับจายเงินกองทุนในปท่ีลวงมาแลวตอ สํานักงานตรวจเงินแผนดินเพ่ือตรวจสอบ
รับรองและเสนอตอคณะกรรมการ 

งบดุลและรายงานการรับจายเงินดังกลาว ใหคณะกรรมการเสนอตอรฐัมนตรี และ
ใหรัฐมนตรีเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบและจัดใหมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  

หมวด ๔ 

คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนและคณะกรรมการการแพทย 
 

  

มาตรา ๓๑  ใหมีคณะกรรมการคณะหน่ึง เรยีกวา “คณะกรรมการกองทุนเงิน
ทดแทน” ประกอบดวยเลขาธิการสํานักงานประกันสังคมเปนประธานกรรมการ และผูทรงคุณวุฒิไม
เกินหกคนกับผูแทนฝายนายจางและผูแทนฝายลูกจางฝายละสามคน ซ่ึงรัฐมนตรแีตงต้ัง เปน
กรรมการ และผูแทนสํานักงานประกนัสังคมเปนกรรมการและเลขานกุาร 

การแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ใหรัฐมนตรแีตงต้ังจากผูที่มีความเช่ียวชาญ
ในทางแพทยศาสตร นิติศาสตร เศรษฐศาสตร การคลัง ประกันสังคม หรือประกันภยั 

  

มาตรา ๓๒  คณะกรรมการมอํีานาจหนาทีด่ังตอไปน้ี 

(๑) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายการบรหิารกองทุนและการจายเงิน
ทดแทน 

(๒) พิจารณาใหความเห็นตอรัฐมนตรใีนการออกกฎกระทรวงและระเบียบตาง ๆ 
เพ่ือดําเนนิการตามพระราชบัญญัตินี ้

(๓) วางระเบยีบโดยความเห็นชอบของกระทรวงแรงงาน*เกี่ยวกบัการรับเงิน การ



จายเงิน และการเก็บรกัษาเงนิกองทุน 

(๔) วางระเบียบโดยความเห็นชอบของกระทรวงแรงงาน*เกี่ยวกบัการจัดหา
ผลประโยชนของกองทุน 

(๕) พิจารณาวนิิจฉัยอุทธรณตามมาตรา ๕๒ 

(๖) ใหคําปรึกษาและแนะนําแกสํานักงานประกันสังคมในการดําเนินการตาม
พระราชบญัญติันี้ 

(๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามทีพ่ระราชบัญญติัน้ี หรือกฎหมายอ่ืนบญัญัติใหเปนอํานาจ
หนาที่ของคณะกรรมการ หรือตามท่ีรัฐมนตรีมอบหมาย 

ในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการอาจมอบหมายใหสํานักงาน
ประกันสังคมเปนผูปฏิบัติกไ็ด 

  

มาตรา ๓๓  กรรมการซ่ึงรฐัมนตรแีตงต้ังใหอยูในตําแหนงคราวละสองป 
กรรมการซ่ึงพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงต้ังอีกได แตจะแตงต้ังติดตอกันเกนิสอง

วาระไมได 
  

มาตรา ๓๔  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๓๓ กรรมการซ่ึง
รัฐมนตรแีตงต้ังพนจากตําแหนงเม่ือ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) รัฐมนตรใีหออก 

(๔) เปนบุคคลลมละลาย 

(๕) วิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 

(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 

ในกรณีที่กรรมการซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังพนจากตําแหนงกอนวาระ ใหรัฐมนตรี
แตงต้ังบุคคลในประเภทเดยีวกันตามมาตรา ๓๑ เปนกรรมการแทนและใหผูไดรับแตงต้ังอยูใน
ตําแหนงเทากบัวาระที่เหลืออยูของกรรมการซ่ึงตนแทน 

  

มาตรา ๓๕  ในกรณีทีก่รรมการซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังดํารงตําแหนงครบตามวาระแลว 
แตยังมิไดมีการแตงต้ังกรรมการข้ึนใหม ใหกรรมการทีพ่นจากตําแหนงตามวาระปฏิบัติหนาที่ตอไป
พลางกอนจนกวากรรมการที่ไดรับแตงตั้งใหมจะเขารับหนาที่แทน 



  

มาตรา ๓๖  การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่ง
หน่ึงของจํานวนกรรมการท้ังหมดจึงจะเปนองคประชุม 

ในการประชุมของคณะกรรมการ ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม หรือไม
อาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเปนประธานในที่ประชุม 

มติในที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน 
ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

  

มาตรา ๓๗  ในการประชุมของคณะกรรมการ ถากรรมการผูใดมีสวนไดเสียเปน
การสวนตัวในเรื่องที่พิจารณา ผูนั้นไมมีสิทธิเขาประชุม 

  

มาตรา ๓๘  ใหมีคณะกรรมการการแพทยคณะหนึ่ง ประกอบดวยประธาน
กรรมการ และกรรมการอ่ืนมีจํานวนรวมกนัไมเกนิสิบหาคนซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ัง 

คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหรัฐมนตรแีตงต้ังจากผูท่ีมีความเช่ียวชาญในวิชาชีพ
เวชกรรมสาขาตาง ๆ 

ใหรัฐมนตรแีตงต้ังขาราชการของสํานักงานประกันสังคมเปนกรรมการและ
เลขานุการ 

ใหนํามาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ และมาตรา ๓๖ วรรคสอง และวรรคสาม 
มาใชบังคับโดยอนโุลม 

  

มาตรา ๓๙  การประชุมของคณะกรรมการการแพทยตองมีกรรมการมาประชุมไม
นอยกวาหาคนจึงจะเปนองคประชุม 

  

มาตรา ๔๐  คณะกรรมการการแพทยมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี ้
(๑) เสนอความเห็นตอคณะกรรมการเกี่ยวกับการดําเนินงานในการใหบริการทาง

การแพทย 
(๒) ใหคําปรึกษาแนะนําในทางการแพทยแกคณะกรรมการและสํานักงาน 

(๓) ใหความเห็นตอสํานักงานในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๑๓ และประกาศ
กระทรวงแรงงาน*ตามมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๘ (๒) และ (๓) 

(๔) ปฏิบัติการอ่ืนตามที่พระราชบัญญัตินีบั้ญญัติใหเปนอํานาจหนาทีข่อง



คณะกรรมการการแพทย หรอืตามที่รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการมอบหมาย 

  

มาตรา ๔๑  คณะกรรมการหรือคณะกรรมการการแพทยจะแตงต้ัง
คณะอนุกรรมการเพ่ือ พิจารณาหรือปฏิบัติอยางหน่ึงอยางใดตามท่ีคณะกรรมการหรือคณะกรรมการ
การ แพทยมอบหมายก็ได 

การประชุมของคณะอนุกรรมการใหนํามาตรา ๓๖ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

  

มาตรา ๔๒  คณะกรรมการ คณะกรรมการการแพทย และคณะอนุกรรมการมี
อํานาจส่ังใหบุคคลท่ีเกีย่วของสงเอกสาร ส่ิงของ หรือขอมูลที่จําเปนมาพิจารณาได ในการน้ีจะส่ังให
บุคคลที่เกีย่วของมาช้ีแจงดวยก็ได 

  

มาตรา ๔๓  กรรมการ กรรมการการแพทย และอนุกรรมการมีสิทธิไดรบัเบี้ย
ประชุม คาพาหนะ คาเบี้ยเลีย้ง คาเชาท่ีพัก และคาใชจายอยางอ่ืนในการปฏิบัติหนาที่ตาม
พระราชบญัญติันี้ตามระเบยีบที่รัฐมนตรกีาํหนด 

  

หมวด ๕ 

เงินสมทบ 

 
  

มาตรา ๔๔  ใหกระทรวงแรงงาน*ประกาศกําหนดประเภทและขนาดของกิจการ
และทองที่ที่นายจางตองจายเงินสมทบ 

ให นายจางซ่ึงมีหนาท่ีตองจายเงินสมทบตามวรรคหนึ่งยืน่แบบลงทะเบียนจายเงิน 
สมทบและแบบรายการแสดงรายชื่อลูกจางตามแบบที่เลขาธิการกําหนด และจายเงินสมทบ ณ 
สํานักงานแหงทองท่ีที่นายจางยื่นแบบลงทะเบียนจายเงินสมทบภายในสามสิบวัน นบัแตวนัท่ี
นายจางมีหนาที่ตองจายเงินสมทบ 

  

มาตรา ๔๕  เพ่ือประโยชนในการเรยีกเกบ็เงินสมทบจากนายจางตามมาตรา ๔๔ 
ใหกระทรวงแรงงาน*มีอํานาจประกาศกําหนดอัตราเงนิสมทบไมเกินรอยละหาของคาจางที่นายจาง
จายแตละป อัตราเงินฝากสําหรับกรณีที่นายจางขอจายเงนิสมทบเปนงวดไมเกินรอยละย่ีสิบหาของ
เงินสมทบแตละป วธิีการประเมินและการเรียกเก็บเงินสมทบจากนายจาง ตลอดจนระเบียบวธิีการ
อันจําเปนเพื่อใหสํานักงานดาํเนินการใหเปนไปตามวัตถปุระสงค 



การกําหนดอัตราเงินสมทบตามวรรคหนึ่งใหคํานึงถึงสถติิการประสบอันตรายของ
แตละประเภทกิจการ ภาระของกองทุน และจํานวนเงินของกองทุนที่มีอยู 

ให กระทรวงแรงงาน*มีอํานาจในการประกาศกําหนดหลักเกณฑและวธิีการในการ
ลดหรือเพิ่ม อตัราเงินสมทบตามวรรคหนึ่งใหแกนายจางตามอัตราสวนการสูญเสียของนายจางใน 
รอบสามปปฏทิินท่ีผานมา 

  

มาตรา ๔๖  นายจางผูใดไมจายเงินสมทบภายในกําหนดเวลาหรือจายเงนิสมทบไม
ครบจํานวนตามท่ีจะตองจาย ใหเสียเงินเพิม่อีกรอยละสามตอเดือนของเงินสมทบที่ตองจาย 

  

มาตรา ๔๗  เลขาธกิารมีอํานาจออกคําส่ังเปนหนังสือใหยึด อายัดและขาย
ทอดตลาดทรพัยสินของนายจางซ่ึงไมนําสงเงินสมทบหรือเงินเพ่ิม หรือนําสงไมครบจํานวน 

การ มีคําส่ังใหยึดหรืออายัดทรัพยสินตามวรรคหนึ่งจะกระทําไดตอเม่ือไดสงคํา 
เตือนเปนหนังสือใหนายจางนําเงินสมทบหรือเงินเพ่ิมทีค่างมาจายภายในเวลา ท่ีกําหนดแตตองไม
นอยกวาสามสิบวันนับแตวันที่นายจางไดรบัหนังสือน้ัน และนายจางไมจายภายในเวลาท่ีกําหนด 

หลักเกณฑและวิธีการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรพัยสินตามวรรคหนึ่ง ให
เปนไปตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีกําหนด ทั้งน้ี ใหนําหลักเกณฑและวิธกีารตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพงมาใชบังคับโดยอนโุลม 

เงิน ที่ไดจากการขายทอดตลาดทรัพยสิน ใหหักไวเปนคาใชจายในการยดึ อายัด 
และขายทอดตลาดและจายเงินสมทบหรือเงินเพิ่มที่คางจาย ถามีเงนิเหลือใหคืนแกนายจางโดยเร็ว
โดยใหเลขาธกิารมีหนังสือแจงใหนาย จางทราบเพ่ือขอรับเงินทีเ่หลือคืนโดยสงทางไปรษณยี
ลงทะเบียนตอบรับ ถานายจางไมมาขอรับคืนภายในหาปใหตกเปนของกองทุน 

  

หมวด ๖ 

การย่ืนคํารอง การพจิารณาคํารอง และการอุทธรณ 
 

  

มาตรา ๔๘  เม่ือลูกจางประสบอันตราย เจบ็ปวย หรือสูญหาย ใหนายจางแจงการ
ประสบอันตราย เจ็บปวย หรือสูญหาย ตอสํานักงานแหงทองที่ที่ลูกจางทํางานอยูหรือท่ีนายจางมี
ภูมิลําเนาอยู ตามแบบที่เลขาธิการกําหนดภายในสิบหาวนันับแตวันทีน่ายจางทราบหรือควรจะได 
ทราบถึงการประสบอันตราย เจ็บปวย หรือสูญหาย 



  

มาตรา ๔๙  เม่ือลูกจางประสบอันตราย เจ็บปวย หรือสูญหาย ใหลูกจางหรือผูมี
สิทธิตามมาตรา ๒๐ ยื่นคํารองขอรับเงินทดแทนตอสํานักงานแหงทองที่ที่ลูกจางทาํงานอยูหรือท่ี 
นายจางมีภูมิลาํเนาตามแบบท่ีเลขาธิการกําหนดภายในหน่ึงรอยแปดสิบวันนับแต วนัที่ประสบ
อันตราย เจ็บปวย หรือสูญหาย แลวแตกรณ ี

  

มาตรา ๕๐  เม่ือมีการแจงการประสบอันตราย เจ็บปวย หรือสูญหาย ตามมาตรา 
๔๘ หรือมีการย่ืนคํารองขอรบัเงินทดแทนตามมาตรา ๔๙ หรือความปรากฏแกพนักงานเจาหนาทีว่า
ลูกจางประสบอันตราย เจ็บปวย หรือสูญหาย ใหพนักงานเจาหนาที่สอบสวนและออกคําส่ังให
นายจางจายเงินทดแทนใหแกลูกจางหรือผูมีสิทธิตามมาตรา ๒๐ ตามแบบที่เลขาธิการกําหนดโดยมิ
ชักชา 

คําส่ังตามวรรคหนึ่งถาเปนกรณีทีล่กูจางหรือผูมีสิทธิตามมาตรา ๒๐  มีสิทธิไดรับ
เงินทดแทนใหพนักงานเจาหนาท่ีกําหนดจํานวนเงินทดแทนและระยะเวลาที่ตองจายเงินทดแทนไว
ดวย และส่ังใหนายจางจายเงินดังกลาวแกลูกจางภายในเจ็ดวนันับแตวนัท่ีนายจางทราบหรือถือวาได
ทราบคําส่ัง 

ใหนายจางจายเงินทดแทนแกลูกจางหรือผูมีสิทธิตามมาตรา ๒๐ ณ สถานที่ทํางาน
ของลูกจาง สถานที่อ่ืนตามท่ีนายจางและฝายลูกจางตกลงกัน หรือที่สํานักงาน 

  

มาตรา ๕๑  ถาปรากฏภายหลงัวาผลของการประสบอันตรายหรือการเจ็บปวยของ
ลูกจางเปลีย่นแปลงไปอันเปนเหตุใหคําส่ังที่เกี่ยวกับเงนิทดแทนตามมาตรา ๕๐ ไมเปนไปตาม
มาตรา ๑๘ หรอืมีกรณีตามมาตรา ๑๙ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจออกคําส่ังใหนายจางจายเงิน
ทดแทนใหมได คําส่ังใหมใหมีผลเฉพาะการจายเงินทดแทนในคราวตอไป 

ในกรณีที่ขอเท็จจรงิปรากฏข้ึนในภายหลงัอันเปนเหตุใหคําส่ังที่เกี่ยวกับเงิน
ทดแทนตามมาตรา ๕๐ คลาดเคลื่อนไป ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจออกคําส่ังใหนายจางจายเงนิ
ทดแทนใหมได 

ใน กรณีที่การเจ็บปวยเกิดขึน้ภายหลังการส้ินสภาพการเปนลูกจาง ใหลูกจางยื่นคํา
รองขอรับเงินทดแทนจากนายจางตอสํานกังานแหงทองที่ที่ ลูกจางทํางานอยูหรือทีน่ายจางมี
ภูมิลําเนาไดภายในสองปนับแตวนัที่ทราบ การเจ็บปวย 

  

มาตรา ๕๒  ในกรณีทีน่ายจาง ลูกจาง หรอืผูมีสิทธิตามมาตรา ๒๐ ซ่ึงไดรับคําส่ัง 



คําวินิจฉัย หรอืการประเมินเงินสมทบของพนักงานเจาหนาที่ซ่ึงส่ังการตามพระราชบญัญัตินีแ้ลวไม
พอใจคําส่ัง คําวินิจฉัย หรือการประเมนิเงินสมทบนั้น ใหผูนั้นมีสิทธิอุทธรณเปนหนงัสือตอ
คณะกรรมการไดภายในสามสิบวันนับแตวนัที่ไดรับแจงคําส่ัง คําวินิจฉัย หรือการประเมินเงนิ
สมทบ ทั้งนี้ เวนแตเปนคําส่ังตามมาตรา ๔๗ 

เม่ือคณะกรรมการพิจารณาวนิิจฉัยอุทธรณแลว ใหแจงคําวินิจฉัยเปนหนังสือใหผู
อุทธรณทราบ 

  

มาตรา ๕๓  ในกรณีทีผู่อุทธรณไมพอใจคาํวินิจฉัยของคณะกรรมการใหมีสิทธินํา
คดีไปสูศาลแรงงานภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําวินิจฉัย ถาไมนําคดีไปสูศาลแรงงาน
ภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหคําวินิจฉัยของคณะกรรมการเปนที่สุด 

ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองจายเงินทดแทนตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการตามวรรค
หน่ึงเปนผูนําคดีไปสูศาล ผูน้ันตองวางเงินตอศาลโดยครบถวนตามจํานวนท่ีถึงกําหนดจายตามคํา
วินิจฉัยของคณะกรรมการจึงจะฟองคดไีด 

เม่ือคดีถึงท่ีสุดและผูซ่ึงนําคดไีปสูศาลตามวรรคสองมีหนาที่ตองจายเงนิทดแทน
ตามคําพิพากษาของศาล ใหศาลมีอํานาจจายเงินทีผู่น้ันวางไวตอศาลแกสํานักงาน เพ่ือใหสํานักงาน
จายเงินทดแทนดังกลาวแกลกูจางหรือผูมีสิทธิตาม มาตรา ๒๐ ตอไป 

  

มาตรา ๕๔  ในกรณีทีลู่กจางของนายจางตามมาตรา ๔๔ ผูมีสิทธิตามมาตรา ๒๐ 
หรือนายจางตามมาตรา ๔๔ ยื่นอุทธรณ หรือนําคดไีปสูศาล การอุทธรณ หรือนําคดไีปสูศาลไมเปน
การทุเลาการปฏิบัติตามคําส่ังหรือคําวินิจฉัยของพนักงานเจาหนาท่ีหรือของคณะกรรมการ แลวแต
กรณ ี

  

มาตรา ๕๕  ในกรณีทีน่ายจางอุทธรณการประเมินเงนิสมทบหรือนําคดีไปสูศาล 
การอุทธรณ หรือการนําคดีไปสูศาลไมเปนการทุเลาการปฏิบัติตามคําส่ังของเลขาธกิารหรือพนักงาน
เจาหนาที่ แตถานายจางไดรบัอนุญาตจากเลขาธกิารใหรอคําวินิจฉัยอุทธรณหรือคําพิพากษาของศาล 
ก็ใหจายภายในสามสิบวันนบัแตวนัไดรับแจงคําวนิิจฉัยอุทธรณหรือคําพิพากษาถึงทีสุ่ด แลวแตกรณ ี

ในกรณีที่มีคําวินิจฉัยอุทธรณหรือคําพิพากษาถึงที่สุดใหนายจางจายเงินสมทบหรือ
จายเงินสมทบเพ่ิมข้ึน นายจางจะตองจายภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง 

การอุทธรณหรือการนําคดีไปสูศาลตามวรรคหนึ่งไมเปนเหตุใหงดการเสียเงินเพิ่ม
ตามาตรา ๔๖ 



  

มาตรา ๕๖  ใหนํามาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๕๒ มาตรา ๕๓ มาตรา ๕๕ และ
มาตรา ๖๐ มาใชบังคับแกผูรบัเหมาชั้นตนและผูรับเหมาชวงซ่ึงมิใชนายจางตามมาตรา ๑๐ และผู
ประกอบกิจการและผูรับเหมาคาแรงซ่ึงมิใชนายจางตามมาตรา ๑๑ โดยอนโุลม 

  

หมวด ๗ 

พนกังานเจาหนาท่ี 

 
  

มาตรา ๕๗  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติน้ี ใหพนักงานเจาหนาที่มี
อํานาจดังตอไปนี้ 

(๑) เขาไปในสถานประกอบการ หรือสํานักงานของนายจาง สถานทีทํ่างานของ
ลูกจาง ในเวลากลางวันระหวางพระอาทิตยข้ึนและพระอาทิตยตก หรอืในเวลาทําการ เพื่อตรวจสอบ
หรือสอบถามขอเท็จจริงตรวจสอบทรัพยสินหรือเอกสารหลักฐานอ่ืน ถายภาพ ถายสําเนาเอกสารท่ี
เกี่ยวของกับการจาง การจายคาจาง ทะเบียนลูกจาง การจายเงินสมทบ และเอกสารอ่ืนที่เกีย่วของ 
หรือนําเอกสารหลักฐานที่เกีย่วของไปตรวจสอบหรือกระทําการอยางอ่ืนตามสมควร เพื่อใหได
ขอเท็จจริงในอันท่ีจะปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบญัญัติน้ี 

(๒) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลท่ีเกีย่วของมาใหถอยคําหรือใหสงเอกสาร 
หลักฐานท่ีเกี่ยวของหรือส่ิงอ่ืนที่จําเปนมาเพื่อประกอบการพิจารณา 

(๓) ยึด อายดั หรือขายทอดตลาดทรัพยสินตามคําส่ังของเลขาธิการตามมาตรา ๔๗ 

  

มาตรา ๕๘  ในการปฏิบัติการของพนกังานเจาหนาที่ตามมาตรา ๕๗ ใหบุคคลซ่ึง
เกี่ยวของอํานวยความสะดวกใหตามควรแกกรณ ี

  

มาตรา ๕๙  ในการปฏิบัติการตามหนาท่ี พนักงานเจาหนาท่ีตองแสดงบัตร
ประจําตัวเม่ือบุคคลซ่ึงเกี่ยวของรองขอ 

บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบท่ีรฐัมนตรปีระกาศกําหนด 

  

มาตรา ๖๐  ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี ใหพนกังานเจาหนาที่เปนเจา
พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

  



หมวด ๘ 

การสงหนังสือ 

 
  

มาตรา ๖๑  ในการสงคําส่ัง คําวินิจฉัย คําเตือน หรือหนังสือแจงการประเมินเงนิ
สมทบของคณะกรรมการ คณะอนกุรรมการ เลขาธกิาร หรือพนักงานเจาหนาท่ีซ่ึงส่ังการตาม
พระราชบญัญติันี้ ใหสงทางไปรษณยีลงทะเบียนตอบรับ หรือใหเจาหนาท่ีหรือพนกังานเจาหนาที่
นําไปสง ณ ภมิูลําเนา หรือถิน่ท่ีอยู หรือสํานักงานของนายจางในเวลากลางวนัระหวางพระอาทิตย
ข้ึนและพระอาทิตยตก หรือในเวลาทําการของนายจาง ถาไมพบนายจาง ณ ภูมิลําเนา หรือถิ่นที่อยู 
หรือสํานักงานของนายจาง หรือพบนายจางแตนายจางปฏิเสธไมยอมรับจะสงใหแกบุคคลใดซ่ึง
บรรลุนิติภาวะแลว และอยูหรือทํางานในบานหรือสํานักงานที่ปรากฏวาเปนของนายจางน้ันกไ็ด 

ถาการสงตามวรรคหนึ่งไมสามารถกระทําได ใหสงโดยปดคําส่ัง คําวนิิจฉัย คํา
เตือน หรือหนงัสือแจงการประเมินเงินสมทบ ในที่ซ่ึงเห็นไดงาย ณ สํานักงานของนายจาง สถานท่ี
ทํางานของลูกจาง หรือภูมิลําเนาหรือถิน่ที่อยูของนายจาง เม่ือไดดําเนินการดังกลาวและเวลาไดลวง
พนไปไมนอยกวาสิบหาวันแลว ใหถือวานายจางไดรับคําส่ัง คําวินิจฉัย คําเตือน หรือหนังสือแจง
การประเมินเงนิสมทบน้ันแลว 

  

หมวด ๙ 

บทกําหนดโทษ 

 
  

มาตรา ๖๒  นายจางผูใดไมจดัใหลูกจางซ่ึงประสบอันตรายหรือเจ็บปวย ไดรับการ
รักษาพยาบาลตามมาตรา ๑๓ หรือไมปฏบิัติตามมาตรา ๑๗  มาตรา ๔๔ หรือมาตรา ๔๘ ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกนิหนึ่งหม่ืนบาท หรือท้ังจําทั้งปรับ 

  

มาตรา ๖๓  ผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของคณะกรรมการ คณะกรรมการการแพทย 
หรือคณะอนุกรรมการที่ส่ังตามมาตรา ๔๒ หรือคําส่ังของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๕๗ (๒) 
หรือไมอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติการของพนกังานเจาหนาท่ีตามมาตรา ๕๘ ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรอืท้ังจําทั้งปรับ 

  

มาตรา ๖๔  นายจางผูใดไมจายเงินทดแทนตามคําส่ังของพนักงานเจาหนาท่ีตาม



มาตรา ๕๐ หรอืมาตรา ๕๑ โดยมิไดอุทธรณตามมาตรา ๕๒ หรือมิไดนําคดีไปสูศาลตามมาตรา ๕๓ 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหน่ึงป หรือปรับไมเกินสองหม่ืนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

  

มาตรา ๖๕  ผูใดเปดเผยขอเทจ็จริงใดเกี่ยวกบักิจการของนายจางอันเปนขอเท็จ จริง
ที่ตามปกติวิสัยของนายจางจะพึงสงวนไวไมเปดเผยซ่ึงตนไดมาหรือลวง รูเน่ืองจากการปฏิบัติการ
ตามพระราชบญัญัตินี้ ตองระวางโทษจําคุกไมเกนิหนึ่งเดือน หรือปรบัไมเกินสองพันบาท หรือท้ังจํา
ทั้งปรับ เวนแตเปนการเปดเผยในการปฏบิัติราชการเพือ่ประโยชนแหงพระราชบญัญัตินี้ หรือเพื่อ
ประโยชนแกการคุมครองแรงงาน หรือการสอบสวน หรือการพจิารณาคดี 

  

มาตรา ๖๖  บรรดาความผดิตามพระราชบญัญัตินี้ ถาเจาพนักงานดังตอไปนี้เห็นวา
ผูกระทาํความผิดไมควรไดรบัโทษจําคุก หรือไมควรถูกฟองรอง ใหมีอํานาจเปรียบเทียบได 

(๑) เลขาธิการ สําหรับความผดิที่เกิดข้ึนในกรุงเทพมหานคร 

(๒) ผูวาราชการจังหวดั สําหรับความผิดท่ีเกิดข้ึนในจังหวัดอ่ืน 

ในกรณีที่มีการสอบสวน ถาพนักงานสอบสวนพบวาบุคคลใดกระทําความผดิตาม
พระราชบญัญติันี้ และบุคคลนั้นยนิยอมใหเปรียบเทียบ ใหพนักงานสอบสวนสงเรื่องใหเลขาธกิาร
หรือผูวาราชการจังหวดัแลวแตกรณี ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่บุคคลน้ันแสดงความยินยอม การ
เปรยีบเทียบหรือไม ใหอยูในดุลยพนิิจของเจาพนกังานตาม (๑) หรือ (๒) แลวแตกรณ ี

ในการเปรยีบเทียบตามมาตรานี้ ผูมีอํานาจเปรียบเทียบตองเปรยีบเทียบปรับไมนอย
กวากึ่งหน่ึงของอัตราโทษปรบัที่บัญญัติไวสําหรับความผดินั้น และเม่ือผูกระทําความผิดไดชําระ
คาปรับตามจํานวนท่ีเปรยีบเทียบภายในสามสิบวันแลว ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวธิี
พิจารณาความอาญา 

ถาผูกระทําความผิดไมยินยอมใหเปรียบเทียบหรือเม่ือยนิยอมแลวไมชําระเงิน
คาปรับภายในกําหนดเวลาตามวรรคสาม ใหดําเนินคดีตอไป 

  

บทเฉพาะกาล 

 
  

มาตรา ๖๗  นายจางซ่ึงมีหนาท่ีจายเงินสมทบอยูแลวตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย ซ่ึงออกตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐๓ ลงวันท่ี ๑๖ มีนาคม พ.ศ. 
๒๕๑๕ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติแกไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๐๓ ลง



วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๓๓ อยูกอนวันท่ีพระราชบญัญัตินี้ใชบังคับ ใหมี
หนาที่จายเงินสมทบตามอัตราที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดตามประกาศกระทรวง มหาดไทย
ดังกลาวตอไปจนกวาจะไดมีประกาศกระทรวงแรงงาน*ตามมาตรา ๔๕ ใชบังคับ 

  

มาตรา ๖๘  ผูใดมีสิทธิไดรับเงินทดแทนจากนายจางตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทยซ่ึงออกตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐๓ ลงวันท่ี ๑๖ มีนาคม พ.ศ. 
๒๕๑๕ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติแกไขเพิ่มเติมประกาศ  ของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐๓ ลง
วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๓๓ อยูกอนวันท่ีพระราชบญัญัตินี้ใชบังคับ ให
คงไดรับเงินทดแทนตามประกาศกระทรวงมหาดไทยดังกลาวตอไปจนกวาจะครบถวนตามสิทธิน้ัน 

  

มาตรา ๖๙  คํารองที่ยังไมถึงที่สุด หรือคดีที่ยังอยูในระหวางการพิจารณาของศาล
กอนวนัที่พระราชบญัญัติน้ีใชบังคับ ใหบังคับตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ซ่ึงออกตามประกาศ
ของคณะปฏิวติั ฉบับท่ี ๑๐๓ ลงวนัที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญติั
แกไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวติั ฉบับที่ ๑๐๓ ลงวนัท่ี ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับท่ี ๑) 
พ.ศ. ๒๕๓๓ จนกวาคํารอง หรือคดีนั้น ๆ จะถึงท่ีสุด 

  

มาตรา ๗๐  บรรดาประกาศหรือคําส่ังที่ออกตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 
๑๐๓ ลงวนัที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญัติแกไขเพ่ิมเติมประกาศ
ของคณะปฏิวติั ฉบับท่ี ๑๐๓ ลงวนัที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๓๓ ใหยังคงใช
บังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบญัญติันี้ ท้ังนี้ จนกวาจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ 
ประกาศหรือคําส่ังที่ออกตามพระราชบญัญติันี้ใชบังคับ 

  
  

ผูรบัสนองพระบรมราชโองการ 

ชวน  หลีกภัย 

นายกรัฐมนตรี 
 
 
 
 



หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบญัญัติฉบับน้ี คือ โดยที่ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับ
ที่ ๑๐๓ ลงวนัที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ซ่ึงเปนกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานไดใชบังคับมา
เปนเวลานาน ขอกําหนดเกีย่วกับการคุมครองแรงงานบางประการเปนอุปสรรคในการบังคับใช และ
ไมทันสภาวการณในปจจุบนัท่ีเปลีย่นแปลงไป ประกอบกับไดมีพระราชบญัญติัแกไขเพิ่มเติม
ประกาศของคณะปฏิวติั ฉบับที่ ๑๐๓ ลงวนัท่ี ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับท่ี ๑) พ.ศ. ๒๕๓๓ 
บัญญัติใหโอนกองทุนเงินทดแทนและบรรดาอํานาจหนาท่ีของกรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทย 
และของเจาหนาที่ของกรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทย เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับสํานกังานกองทุน
เงินทดแทน และงานกองทุนเงินทดแทนในสํานักงานแรงงานจังหวัดไปเปนของสํานักงาน
ประกันสังคม  กระทรวงมหาดไทย หรือของเจาหนาที่ของสํานักงานประกันสังคม 
กระทรวงมหาดไทย ดังนั้น เพ่ือใหกฎหมายวาดวยเงินทดแทนและกองทุนเงินทดแทน เปน
พระราชบญัญติัที่สมบูรณแยกจากกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน สมควรปรับปรุงกฎหมายวา
ดวยการคุมครองแรงงานเสียใหม  จึงจําเปนตองตราพระราชบญัญติันี ้

  
 

  

  

 


