พระราชบัญญัติ
เงินทดแทน
พ.ศ. ๒๕๓๗

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๗
เปนปที่ ๔๙ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ
โปรดเกลาฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานในสวนที่
เกี่ยวกับเงินทดแทนและกองทุนเงินทดแทน
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและ
ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินใี้ หใชบังคับตั้งแตวนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิกขอ ๒ (๖) และขอ ๙ แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐๓
ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ และขอ ๓ และ ขอ ๑๐ แหงประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๑๐๓
ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประกาศของ
คณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐๓ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๓๓
บรรดากฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่นในสวนที่มีบัญญัตไิ วแลวในพระราชบัญญัตินี้
หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน
มาตรา ๔ พระราชบัญญัตินไี้ มใชบังคับแก

(๑) ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมภิ าค และราชการสวนทองถิ่น
(๒) รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ
(๓) นายจางซึง่ ประกอบธุรกิจโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน
เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับครูหรือครูใหญ
(๔) นายจางซึ่งดําเนินกิจการที่มิไดมวี ัตถุประสงคเพื่อแสวงหากําไรในทาง
เศรษฐกิจ
(๕) นายจางอืน่ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้
 ึ่งตกลงรับลูกจางเขาทํางานโดยจายคาจางให และ
“นายจาง” หมาย ความวา ผูซ
หมายความรวมถึงผูซึ่งไดรับมอบหมายใหทํางานแทนนายจาง ในกรณีที่นายจางเปนนิติบุคคลให
หมายความรวมถึงผูมีอํานาจกระทําการแทน นิติบุคคลและผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูมีอํานาจกระทํา
การแทนนิติบคุ คลใหทํา การแทนดวย
“ลูกจาง” หมายความวา ผูซึ่งทํางานใหนายจางโดยรับคาจางไมวาจะเรียกชื่ออยางไร
แตไมรวมถึง ลูกจางซึ่งทํางานเกี่ยวกับงานบานอันมิไดมกี ารประกอบธุรกิจรวมอยูด วย
“คาจาง” หมายความวา เงินทุกประเภทที่นายจางจายใหแกลูกจางเปนคาตอบแทน
การทํางานในวันและเวลาทํางานปกติไมวา จะคํานวณตามระยะเวลา หรือคํานวณตามผลงานที่ลกู จาง
ทําไดและใหหมายความรวมถึงเงินทีน่ ายจางจายใหแกลูกจางในวันหยุดและวันลาซึง่ ลูกจางไมได
ทํางานดวย ทั้งนี้ ไมวาจะกําหนด คํานวณ หรือจายในลักษณะใดหรือโดยวิธกี ารใด และไมวาจะ
เรียกชื่ออยางไร
“ประสบอันตราย” หมายความวา การทีล
่ ูกจางไดรับอันตรายแกกายหรือผลกระทบ
แกจิตใจ หรือถึงแกความตายเนื่องจากการทํางานหรือปองกันรักษาประโยชนใหแกนายจางหรือตาม
คําสั่งของนายจาง
“เจ็บปวย” หมายความวา การที่ลก
ู จางเจ็บปวยหรือถึงแกความตายดวยโรคซึ่ง
เกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของงานหรือเนื่องจากการทํางาน
“สูญหาย” หมายความวา การที่ลูกจางหายไปในระหวางทํางานหรือปฏิบัติตามคําสั่ง
ของนายจางซึง่ มีเหตุ อันควรเชื่อวาลูกจางถึงแกความตายเพราะประสบเหตุอันตรายที่เกิดขึ้นใน
ระหวางทํางานหรือปฏิบัติตามคําสั่งของนายจางนัน้ รวมตลอดถึงการทีล่ ูกจางหายไปในระหวาง
เดินทางโดย พาหนะทางบก ทางอากาศ หรือทางน้ํา เพื่อไปทํางานใหนายจางซึ่งมีเหตุอันควรเชื่อวา

พาหนะนั้นไดประสบเหตุ อันตรายและลูกจางถึงแกความตาย ทั้งนี้ เปนระยะเวลาไมนอยกวาหนึ่ง
รอยยี่สิบวันนับแตวนั ที่เกิดเหตุนั้น
“สูญเสียสมรรถภาพ” หมายความวา การสูญเสียอวัยวะหรือการสูญเสียสมรรถภาพ
ในการทํางานของรางกายหรือจิตใจภายหลังการรักษาดวยวิธีทางการแพทยสิ้นสุดแลว
“เงินทดแทน” หมายความวา เงินที่จายเปนคาทดแทน คารักษาพยาบาล คาฟนฟู
สมรรถภาพในการทํางาน และคาทําศพ
ู จางหรือผูมีสิทธิตาม มาตรา ๒๐ สําหรับ
“คาทดแทน” หมายความวา เงินที่จายใหลก
การประสบอันตรายหรือเจ็บปวยหรือสูญหายของลูกจางตามพระราชบัญญัตินี้
“คารักษาพยาบาล” หมายความวา คาใชจายเกีย่ วกับการตรวจ การรักษา การ
พยาบาล และคาใชจายอืน่ ทีจ่ ําเปน เพื่อใหผลของการประสบอันตรายหรือการเจ็บปวยบรรเทาหรือ
หมดสิ้นไป และหมายความรวมถึงคาใชจา ยเกีย่ วกับอุปกรณ เครื่องใช หรือวัตถุที่ใชแทนหรือทํา
หนาที่แทนหรือชวยอวัยวะทีป่ ระสบอันตรายดวย
“คาฟนฟูสมรรถภาพในการทํางาน” หมายความวา คาใชจา ยที่จําเปนเกีย่ วกับการ
ฟนฟูสมรรถภาพในการทํางาน
“การฟนฟูสมรรถภาพในการทํางาน” หมายความวา การจัดใหลูกจางซึ่งประสบ
อันตรายหรือเจ็บปวยและสูญเสียสมรรถภาพในการทํางาน ไดรับการฟนฟูสมรรถภาพของรางกาย
หรือจิตใจหรือการฟน ฟูอาชีพ เพื่อใหสามารถประกอบอาชีพที่เหมาะสมตามสภาพของรางกาย
“คาทําศพ” หมายความวา คาใชจายเกี่ยวกับการจัดการศพของลูกจางตามประเพณี
ทางศาสนาของลูกจางหรือตามประเพณีแหงทองถิ่น ในกรณีทลี่ ูกจางถึงแกความตายเนื่องจาก
ประสบอันตรายหรือเจ็บปวยหรือสูญหาย
“เงินสมทบ” หมายความวา เงินที่นายจางจายสมทบเขากองทุนเงินทดแทนเพื่อใช
เปนเงินทดแทนใหแกลูกจาง
“กองทุน” หมายความวา กองทุนเงินทดแทน
“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานประกันสังคม หรือสํานักงานประกันสังคม
จังหวัด แลวแตกรณี
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการกองทุนเงินทดแทน
“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม
“พนักงานเจาหนาที”่ หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี้
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผรู ักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๖ ใหรฐั มนตรีวาการกระทรวงแรงงาน*รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ กับออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศเพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศนัน้ เมือ่ ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวให
ใชบังคับได
หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๗ การเรียกรองหรือการไดมาซึ่งสิทธิหรือประโยชนตามพระราชบัญญัตินี้
ไมเปนการตัดสิทธิหรือประโยชนที่ลกู จางพึงไดตามกฎหมายอื่น
มาตรา ๘ ใหกระทรวงแรงงาน*มีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ซึ่งมีคุณวุฒิ ไม
ต่ํากวาปริญญาตรีทางนิติศาสตรเพื่อมีอํานาจฟองคดีและแกตางคดีเกี่ยว กับเงินทดแทนตาม
พระราชบัญญัตินี้ใหแกลูกจางหรือผูมีสิทธิตามมาตรา ๒๐
ใหลูกจางหรือผูมีสิทธิตามมาตรา ๒๐ ที่ประสงคจะใหพนักงานเจาหนาที่ฟองคดี
หรือแกตางคดีตามวรรคหนึ่งยื่นคําขอตอสํานักงานตามระเบียบที่เลขาธิการกําหนด
มาตรา ๙ หนี้ที่เกิดจากการไมชําระเงินทดแทน เงินสมทบ หรือเงินเพิ่มตาม
พระราชบัญญัตินี้ ใหลูกจางหรือสํานักงานมีบุริมสิทธิเหนือทรัพยสินทั้งหมดของนายจาง ซึ่งเปน
ลูกหนี้ในลําดับเดียวกับบุริมสิทธิในคาภาษีอากรตามประมวลกฎหมายแพง และพาณิชย
มาตรา ๑๐ ในกรณีที่นายจางซึ่งเปนผูรับเหมาชวงไมจายเงินทดแทน เงินสมทบ
หรือเงินเพิ่ม ใหผูรับเหมาชวงในลําดับถัดขึน้ ไปหากมีตลอดสายจนถึงผูรับเหมาชั้นตนซึ่ง มิใช
นายจางรวมรับผิดกับผูร ับเหมาชวงซึ่งเปนนายจางในการจายเงินทดแทน เงินสมทบ หรือเงินเพิ่ม
ใหผูรับเหมาชั้นตนหรือผูรับเหมาชวงซึ่งมิใชนายจางที่ไดจายเงินทดแทน เงิน
สมทบ หรือเงินเพิ่ม มีสิทธิไลเบี้ยเอาแกนายจางและบรรดาผูร ับเหมาชวงอื่นหากมีตลอดสายในเงิน

ทดแทน เงินสมทบ หรือเงินเพิ่ม ที่ไดจายใหแกลูกจางหรือสํานักงาน
มาตรา ๑๑ ในกรณีทผี่ ูประกอบกิจการไดวา จางดวยวิธีเหมาคาแรง โดยมอบให
บุคคลหนึ่งบุคคลใดรับชวงไปควบคุมดูแลการทํางานและรับผิดชอบในการจายคาจางใหแกลกู จาง
อีกทอดหนึ่งก็ดี หรือมอบใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดเปนผูจัดหาลูกจางมาทํางานอันมิใชการประกอบ
ธุรกิจจัดหางานก็ดี โดยการทํางานนั้น เปนสวนหนึ่งสวนใดหรือทั้งหมดในกระบวนการผลิตหรือ
ธุรกิจในความรับผิดชอบของผูประกอบกิจการ ถาผูร ับเหมาคาแรงดังกลาวไมจายเงินทดแทน เงิน
สมทบ หรือเงินเพิ่ม แกลกู จางหรือสํานักงาน ใหผูประกอบกิจการหรือผูรบั เหมาคาแรงซึ่งมิใช
นายจางรวมรับผิดกับผูร ับเหมาคาแรงซึ่งเปนนายจางในการจายเงินทดแทน เงินสมทบ หรือเงินเพิ่ม
เสมือนหนึ่งเปนนายจาง
ใหผูประกอบกิจการหรือผูร บั เหมาคาแรงซึ่งมิใชนายจางที่ไดจายเงินทดแทน เงิน
สมทบ หรือเงินเพิ่ม มีสิทธิไลเบี้ยเอาแกนายจางและบรรดาผูร ับเหมาคาแรงอืน่ หากมีตลอดสายใน
เงินทดแทน เงินสมทบ หรือเงินเพิ่มที่ไดจายใหแกลูกจางหรือสํานักงาน
มาตรา ๑๒ กําหนดเวลาจายเงินสมทบ กําหนดเวลาแจงรายการตาง ๆ ตอกองทุน
กําหนดเวลายืน่ คํารองเรียกเงินทดแทน และกําหนดเวลาสําหรับการอุทธรณที่บญ
ั ญัติไวใน
พระราชบัญญัตินี้ หรือระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ ถาผูมีหนาที่ตองปฏิบัติตาม
กําหนดเวลาดังกลาวมิไดอยูใ นประเทศ หรือมีเหตุจําเปนจนไมสามารถจะปฏิบัติตามกําหนดเวลา
ดังกลาวได เมือ่ เลขาธิการพิจารณาเห็นเปนการสมควร จะใหขยายหรือเลื่อนกําหนดเวลาออกไปอีก
ตามความจําเปนแกกรณีกไ็ ด
หมวด ๒
เงินทดแทน
มาตรา ๑๓ เมื่อลูกจางประสบอันตรายหรือเจ็บปวย ใหนายจางจัดใหลูกจางไดรับ
การรักษาพยาบาลทันทีตามความเหมาะสมแกอันตรายหรือความเจ็บปวยนั้น และใหนายจางจายคา
รักษาพยาบาลเทาที่จายจริงตามความจําเปนแตไมเกินอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง
ใหนายจางจายคารักษาพยาบาลตามวรรคหนึ่งโดยไมชกั ชาเมื่อฝายลูกจางแจงให
นายจางทราบ

มาตรา ๑๔ ใหกระทรวงแรงงาน*ประกาศกําหนดชนิดของโรคซึ่งเกิดขึ้นตาม
ลักษณะหรือสภาพของงานหรือเนื่องจากการทํางาน
มาตรา ๑๕ กรณีทลี่ กู จางจําเปนตองไดรับการฟน ฟูสมรรถภาพในการทํางาน
ภายหลังการประสบอันตรายหรือเจ็บปวย ใหนายจางจายคาฟนฟูสมรรถภาพในการทํางานของ
ลูกจางตามความจําเปนตามหลักเกณฑ วิธกี าร และอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๖ เมื่อลูกจางประสบอันตรายหรือเจ็บปวยจนถึงแกความตายหรือสูญหาย
ใหนายจางจายคาทําศพแกผูจดั การศพของลูกจางเปนจํานวนหนึ่งรอยเทาของ อัตราสูงสุดของคาจาง
ขั้นต่ํารายวันตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน
มาตรา ๑๗ ในกรณีทลี่ ูกจางประสบอันตรายหรือเจ็บปวยจนถึงแกความตายโดยไม
มี ผูจัดการศพ ใหนายจางจัดการศพของลูกจางไปพลางกอนจนกวาผูมสี ิทธิตามมาตรา ๒๐ จะมาขอ
เปนผูจ ัดการศพ แตนายจางจะใชคาทําศพเกินหนึ่งในสามของคาทําศพตามมาตรา ๑๖ ไมได ถา
ลูกจางถึงแกความตายครบเจ็ดสิบสองชั่วโมง แลวยังไมมีผูมีสิทธิตามมาตรา ๒๐ มาขอเปนผูจดั การ
ศพ ใหนายจางจัดการศพนั้นตามประเพณีทางศาสนาของลูกจางซึ่งถึงแกความตายหรือ ตามประเพณี
แหงทองถิ่นโดยคํานึงถึงฐานะทางสังคมของลูกจาง ในการนี้ใหนายจางใชคาทําศพสวนที่เหลือได
มาตรา ๑๘ เมือ่ ลูกจางประสบอันตรายหรือเจ็บปวยหรือสูญหายใหนายจางจายคา
ทดแทนเปนรายเดือนใหแกลูกจางหรือผูมสี ิทธิตามมาตรา ๒๐ แลวแตกรณี ดังตอไปนี้
(๑) รอยละหกสิบของคาจางรายเดือน สําหรับกรณีที่ลกู จางไมสามารถทํางาน
ติดตอกันไดเกินสามวันไมวาลูกจางจะสูญเสียอวัยวะตาม (๒) ดวยหรือไมก็ตาม โดยจายตั้งแตวนั
แรกที่ลกู จางไมสามารถทํางานไดไปจนตลอดระยะเวลาที่ไมสามารถทํางานได แตตองไมเกินหนึ่งป
(๒) รอยละหกสิบของคาจางรายเดือน สําหรับกรณีทลี่ ูกจางตองสูญเสียอวัยวะ
บางสวนของรางกาย โดยจายตามประเภทของการสูญเสียอวัยวะและตามระยะเวลาทีต่ องจายให
ตามที่กระทรวงแรงงาน*ประกาศกําหนด แตตองไมเกินสิบป
(๓) รอยละหกสิบของคาจางรายเดือน สําหรับกรณีที่ลกู จางทุพพลภาพ โดยจายตาม
ประเภทของการทุพพลภาพและตามระยะเวลาทีจ่ ะตองจายตามที่กระทรวงแรงงาน*ประกาศกําหนด
แตตองไมเกินสิบหาป
(๔) รอยละหกสิบของคาจางรายเดือน สําหรับกรณีที่ลกู จางถึงแกความตายหรือสูญ

หายมีกําหนดแปดป
การประสบอันตรายหรือเจ็บปวยซึ่งเปนเหตุใหสูญเสียอวัยวะของรางกาย หรือ
สูญเสียสมรรถภาพในการทํางานของอวัยวะไปเพียงบางสวน ในการคิดคาทดแทน ใหเทียบ
อัตราสวนรอยละจากจํานวนระยะเวลาที่กําหนดไวสําหรับการสูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพ
ในการทํางานของอวัยวะประเภทนั้น ๆ ตามที่กระทรวงแรงงาน*ประกาศกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการคํานวณคาจางรายเดือนใหเปนไปตามที่กระทรวงแรงงาน*
ประกาศกําหนด
คาทดแทนตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองตองไมนอยกวาคาทดแทนรายเดือนต่ําสุด
และไมมากกวาคาทดแทนรายเดือนสูงสุดตามที่กระทรวงแรงงาน*ประกาศกําหนด
มาตรา ๑๙ ในกรณีที่นายจางจายคาทดแทนตามมาตรา ๑๘ (๒) หรือ (๓) และตอมา
ลูกจางไดถึงแกความตายในขณะทีย่ ังรับคาทดแทนไมครบระยะเวลาตามสิทธิดังกลาว ใหนายจาง
จายคาทดแทนใหแกผมู ีสิทธิตามมาตรา ๒๐ ตอไป จนครบกําหนดระยะเวลาตามสิทธิ แตทั้งนี้
ระยะเวลาการจายคาทดแทนรวมกันตองไมเกินแปดป
มาตรา ๒๐ เมื่อลูกจางประสบอันตรายหรือเจ็บปวยจนถึงแกความตายหรือสูญหาย
ใหบุคคลดังตอไปนี้เปนผูมสี ิทธิไดรับเงินทดแทนจากนายจาง
(๑) บิดามารดา
(๒) สามีหรือภรรยา
(๓) บุตรมีอายุต่ํากวาสิบแปดป เวนแตเมื่อมีอายุครบสิบแปดปและยังศึกษาอยูใ น
ระดับที่ไมสูงกวาปริญญาตรี ใหไดรับสวนแบงตอไปตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู
(๔) บุตรมีอายุตั้งแตสิบแปดปและทุพพลภาพหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบซึ่ง
อยูในอุปการะของลูกจางกอนลูกจางถึงแกความตายหรือสูญหาย
ให บุตรของลูกจางซึ่งเกิดภายในสามรอยสิบวันนับแตวันที่ลูกจางถึงแกความตาย
หรือวันที่เกิดเหตุสูญหายมีสิทธิไดรับเงินทดแทนนับแตวนั คลอด
ในกรณีที่ไมมผี ูมีสิทธิตามวรรคหนึ่ง ใหนายจางจายเงินทดแทนแกผูซงึ่ อยูใน
อุปการะของลูกจางกอนลูกจางถึงแกความตายหรือสูญหาย แตผูอยูใ นอุปการะดังกลาว จะตองไดรบั
ความเดือดรอนเพราะขาดอุปการะจากลูกจางที่ตายหรือสูญหาย
มาตรา ๒๑ ใหผูมีสิทธิตามมาตรา ๒๐ ไดรับสวนแบงในเงินทดแทนเทากัน

ใน กรณีที่สิทธิไดรับเงินทดแทนสิ้นสุดลงเพราะผูมีสิทธิตามมาตรา ๒๐ ผูหนึ่งผูใด
ถึงแกความตาย หรือสามีหรือภรรยาสมรสใหมหรือมิไดสมรสใหมแตมีพฤติการณแสดงใหเห็นได
วาอยูกนิ ฉันสามีหรือภรรยากับหญิงหรือชายอื่น หรือบุตรไมมลี ักษณะตามมาตรา ๒๐(๓) หรือ (๔)
อีกตอไป ใหนาํ สวนแบงของผูหมดสิทธิเพราะเหตุหนึ่งเหตุใดดังกลาวไปเฉลีย่ ใหแกผู มีสิทธิอื่น
ตอไป
มาตรา ๒๒ นายจางไมตองจายเงินทดแทนในการประสบอันตรายหรือเจ็บปวย
ของลูกจางเพราะเหตุอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
(๑) ลูกจางเสพของมึนเมาหรือสิ่งเสพติดอื่นจนไมสามารถครองสติได
(๒) ลูกจางจงใจใหตนเองประสบอันตรายหรือยอมใหผอู ื่นทําใหตนประสบ
อันตราย
มาตรา ๒๓ หามมิใหนายจางหักเงินทดแทนเพื่อการใด ๆ และเงินทดแทนไมอยูใ น
ความรับผิดแหงการบังคับคดี
มาตรา ๒๔ การจายคาทดแทนตามมาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๑๙ นายจางและลูกจาง
หรือผูมีสิทธิตามมาตรา ๒๐ แลวแตกรณี จะตกลงกันจายคาทดแทนในคราวเดียวเต็มจํานวนหรือเปน
ระยะเวลาอยางอื่นก็ได แตนายจางจะหักสวนลดเกินอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวงไมได
มาตรา ๒๕ การจายเงินทดแทนตามหมวดนี้ ในกรณีที่นายจางเปนผูมหี นาที่ตอง
จายเงินสมทบ ใหสํานักงานจายเงินทดแทนแกลูกจางหรือผูมีสิทธิตามมาตรา ๒๐ แทนนายจางนัน้
แตถานายจางไดทดรองจายเงินทดแทนใหลูกจางหรือผูมสี ิทธินั้นไปกอน และเปนกรณีที่พนักงาน
เจาหนาที่มีคําวินิจฉัยวาลูกจางหรือผูมีสิทธิดังกลาวมีสิทธิไดรับเงินทดแทน ใหนายจางขอรับเงิน
ทดแทนทีไ่ ดทดรองจายไปคืนจากสํานักงานไดตามระเบียบที่เลขาธิการกําหนด
ใน กรณีที่นายจางเปนผูไมมหี นาที่ตองจายเงินสมทบ และไดทดรองจายเงิน
ทดแทนแกลูกจางหรือผูมีสทิ ธิตามมาตรา ๒๐ ไปกอน ถาลูกจางหรือผูม ีสิทธินั้นมีสทิ ธิไดรับเงิน
ทดแทนตามคําสั่งของพนักงาน เจาหนาที่ตามมาตรา ๕๐ หรือคําสั่งใหมตามมาตรา ๕๑ นายจางมี
สิทธินําเงินทดแทนที่ไดจายใหลูกจางหรือผูม ีสิทธิดังกลาวไป นั้นมาหักจากจํานวนเงินทดแทนตาม
คําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ไดไมเกินจํานวน เงินทดแทนตามประเภทที่กําหนดไวในคําสั่งของ
พนักงานเจาหนาที่

หมวด ๓
กองทุนเงินทดแทน
มาตรา ๒๖ ใหมีกองทุนเงินทดแทนในสํานักงานประกันสังคมเพื่อจายเปนเงิน
ทดแทนแกลูกจางแทนนายจางซึ่งมีหนาที่ตองจายเงินสมทบตามมาตรา ๔๔ และเปนคาใชจายตาม
มาตรา ๔๓
ใหกองทุนเงินทดแทนตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐๓ ลงวันที่ ๑๖
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ ๑๐๓ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๓๓ เปนกองทุนตาม
พระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๒๗ กองทุนประกอบดวย
(๑) เงินกองทุนเงินทดแทนตามมาตรา ๒๖ วรรคสอง
(๒) เงินสมทบ
(๓) ผลประโยชนของกองทุนตามมาตรา ๒๙
(๔) เงินเพิ่มตามมาตรา ๔๖
(๕) เงินที่ตกเปนของกองทุนตามมาตรา ๔๗
(๖) เงินคาปรับที่ไดจากการเปรียบเทียบตามมาตรา ๖๖
(๗) ทรัพยสนิ ที่มีผูบริจาคใหหรือเงินอุดหนุน
(๘) รายไดอื่น
(๙) ดอกผลของกองทุน
มาตรา ๒๘ เพื่อประโยชนในการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินใี้ หถือวาเงินและ
ทรัพยสินของกองทุนตามมาตรา ๒๖ เปนกรรมสิทธิ์ของสํานักงานประกันสังคม โดยไมตองนําสง
กระทรวงการคลังเปนรายไดแผนดิน และใหจายเปนเงินทดแทนตามพระราชบัญญัตนิ ี้แทนนายจาง
กระทรวงแรงงาน*มีอํานาจจัดสรรเงินกองทุนไมเกินรอยละยี่สิบสองของดอกผล
ของกองทุนตอป เพื่อเปนคาใชจายในการบําบัดรักษาและสงเสริมการฟนฟูสมรรถภาพในการทํางาน
ของลูกจางตามที่กระทรวงแรงงาน*ประกาศกําหนด และเปนคาใชจายในการสงเสริมหรือปองกัน

เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน และไมเกินรอยละสามของดอกผลของกองทุนตอปเพื่อเปน
คาใชจายในการดําเนินงานของสํานักงานกองทุนเงินทดแทนและคาใชจา ยตามมาตรา ๔๓
มาตรา ๒๙ การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจัดหาผลประโยชน
ของกองทุน ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวง
แรงงาน*
มาตรา ๓๐ ภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันสิ้นปปฏิทนิ ใหสํานักงานเสนองบดุล
และรายงานการรับจายเงินกองทุนในปทลี่ ว งมาแลวตอ สํานักงานตรวจเงินแผนดินเพื่อตรวจสอบ
รับรองและเสนอตอคณะกรรมการ
งบดุลและรายงานการรับจายเงินดังกลาว ใหคณะกรรมการเสนอตอรัฐมนตรี และ
ใหรัฐมนตรีเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบและจัดใหมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา
หมวด ๔
คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนและคณะกรรมการการแพทย
มาตรา ๓๑ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการกองทุนเงิน
ทดแทน” ประกอบดวยเลขาธิการสํานักงานประกันสังคมเปนประธานกรรมการ และผูทรงคุณวุฒิไม
เกินหกคนกับผูแทนฝายนายจางและผูแทนฝายลูกจางฝายละสามคน ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง เปน
กรรมการ และผูแทนสํานักงานประกันสังคมเปนกรรมการและเลขานุการ
การแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ใหรัฐมนตรีแตงตัง้ จากผูท ี่มีความเชี่ยวชาญ
ในทางแพทยศาสตร นิติศาสตร เศรษฐศาสตร การคลัง ประกันสังคม หรือประกันภัย
มาตรา ๓๒ คณะกรรมการมีอํานาจหนาทีด่ ังตอไปนี้
(๑) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายการบริหารกองทุนและการจายเงิน
ทดแทน
(๒) พิจารณาใหความเห็นตอรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงและระเบียบตาง ๆ
เพื่อดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) วางระเบียบโดยความเห็นชอบของกระทรวงแรงงาน*เกี่ยวกับการรับเงิน การ

จายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุน
(๔) วางระเบียบโดยความเห็นชอบของกระทรวงแรงงาน*เกี่ยวกับการจัดหา
ผลประโยชนของกองทุน
(๕) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณตามมาตรา ๕๒
(๖) ใหคําปรึกษาและแนะนําแกสํานักงานประกันสังคมในการดําเนินการตาม
พระราชบัญญัตินี้
(๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามทีพ่ ระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นบัญญัตใิ หเปนอํานาจ
หนาที่ของคณะกรรมการ หรือตามทีร่ ัฐมนตรีมอบหมาย
ในการปฏิบัตหิ นาที่ตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการอาจมอบหมายใหสํานักงาน
ประกันสังคมเปนผูปฏิบัติกไ็ ด
มาตรา ๓๓ กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหอยูในตําแหนงคราวละสองป
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได แตจะแตงตั้งติดตอกันเกินสอง
วาระไมได
มาตรา ๓๔ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๓๓ กรรมการซึ่ง
รัฐมนตรีแตงตัง้ พนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) รัฐมนตรีใหออก
(๔) เปนบุคคลลมละลาย
(๕) วิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สดุ ใหจําคุก
ในกรณีที่กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนงกอนวาระ ใหรัฐมนตรี
แตงตั้งบุคคลในประเภทเดียวกันตามมาตรา ๓๑ เปนกรรมการแทนและใหผูไดรับแตงตั้งอยูใน
ตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน
มาตรา ๓๕ ในกรณีทกี่ รรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งดํารงตําแหนงครบตามวาระแลว
แตยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการขึ้นใหม ใหกรรมการทีพ่ นจากตําแหนงตามวาระปฏิบัติหนาที่ตอไป
พลางกอนจนกวากรรมการที่ไดรับแตงตั้งใหมจะเขารับหนาที่แทน

มาตรา ๓๖ การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่ง
หนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม
ในการประชุมของคณะกรรมการ ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม หรือไม
อาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
มติในที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
มาตรา ๓๗ ในการประชุมของคณะกรรมการ ถากรรมการผูใดมีสวนไดเสียเปน
การสวนตัวในเรื่องที่พิจารณา ผูนั้นไมมีสิทธิเขาประชุม
มาตรา ๓๘ ใหมีคณะกรรมการการแพทยคณะหนึ่ง ประกอบดวยประธาน
กรรมการ และกรรมการอืน่ มีจํานวนรวมกันไมเกินสิบหาคนซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง
คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูที่มคี วามเชี่ยวชาญในวิชาชีพ
เวชกรรมสาขาตาง ๆ
ใหรัฐมนตรีแตงตั้งขาราชการของสํานักงานประกันสังคมเปนกรรมการและ
เลขานุการ
ใหนํามาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ และมาตรา ๓๖ วรรคสอง และวรรคสาม
มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๓๙ การประชุมของคณะกรรมการการแพทยตองมีกรรมการมาประชุมไม
นอยกวาหาคนจึงจะเปนองคประชุม
มาตรา ๔๐ คณะกรรมการการแพทยมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) เสนอความเห็นตอคณะกรรมการเกี่ยวกับการดําเนินงานในการใหบริการทาง
การแพทย
(๒) ใหคําปรึกษาแนะนําในทางการแพทยแกคณะกรรมการและสํานักงาน
(๓) ใหความเห็นตอสํานักงานในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๑๓ และประกาศ
กระทรวงแรงงาน*ตามมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๘ (๒) และ (๓)
(๔) ปฏิบัติการอื่นตามที่พระราชบัญญัตินบี้ ัญญัติใหเปนอํานาจหนาทีข่ อง

คณะกรรมการการแพทย หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการมอบหมาย
มาตรา ๔๑ คณะกรรมการหรือคณะกรรมการการแพทยจะแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการเพื่อ พิจารณาหรือปฏิบัตอิ ยางหนึ่งอยางใดตามที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการ
การ แพทยมอบหมายก็ได
การประชุมของคณะอนุกรรมการใหนํามาตรา ๓๖ มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๔๒ คณะกรรมการ คณะกรรมการการแพทย และคณะอนุกรรมการมี
อํานาจสั่งใหบุคคลที่เกีย่ วของสงเอกสาร สิ่งของ หรือขอมูลที่จําเปนมาพิจารณาได ในการนี้จะสั่งให
บุคคลที่เกีย่ วของมาชี้แจงดวยก็ได
มาตรา ๔๓ กรรมการ กรรมการการแพทย และอนุกรรมการมีสิทธิไดรบั เบี้ย
ประชุม คาพาหนะ คาเบี้ยเลีย้ ง คาเชาที่พัก และคาใชจายอยางอื่นในการปฏิบตั ิหนาที่ตาม
พระราชบัญญัตินี้ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกาํ หนด
หมวด ๕
เงินสมทบ
มาตรา ๔๔ ใหกระทรวงแรงงาน*ประกาศกําหนดประเภทและขนาดของกิจการ
และทองที่ที่นายจางตองจายเงินสมทบ
ให นายจางซึ่งมีหนาที่ตองจายเงินสมทบตามวรรคหนึ่งยืน่ แบบลงทะเบียนจายเงิน
สมทบและแบบรายการแสดงรายชื่อลูกจางตามแบบที่เลขาธิการกําหนด และจายเงินสมทบ ณ
สํานักงานแหงทองที่ที่นายจางยื่นแบบลงทะเบียนจายเงินสมทบภายในสามสิบวัน นับแตวนั ที่
นายจางมีหนาที่ตองจายเงินสมทบ
มาตรา ๔๕ เพื่อประโยชนในการเรียกเก็บเงินสมทบจากนายจางตามมาตรา ๔๔
ใหกระทรวงแรงงาน*มีอํานาจประกาศกําหนดอัตราเงินสมทบไมเกินรอยละหาของคาจางที่นายจาง
จายแตละป อัตราเงินฝากสําหรับกรณีที่นายจางขอจายเงินสมทบเปนงวดไมเกินรอยละยี่สิบหาของ
เงินสมทบแตละป วิธีการประเมินและการเรียกเก็บเงินสมทบจากนายจาง ตลอดจนระเบียบวิธีการ
อันจําเปนเพื่อใหสํานักงานดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงค

การกําหนดอัตราเงินสมทบตามวรรคหนึ่งใหคํานึงถึงสถิติการประสบอันตรายของ
แตละประเภทกิจการ ภาระของกองทุน และจํานวนเงินของกองทุนที่มอี ยู
ให กระทรวงแรงงาน*มีอํานาจในการประกาศกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการ
ลดหรือเพิ่ม อัตราเงินสมทบตามวรรคหนึ่งใหแกนายจางตามอัตราสวนการสูญเสียของนายจางใน
รอบสามปปฏิทินที่ผานมา
มาตรา ๔๖ นายจางผูใดไมจา ยเงินสมทบภายในกําหนดเวลาหรือจายเงินสมทบไม
ครบจํานวนตามที่จะตองจาย ใหเสียเงินเพิม่ อีกรอยละสามตอเดือนของเงินสมทบที่ตองจาย
มาตรา ๔๗ เลขาธิการมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือใหยึด อายัดและขาย
ทอดตลาดทรัพยสินของนายจางซึ่งไมนําสงเงินสมทบหรือเงินเพิ่ม หรือนําสงไมครบจํานวน
การ มีคําสั่งใหยึดหรืออายัดทรัพยสินตามวรรคหนึ่งจะกระทําไดตอเมื่อไดสงคํา
เตือนเปนหนังสือใหนายจางนําเงินสมทบหรือเงินเพิ่มทีค่ างมาจายภายในเวลา ที่กําหนดแตตองไม
นอยกวาสามสิบวันนับแตวันที่นายจางไดรบั หนังสือนั้น และนายจางไมจายภายในเวลาที่กําหนด
หลักเกณฑและวิธีการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพยสินตามวรรคหนึ่ง ให
เปนไปตามระเบียบทีร่ ัฐมนตรีกําหนด ทั้งนี้ ใหนําหลักเกณฑและวิธกี ารตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพงมาใชบังคับโดยอนุโลม
เงิน ที่ไดจากการขายทอดตลาดทรัพยสิน ใหหักไวเปนคาใชจายในการยึด อายัด
และขายทอดตลาดและจายเงินสมทบหรือเงินเพิ่มที่คางจาย ถามีเงินเหลือใหคืนแกนายจางโดยเร็ว
โดยใหเลขาธิการมีหนังสือแจงใหนาย จางทราบเพื่อขอรับเงินทีเ่ หลือคืนโดยสงทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตอบรับ ถานายจางไมมาขอรับคืนภายในหาปใหตกเปนของกองทุน
หมวด ๖
การยืน่ คํารอง การพิจารณาคํารอง และการอุทธรณ
มาตรา ๔๘ เมื่อลูกจางประสบอันตราย เจ็บปวย หรือสูญหาย ใหนายจางแจงการ
ประสบอันตราย เจ็บปวย หรือสูญหาย ตอสํานักงานแหงทองที่ที่ลูกจางทํางานอยูหรือที่นายจางมี
ภูมิลําเนาอยู ตามแบบที่เลขาธิการกําหนดภายในสิบหาวันนับแตวันทีน่ ายจางทราบหรือควรจะได
ทราบถึงการประสบอันตราย เจ็บปวย หรือสูญหาย

มาตรา ๔๙ เมื่อลูกจางประสบอันตราย เจ็บปวย หรือสูญหาย ใหลูกจางหรือผูมี
สิทธิตามมาตรา ๒๐ ยื่นคํารองขอรับเงินทดแทนตอสํานักงานแหงทองที่ที่ลูกจางทํางานอยูหรือที่
นายจางมีภูมลิ าํ เนาตามแบบที่เลขาธิการกําหนดภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแต วันที่ประสบ
อันตราย เจ็บปวย หรือสูญหาย แลวแตกรณี
มาตรา ๕๐ เมื่อมีการแจงการประสบอันตราย เจ็บปวย หรือสูญหาย ตามมาตรา
๔๘ หรือมีการยื่นคํารองขอรับเงินทดแทนตามมาตรา ๔๙ หรือความปรากฏแกพนักงานเจาหนาทีว่ า
ลูกจางประสบอันตราย เจ็บปวย หรือสูญหาย ใหพนักงานเจาหนาที่สอบสวนและออกคําสั่งให
นายจางจายเงินทดแทนใหแกลูกจางหรือผูม ีสิทธิตามมาตรา ๒๐ ตามแบบที่เลขาธิการกําหนดโดยมิ
ชักชา
คําสั่งตามวรรคหนึ่งถาเปนกรณีทลี่ กู จางหรือผูมีสิทธิตามมาตรา ๒๐ มีสิทธิไดรับ
เงินทดแทนใหพนักงานเจาหนาที่กําหนดจํานวนเงินทดแทนและระยะเวลาที่ตองจายเงินทดแทนไว
ดวย และสั่งใหนายจางจายเงินดังกลาวแกลูกจางภายในเจ็ดวันนับแตวนั ที่นายจางทราบหรือถือวาได
ทราบคําสั่ง
ใหนายจางจายเงินทดแทนแกลูกจางหรือผูม ีสิทธิตามมาตรา ๒๐ ณ สถานที่ทํางาน
ของลูกจาง สถานที่อื่นตามที่นายจางและฝายลูกจางตกลงกัน หรือที่สํานักงาน
มาตรา ๕๑ ถาปรากฏภายหลังวาผลของการประสบอันตรายหรือการเจ็บปวยของ
ลูกจางเปลีย่ นแปลงไปอันเปนเหตุใหคําสั่งที่เกี่ยวกับเงินทดแทนตามมาตรา ๕๐ ไมเปนไปตาม
มาตรา ๑๘ หรือมีกรณีตามมาตรา ๑๙ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจออกคําสั่งใหนายจางจายเงิน
ทดแทนใหมได คําสั่งใหมใหมีผลเฉพาะการจายเงินทดแทนในคราวตอไป
ในกรณีที่ขอเท็จจริงปรากฏขึ้นในภายหลังอันเปนเหตุใหคําสั่งที่เกี่ยวกับเงิน
ทดแทนตามมาตรา ๕๐ คลาดเคลื่อนไป ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจออกคําสั่งใหนายจางจายเงิน
ทดแทนใหมได
ใน กรณีที่การเจ็บปวยเกิดขึน้ ภายหลังการสิ้นสภาพการเปนลูกจาง ใหลูกจางยื่นคํา
รองขอรับเงินทดแทนจากนายจางตอสํานักงานแหงทองที่ที่ ลูกจางทํางานอยูหรือทีน่ ายจางมี
ภูมิลําเนาไดภายในสองปนบั แตวนั ที่ทราบ การเจ็บปวย
มาตรา ๕๒ ในกรณีทนี่ ายจาง ลูกจาง หรือผูมีสิทธิตามมาตรา ๒๐ ซึ่งไดรับคําสั่ง

คําวินิจฉัย หรือการประเมินเงินสมทบของพนักงานเจาหนาที่ซึ่งสั่งการตามพระราชบัญญัตินแี้ ลวไม
พอใจคําสั่ง คําวินิจฉัย หรือการประเมินเงินสมทบนั้น ใหผูนั้นมีสิทธิอทุ ธรณเปนหนังสือตอ
คณะกรรมการไดภายในสามสิบวันนับแตวนั ที่ไดรับแจงคําสั่ง คําวินิจฉัย หรือการประเมินเงิน
สมทบ ทั้งนี้ เวนแตเปนคําสั่งตามมาตรา ๔๗
เมื่อคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณแลว ใหแจงคําวินิจฉัยเปนหนังสือใหผู
อุทธรณทราบ
มาตรา ๕๓ ในกรณีทผี่ ูอุทธรณไมพอใจคําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหมีสิทธินํา
คดีไปสูศาลแรงงานภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําวินจิ ฉัย ถาไมนําคดีไปสูศาลแรงงาน
ภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหคําวินิจฉัยของคณะกรรมการเปนที่สุด
ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองจายเงินทดแทนตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการตามวรรค
หนึ่งเปนผูนําคดีไปสูศาล ผูน ั้นตองวางเงินตอศาลโดยครบถวนตามจํานวนทีถ่ ึงกําหนดจายตามคํา
วินิจฉัยของคณะกรรมการจึงจะฟองคดีได
เมื่อคดีถึงที่สุดและผูซึ่งนําคดีไปสูศาลตามวรรคสองมีหนาที่ตองจายเงินทดแทน
ตามคําพิพากษาของศาล ใหศาลมีอํานาจจายเงินทีผ่ นู ั้นวางไวตอศาลแกสํานักงาน เพื่อใหสํานักงาน
จายเงินทดแทนดังกลาวแกลกู จางหรือผูมีสิทธิตาม มาตรา ๒๐ ตอไป
มาตรา ๕๔ ในกรณีทลี่ ูกจางของนายจางตามมาตรา ๔๔ ผูมีสิทธิตามมาตรา ๒๐
หรือนายจางตามมาตรา ๔๔ ยื่นอุทธรณ หรือนําคดีไปสูศาล การอุทธรณ หรือนําคดีไปสูศาลไมเปน
การทุเลาการปฏิบัติตามคําสั่งหรือคําวินิจฉัยของพนักงานเจาหนาที่หรือของคณะกรรมการ แลวแต
กรณี
มาตรา ๕๕ ในกรณีทนี่ ายจางอุทธรณการประเมินเงินสมทบหรือนําคดีไปสูศาล
การอุทธรณ หรือการนําคดีไปสูศาลไมเปนการทุเลาการปฏิบัติตามคําสั่งของเลขาธิการหรือพนักงาน
เจาหนาที่ แตถา นายจางไดรบั อนุญาตจากเลขาธิการใหรอคําวินิจฉัยอุทธรณหรือคําพิพากษาของศาล
ก็ใหจายภายในสามสิบวันนับแตวนั ไดรับแจงคําวินิจฉัยอุทธรณหรือคําพิพากษาถึงทีส่ ุด แลวแตกรณี
ในกรณีที่มีคําวินิจฉัยอุทธรณหรือคําพิพากษาถึงที่สุดใหนายจางจายเงินสมทบหรือ
จายเงินสมทบเพิ่มขึ้น นายจางจะตองจายภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง
การอุทธรณหรือการนําคดีไปสูศาลตามวรรคหนึ่งไมเปนเหตุใหงดการเสียเงินเพิ่ม
ตามาตรา ๔๖

มาตรา ๕๖ ใหนํามาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๕๒ มาตรา ๕๓ มาตรา ๕๕ และ
มาตรา ๖๐ มาใชบังคับแกผรู บั เหมาชั้นตนและผูร ับเหมาชวงซึ่งมิใชนายจางตามมาตรา ๑๐ และผู
ประกอบกิจการและผูร ับเหมาคาแรงซึ่งมิใชนายจางตามมาตรา ๑๑ โดยอนุโลม
หมวด ๗
พนักงานเจาหนาที่
มาตรา ๕๗ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่มี
อํานาจดังตอไปนี้
(๑) เขาไปในสถานประกอบการ หรือสํานักงานของนายจาง สถานทีท่ ํางานของ
ลูกจาง ในเวลากลางวันระหวางพระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตยตก หรือในเวลาทําการ เพื่อตรวจสอบ
หรือสอบถามขอเท็จจริงตรวจสอบทรัพยสินหรือเอกสารหลักฐานอื่น ถายภาพ ถายสําเนาเอกสารที่
เกี่ยวของกับการจาง การจายคาจาง ทะเบียนลูกจาง การจายเงินสมทบ และเอกสารอืน่ ที่เกีย่ วของ
หรือนําเอกสารหลักฐานที่เกีย่ วของไปตรวจสอบหรือกระทําการอยางอื่นตามสมควร เพื่อใหได
ขอเท็จจริงในอันที่จะปฏิบัตกิ ารใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลที่เกีย่ วของมาใหถอ ยคําหรือใหสงเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวของหรือสิ่งอื่นที่จําเปนมาเพื่อประกอบการพิจารณา
(๓) ยึด อายัด หรือขายทอดตลาดทรัพยสินตามคําสั่งของเลขาธิการตามมาตรา ๔๗
มาตรา ๕๘ ในการปฏิบัตกิ ารของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๕๗ ใหบุคคลซึ่ง
เกี่ยวของอํานวยความสะดวกใหตามควรแกกรณี
มาตรา ๕๙ ในการปฏิบัตกิ ารตามหนาที่ พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตร
ประจําตัวเมื่อบุคคลซึ่งเกี่ยวของรองขอ
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบทีร่ ฐั มนตรีประกาศกําหนด
มาตรา ๖๐ ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่เปนเจา
พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

หมวด ๘
การสงหนังสือ
มาตรา ๖๑ ในการสงคําสั่ง คําวินิจฉัย คําเตือน หรือหนังสือแจงการประเมินเงิน
สมทบของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ เลขาธิการ หรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งสั่งการตาม
พระราชบัญญัตินี้ ใหสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือใหเจาหนาที่หรือพนักงานเจาหนาที่
นําไปสง ณ ภูมิลําเนา หรือถิน่ ที่อยู หรือสํานักงานของนายจางในเวลากลางวันระหวางพระอาทิตย
ขึ้นและพระอาทิตยตก หรือในเวลาทําการของนายจาง ถาไมพบนายจาง ณ ภูมลิ ําเนา หรือถิ่นที่อยู
หรือสํานักงานของนายจาง หรือพบนายจางแตนายจางปฏิเสธไมยอมรับจะสงใหแกบุคคลใดซึ่ง
บรรลุนิติภาวะแลว และอยูหรือทํางานในบานหรือสํานักงานที่ปรากฏวาเปนของนายจางนั้นก็ได
ถาการสงตามวรรคหนึ่งไมสามารถกระทําได ใหสงโดยปดคําสั่ง คําวินิจฉัย คํา
เตือน หรือหนังสือแจงการประเมินเงินสมทบ ในที่ซึ่งเห็นไดงาย ณ สํานักงานของนายจาง สถานที่
ทํางานของลูกจาง หรือภูมลิ ําเนาหรือถิน่ ที่อยูของนายจาง เมื่อไดดําเนินการดังกลาวและเวลาไดลว ง
พนไปไมนอยกวาสิบหาวันแลว ใหถือวานายจางไดรับคําสั่ง คําวินิจฉัย คําเตือน หรือหนังสือแจง
การประเมินเงินสมทบนั้นแลว
หมวด ๙
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๖๒ นายจางผูใดไมจดั ใหลูกจางซึ่งประสบอันตรายหรือเจ็บปวย ไดรับการ
รักษาพยาบาลตามมาตรา ๑๓ หรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๗ มาตรา ๔๔ หรือมาตรา ๔๘ ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๖๓ ผูใดไมปฏิบัตติ ามคําสั่งของคณะกรรมการ คณะกรรมการการแพทย
หรือคณะอนุกรรมการที่สั่งตามมาตรา ๔๒ หรือคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๕๗ (๒)
หรือไมอํานวยความสะดวกในการปฏิบัตกิ ารของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๕๘ ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๖๔ นายจางผูใดไมจา ยเงินทดแทนตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ตาม

มาตรา ๕๐ หรือมาตรา ๕๑ โดยมิไดอุทธรณตามมาตรา ๕๒ หรือมิไดนําคดีไปสูศาลตามมาตรา ๕๓
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๖๕ ผูใดเปดเผยขอเท็จจริงใดเกี่ยวกับกิจการของนายจางอันเปนขอเท็จ จริง
ที่ตามปกติวิสยั ของนายจางจะพึงสงวนไวไมเปดเผยซึ่งตนไดมาหรือลวง รูเนื่องจากการปฏิบัตกิ าร
ตามพระราชบัญญัตินี้ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ เวนแตเปนการเปดเผยในการปฏิบัติราชการเพือ่ ประโยชนแหงพระราชบัญญัตินี้ หรือเพื่อ
ประโยชนแกการคุมครองแรงงาน หรือการสอบสวน หรือการพิจารณาคดี
มาตรา ๖๖ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ถาเจาพนักงานดังตอไปนี้เห็นวา
ผูกระทําความผิดไมควรไดรบั โทษจําคุก หรือไมควรถูกฟองรอง ใหมอี ํานาจเปรียบเทียบได
(๑) เลขาธิการ สําหรับความผิดที่เกิดขึน้ ในกรุงเทพมหานคร
(๒) ผูว าราชการจังหวัด สําหรับความผิดที่เกิดขึ้นในจังหวัดอื่น
ในกรณีที่มีการสอบสวน ถาพนักงานสอบสวนพบวาบุคคลใดกระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ และบุคคลนั้นยินยอมใหเปรียบเทียบ ใหพนักงานสอบสวนสงเรื่องใหเลขาธิการ
หรือผูวา ราชการจังหวัดแลวแตกรณี ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่บุคคลนัน้ แสดงความยินยอม การ
เปรียบเทียบหรือไม ใหอยูใ นดุลยพินิจของเจาพนักงานตาม (๑) หรือ (๒) แลวแตกรณี
ในการเปรียบเทียบตามมาตรานี้ ผูมีอํานาจเปรียบเทียบตองเปรียบเทียบปรับไมนอย
กวากึ่งหนึ่งของอัตราโทษปรับที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น และเมื่อผูกระทําความผิดไดชําระ
คาปรับตามจํานวนทีเ่ ปรียบเทียบภายในสามสิบวันแลว ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา
ถาผูก ระทําความผิดไมยินยอมใหเปรียบเทียบหรือเมื่อยินยอมแลวไมชําระเงิน
คาปรับภายในกําหนดเวลาตามวรรคสาม ใหดําเนินคดีตอไป
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๖๗ นายจางซึ่งมีหนาที่จายเงินสมทบอยูแลวตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย ซึ่งออกตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐๓ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ.
๒๕๑๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐๓ ลง

วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๓๓ อยูกอนวันที่พระราชบัญญัตนิ ี้ใชบังคับ ใหมี
หนาที่จายเงินสมทบตามอัตราที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดตามประกาศกระทรวง มหาดไทย
ดังกลาวตอไปจนกวาจะไดมปี ระกาศกระทรวงแรงงาน*ตามมาตรา ๔๕ ใชบังคับ
มาตรา ๖๘ ผูใดมีสิทธิไดรับเงินทดแทนจากนายจางตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทยซึ่งออกตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐๓ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ.
๒๕๑๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประกาศ ของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐๓ ลง
วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๓๓ อยูกอนวันที่พระราชบัญญัตนิ ี้ใชบังคับ ให
คงไดรับเงินทดแทนตามประกาศกระทรวงมหาดไทยดังกลาวตอไปจนกวาจะครบถวนตามสิทธินนั้
มาตรา ๖๙ คํารองที่ยังไมถึงที่สุด หรือคดีที่ยังอยูในระหวางการพิจารณาของศาล
กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหบังคับตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ซึ่งออกตามประกาศ
ของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๑๐๓ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
แกไขเพิม่ เติมประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๑๐๓ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๑)
พ.ศ. ๒๕๓๓ จนกวาคํารอง หรือคดีนั้น ๆ จะถึงที่สุด
มาตรา ๗๐ บรรดาประกาศหรือคําสั่งที่ออกตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่
๑๐๓ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ซึ่งแกไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิม่ เติมประกาศ
ของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๑๐๓ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๓๓ ใหยังคงใช
บังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ จนกวาจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ
ประกาศหรือคําสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ผูรบั สนองพระบรมราชโองการ
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับ
ที่ ๑๐๓ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ซึ่งเปนกฎหมายวาดวยการคุม ครองแรงงานไดใชบังคับมา
เปนเวลานาน ขอกําหนดเกีย่ วกับการคุมครองแรงงานบางประการเปนอุปสรรคในการบังคับใช และ
ไมทันสภาวการณในปจจุบนั ที่เปลีย่ นแปลงไป ประกอบกับไดมีพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติม
ประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๑๐๓ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๓๓
บัญญัติใหโอนกองทุนเงินทดแทนและบรรดาอํานาจหนาที่ของกรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทย
และของเจาหนาที่ของกรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทย เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับสํานักงานกองทุน
เงินทดแทน และงานกองทุนเงินทดแทนในสํานักงานแรงงานจังหวัดไปเปนของสํานักงาน
ประกันสังคม กระทรวงมหาดไทย หรือของเจาหนาที่ของสํานักงานประกันสังคม
กระทรวงมหาดไทย ดังนั้น เพื่อใหกฎหมายวาดวยเงินทดแทนและกองทุนเงินทดแทน เปน
พระราชบัญญัติที่สมบูรณแยกจากกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน สมควรปรับปรุงกฎหมายวา
ดวยการคุมครองแรงงานเสียใหม จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

