พระราชบัญญัติ
เงินทดแทน
พ.ศ. 2537
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2537
เปนปที่ 49 ในรัชกาลปจจุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ให
ประกาศวา โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน ในสวนที่เกีย่ วกับเงิน
ทดแทน และกองทุนเงินทดแทน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดย
คําแนะนํา และยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537"
มาตรา 2* พระราชบัญญัตินใี้ หใชบังคับตั้งแตวนั ถัดจากวันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเปนตน
ไป *[รก.2537/28ก/3/30 มิถุนายน 2537]
มาตรา 3 ใหยกเลิกขอ 2 (6) และขอ 9 แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 ลง
วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2515 และขอ 3 และขอ 10 แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 ลง
วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2515 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประกาศ ของคณะ
ปฏิวัติ ฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2515 (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2533
บรรดากฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่นในสวนที่มีบญ
ั ญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือ
แยงกับ
บทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินแี้ ทน
มาตรา 4 พระราชบัญญัตินี้ไมใชบังคับแก
(1) ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค และราชการสวนทองถิ่น
(2) รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ
(3) นายจางซึ่งประกอบธุรกิจโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายวาดวย โรงเรียนเอกชนเฉพาะในสวน
ที่เกี่ยวกับครู หรือครูใหญ
(4) นายจางซึ่งดําเนินกิจการที่มิไดมวี ัตถุประสงคเพื่อแสวงหากําไร ในทางเศรษฐกิจ
(5) นายจางอื่นตามที่กาํ หนดในกฎกระทรวง
มาตรา 5 ในพระราชบัญญัตินี้
"นายจาง" หมายความวา ผูซึ่งตกลงรับลูกจางเขาทํางานโดยจาย คาจางให และหมายความรวมถึง

ผูซึ่งไดรับมอบหมายใหทํางานแทนนายจาง ในกรณีที่นายจาง เปนนิตบิ ุคคลใหหมายความรวมถึงผูมี
อํานาจกระทําการ แทนนิตบิ ุคคล และผูซงึ่ ไดรับมอบ หมายจากผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล
ให ทําการแทนดวย
"ลูกจาง" หมายความวา ผูซึ่งทํางานใหนายจางโดยรับคาจางไมวาจะเรียกชื่ออยางไร
แตไมรวมถึงลูกจางซึ่งทํางานเกี่ยวกับงานบานอันมิไดมกี าร ประกอบธุรกิจรวมอยูดว ย
"คาจาง" หมายความวา เงินทุกประเภทที่นายจางจายใหแกลูกจาง เปนคาตอบ แทนการทํางานใน
วันและเวลาทํางานปกติไมวา จะคํานวณตามระยะ เวลา หรือคํานวณตามผลงาน ที่ลูกจางทําไดและให
หมายความรวมถึงเงินทีน่ ายจาง จายใหแกลูกจางในวันหยุด และวันลาซึ่งลูกจางไมไดทํางาน
ดวย ทั้งนี้ ไมวาจะ กําหนด คํานวณ หรือจายในลักษณะใด หรือโดยวิธกี ารใด และไมวาจะ
เรียกชื่อ อยางไร
"ประสบอันตราย" หมายความวา การทีล่ ูกจางไดรับอันตรายแกกาย หรือผลกระทบแก
จิตใจ หรือถึงแกความตายเนื่องจากการทํางานหรือปองกันรักษา ประโยชนใหแกนายจาง หรือตาม
คําสั่งของนายจาง
"เจ็บปวย" หมายความวา การทีล่ ูกจางเจ็บปวยหรือถึงแกความตาย ดวยโรคซึ่งเกิดขึ้นตาม
ลักษณะ หรือสภาพของงานหรือเนื่องจากการทํางาน
"สูญหาย" หมายความวา การทีล่ ูกจางหายไปในระหวางทํางานหรือ ปฏิบัติตามคําสั่งของนายจาง
ซึ่งมีเหตุอันควรเชื่อวาลูกจางถึงแกความตายเพราะ ประสบเหตุอันตรายที่เกิดขึ้นในระหวางทํางาน
หรือปฏิบัติตามคําสั่งของนายจางนัน้ รวมตลอดถึงการทีล่ ูกจางหายไป ในระหวางเดินทาง โดยพาหนะ
ทางบก ทางอากาศ หรือทางน้ํา เพื่อไปทํางานใหนายจางซึ่งมีเหตุอันควรเชื่อวาพาหนะนั้นไดประสบ
เหตุอันตรายและลูกจางถึงแกความตาย ทั้งนี้ เปนระยะเวลาไมนอยกวา หนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันที่
เกิดเหตุนั้น
"สูญเสียสมรรถภาพ" หมายความวา การสูญเสียอวัยวะหรือการ สูญเสียสมรรถภาพ ในการ
ทํางานของรางกายหรือจิตใจภายหลังการรักษาดวย วิธีทางการแพทยสิ้นสุดแลว
"เงินทดแทน" หมายความวา เงินที่จา ยเปนคาทดแทน คารักษา พยาบาล คาฟนฟูสมรรถภาพใน
การทํางาน และคาทําศพ
"คาทดแทน" หมายความวา เงินที่จายใหลูกจางหรือผูมีสิทธิตาม มาตรา 20 สําหรับการประสบ
อันตรายหรือเจ็บปวยหรือสูญหายของลูกจางตาม
พระราชบัญญัตินี้
"คารักษาพยาบาล" หมายความวา คาใชจายเกี่ยวกับการตรวจ การรักษา การพยาบาล และ

คาใชจายอืน่ ทีจ่ ําเปน เพื่อใหผลของการประสบ
อันตรายหรือการเจ็บปวยบรรเทาหรือหมดสิ้นไป และหมายความรวมถึงคาใชจาย เกี่ยวกับ
อุปกรณ เครื่องใช หรือวัตถุที่ใชแทนหรือทําหนาที่แทนหรือชวยอวัยวะ
ที่ประสบอันตรายดวย
"คาฟนฟูสมรรถภาพในการทํางาน" หมายความวา คาใชจาย ที่จําเปนเกี่ยวกับการฟนฟู
สมรรถภาพในการทํางาน
"การฟน ฟูสมรรถภาพในการทํางาน" หมายความวา การจัดให ลูกจางซึ่งประสบอันตรายหรือ
เจ็บปวยและสูญเสียสมรรถภาพในการทํางาน
ไดรับการฟนฟูสมรรถภาพของรางกายหรือจิตใจหรือการฟนฟูอาชีพ เพื่อให สามารถประกอบอาชีพ
ที่เหมาะสมตามสภาพของรางกาย
"คาทําศพ" หมายความวา คาใชจายเกี่ยวกับการจัดการศพของ ลูกจางตามประเพณีทางศาสนา
ของลูกจางหรือตามประเพณีแหงทองถิ่น ในกรณี
ที่ลูกจางถึงแกความตายเนือ่ งจากประสบอันตรายหรือเจ็บปวยหรือสูญหาย
"เงินสมทบ" หมายความวา เงินที่นายจางจายสมทบเขากองทุน เงินทดแทนเพือ่ ใชเปนเงิน
ทดแทนใหแกลูกจาง
"กองทุน" หมายความวา กองทุนเงินทดแทน
"สํานักงาน" หมายความวา สํานักงานประกันสังคม หรือสํานักงาน ประกันสังคมจังหวัด แลวแต
กรณี
"คณะกรรมการ" หมายความวา คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน
"กรรมการ" หมายความวา กรรมการกองทุนเงินทดแทน
"เลขาธิการ" หมายความวา เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม
"พนักงานเจาหนาที่" หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการ ตามพระราชบัญญัตนิ ี้
"รัฐมนตรี" หมายความวา รัฐมนตรีผูรกั ษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 6 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม รักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ กับออก
กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศนั้นเมื่อไดประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
หมวด 1
บททั่วไป

มาตรา 7 การเรียกรองหรือการไดมาซึ่งสิทธิหรือประโยชนตาม
พระราชบัญญัตินี้ ไมเปนการตัดสิทธิหรือประโยชนทลี่ ูกจางพึงไดตามกฎหมายอื่น
มาตรา 8 ใหกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมมีอํานาจแตงตั้ง พนักงานเจาหนาที่ซึ่งมี
คุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางนิติศาสตรเพื่อมีอํานาจฟองคดี
และแกตางคดีเกีย่ วกับเงินทดแทนตามพระราชบัญญัตนิ ี้ใหแกลูกจางหรือผูมีสิทธิตาม มาตรา 20
ใหลูกจางหรือผูมีสิทธิตามมาตรา 20 ที่ประสงคจะใหพนักงานเจาหนาที่ ฟองคดีหรือแกตางคดี
ตามวรรคหนึ่งยื่นคําขอตอสํานักงานตามระเบียบที่เลขาธิการ
กําหนด
มาตรา 9 หนี้ที่เกิดจากการไมชําระเงินทดแทน เงินสมทบ หรือ เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัตนิ ี้ ให
ลูกจางหรือสํานักงานมีบรุ ิมสิทธิเหนือทรัพยสิน
ทั้งหมดของนายจาง ซึ่งเปนลูกหนีใ้ นลําดับเดียวกับบุรมิ สิทธิในคาภาษีอากร ตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย
มาตรา 10 ในกรณีทนี่ ายจางซึ่งเปนผูร ับเหมาชวงไมจายเงินทดแทน เงินสมทบ หรือเงินเพิ่ม ให
ผูรบั เหมาชวงในลําดับถัดขึน้ ไปหากมีตลอดสายจนถึง
ผูรบั เหมาชั้นตนซึ่งมิใชนายจางรวมรับผิดกับผูร ับเหมาชวงซึ่งเปนนายจางในการ จายเงินทดแทน เงิน
สมทบ หรือเงินเพิ่ม
ใหผูรับเหมาชั้นตนหรือผูรับเหมาชวงซึ่งมิใชนายจางที่ไดจายเงินทดแทน เงินสมทบ หรือเงิน
เพิ่ม มีสิทธิไลเบี้ยเอาแกนายจางและบรรดาผูร ับเหมาชวงอื่น
หากมีตลอดสายในเงินทดแทน เงินสมทบ หรือเงินเพิ่ม ที่ไดจายใหแกลูกจางหรือ สํานักงาน
มาตรา 11 ในกรณีทผี่ ูประกอบกิจการไดวาจางดวยวิธเี หมาคาแรง โดยมอบใหบุคคลหนึ่งบุคคล
ใดรับชวงไปควบคุมดูแลการทํางานและรับผิดชอบใน
การจายคาจางใหแกลกู จางอีกทอดหนึ่งก็ดี หรือมอบใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดเปน ผูจดั หาลูกจางมา
ทํางานอันมิใชการประกอบธุรกิจจัดหางานก็ดี โดยการทํางานนั้น
เปนสวนหนึง่ สวนใดหรือทั้งหมดในกระบวนการผลิตหรือธุรกิจในความรับผิดชอบ ของผูประกอบ
กิจการ ถาผูร ับเหมาคาแรงดังกลาวไมจายเงินทดแทน เงินสมทบ
หรือเงินเพิ่ม แกลูกจางหรือสํานักงาน ใหผูประกอบกิจการหรือผูร ับเหมาคาแรง ซึ่งมิใชนายจางรวม
รับผิดกับผูร ับเหมาคาแรงซึ่งเปนนายจางในการจายเงิน
ทดแทนเงินสมทบ หรือเงินเพิ่ม เสมือนหนึ่งเปนนายจาง
ใหผูประกอบกิจการหรือผูร ับเหมาคาแรงซึ่งมิใชนายจางทีไ่ ดจา ย เงินทดแทน เงินสมทบ หรือ

เงินเพิ่ม มีสิทธิไลเบี้ยเอาแกนายจางและบรรดา
ผูรบั เหมาคาแรงอืน่ หากมีตลอดสายในเงินทดแทน เงินสมทบ หรือเงินเพิ่ม ที่ไดจา ยใหแกลูกจางหรือ
สํานักงาน
มาตรา 12 กําหนดเวลาจายเงินสมทบ กําหนดเวลาแจงรายการ ตาง ๆ ตอกองทุน กําหนดเวลายื่น
คํารองเรียกเงินทดแทน และกําหนดเวลา
สําหรับการอุทธรณที่บญ
ั ญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ หรือระเบียบ หรือประกาศที่ออก ตาม
พระราชบัญญัตินี้ ถาผูมีหนาที่ตองปฏิบัติตามกําหนดเวลาดังกลาวมิไดอยูใน
ประเทศ หรือมีเหตุจําเปนจนไมสามารถจะปฏิบัติตามกําหนดเวลาดังกลาวได เมื่อเลขาธิการพิจารณา
เห็นเปนการสมควร จะใหขยายหรือเลื่อนกําหนดเวลา
ออกไปอีกตามความจําเปนแกกรณีก็ได
หมวด 2
เงินทดแทน
มาตรา 13 เมื่อลูกจางประสบอันตรายหรือเจ็บปวย ใหนายจาง จัดใหลกู จางไดรับการ
รักษาพยาบาลทันทีตามความเหมาะสมแกอันตรายหรือ
ความเจ็บปวยนั้น และใหนายจางจายคารักษาพยาบาลเทาที่จายจริงตามความ จําเปนแตไมเกินอัตราที่
กําหนดในกฎกระทรวง
ใหนายจางจายคารักษาพยาบาลตามวรรคหนึ่งโดยไมชักชาเมื่อฝาย ลูกจางแจงใหนายจางทราบ
มาตรา 14 ใหกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมประกาศกําหนด ชนิดของโรคซึ่งเกิดขึน้
ตามลักษณะหรือสภาพของงานหรือเนื่องจากการทํางาน
มาตรา 15 กรณีที่ลกู จางจําเปนตองไดรับการฟนฟูสมรรถภาพ ในการทํางานภายหลังการประสบ
อันตรายหรือเจ็บปวย ใหนายจางจายคาฟน ฟู
สมรรถภาพในการทํางานของลูกจางตามความจําเปนตามหลักเกณฑ วิธกี าร และ อัตราที่กําหนดใน
กฎกระทรวง
มาตรา 16 เมื่อลูกจางประสบอันตรายหรือเจ็บปวยจนถึงแกความตาย หรือสูญหาย ใหนายจาง
จายคาทําศพแกผูจดั การศพของลูกจางเปนจํานวนหนึ่งรอยเทา
ของอัตราสูงสุดของคาจางขั้นต่ํารายวันตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน
มาตรา 17 ในกรณีทลี่ ูกจางประสบอันตรายหรือเจ็บปวยจนถึงแก ความตายโดยไมมผี ูจัดการศพ
ใหนายจางจัดการศพของลูกจางไปพลางกอนจนกวา

ผูมีสิทธิตามมาตรา 20 จะมาขอเปนผูจดั การศพ แตนายจางจะใชคาทําศพเกิน หนึ่งในสามของคาทํา
ศพตามมาตรา 16 ไมได ถาลูกจางถึงแกความตายครบ
เจ็ดสิบสองชั่งโมง แลวยังไมมีผูมีสิทธิตามมาตรา 20 มาขอเปนผูจดั การศพ ใหนายจางจัดการศพนั้น
ตามประเพณีทางศาสนาของลูกจางซึ่งถึงแกความตาย
หรือตามประเพณีแหงทองถิ่นโดยคํานึงถึงฐานะทางสังคมของลูกจาง ในการนี้ ใหนายจางใชคาทําศพ
สวนที่เหลือได
มาตรา 18 เมื่อลูกจางประสบอันตรายหรือเจ็บปวยหรือสูญหาย ใหนายจางจายคาทดแทนเปน
รายเดือนใหแกลูกจางหรือผูม ีสิทธิตามมาตรา 20
แลวแตกรณี ดังตอไปนี้
(1) รอยละหกสิบของคาจางรายเดือน สําหรับกรณีที่ลกู จางไมสามารถ ทํางานติดตอกันไดเกิน
สามวันไมวาลูกจางจะสูญเสียอวัยวะตาม (2) ดวยหรือไม
ก็ตาม โดยจายตั้งแตวันแรกที่ลูกจางไมสามารถทํางานไดไปจนตลอดระยะเวลา ที่ไมสามารถทํางาน
ได แตตองไมเกินหนึ่งป
(2) รอยละหกสิบของคาจางรายเดือน สําหรับกรณีที่ลกู จางตองสูญเสีย อวัยวะบางสวนของ
รางกาย โดยจายตามประเภทของการสูญเสียอวัยวะและตาม
ระยะเวลาที่ตอ งจายใหตามที่กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมประกาศกําหนด แตตองไมเกิน
สิบป
(3) รอยละหกสิบของคาจางรายเดือน สําหรับกรณีที่ลกู จางทุพพลภาพ โดยจายตามประเภทของ
การทุพพลภาพและตามระยะเวลาที่จะตองจายตามที่
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมประกาศกําหนด แตตองไมเกินสิบหาป
(4) รอยละหกสิบของคาจางรายเดือน สําหรับกรณีที่ลกู จางถึงแก ความตายหรือสูญหายมีกาํ หนด
แปดป
การประสบอันตรายหรือเจ็บปวยซึ่งเปนเหตุใหสูญเสียอวัยวะของ รางกาย หรือสูญเสีย
สมรรถภาพในการทํางานของอวัยวะไปเพียงบางสวน
ในการคิดคาทดแทน ใหเทียบอัตราสวนรอยละจากจํานวนระยะเวลาที่กําหนดไว สําหรับการสูญเสีย
อวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพในการทํางานของอวัยวะประเภท
นั้น ๆ ตามที่กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมประกาศกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการคํานวณคาจางรายเดือนใหเปนไปตามที่กระทรวง แรงงานและสวัสดิการ
สังคมประกาศกําหนด

คาทดแทนตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองตองไมนอยกวาคาทดแทน รายเดือนต่ําสุด และไม
มากกวาคาทดแทนรายเดือนสูงสุดตามที่กระทรวงแรงงาน
และสวัสดิการสังคมประกาศกําหนด
มาตรา 19 ในกรณีทนี่ ายจางจายคาทดแทนตามมาตรา 18 (2) หรือ (3) และตอมาลูกจางไดถึง
แกความตายในขณะที่ยังรับคาทดแทนไมครบ
ระยะเวลาตามสิทธิดังกลาว ใหนายจางจายคาทดแทนใหแกผูมีสิทธิตามมาตรา 20 ตอไป จนครบ
กําหนดระยะเวลาตามสิทธิ แตทั้งนี้ ระยะเวลาการจายคาทดแทน
รวมกันตองไมเกินแปดป
มาตรา 20 เมื่อลูกจางประสบอันตรายหรือเจ็บปวยจนถึงแกความตาย หรือสูญหาย ใหบุคคล
ดังตอไปนี้เปนผูมีสิทธิไดรบั เงินทดแทนจากนายจาง
(1) บิดามารดา
(2) สามีหรือภรรยา
(3) บุตรมีอายุต่ํากวาสิบแปดป เวนแตเมื่อมีอายุครบสิบแปดปและยัง ศึกษาอยูใ นระดับที่ไมสูง
กวาปริญญาตรี ใหไดรับสวนแบงตอไปตลอดระยะเวลาที่
ศึกษาอยู
(4) บุตรมีอายุตั้งแตสิบแปดปและทุพพลภาพหรือจิตฟนเฟอน ไมสมประกอบซึ่งอยูในอุปการะ
ของลูกจางกอนลูกจางถึงแกความตายหรือสูญหาย
ใหบุตรของลูกจางซึ่งเกิดภายในสามรอยสิบวันนับแตวนั ที่ลกู จางถึงแก ความตายหรือวันที่เกิด
เหตุสูญหายมีสิทธิไดรับเงินทดแทนนับแตวันคลอด
ในกรณีที่ไมมีผูมีสิทธิตามวรรคหนึ่ง ใหนายจางจายเงินทดแทนแกผูซึ่ง อยูในอุปการะของ
ลูกจางกอนลูกจางถึงแกความตายหรือสูญหาย แตผูอยูในอุปการะ
ดังกลาว จะตองไดรับความเดือดรอนเพราะขาดอุปการะจากลูกจางที่ตายหรือ สูญหาย
มาตรา 21 ใหผูมีสิทธิตามมาตรา 20 ไดรับสวนแบงในเงินทดแทน เทากัน
ในกรณีที่สิทธิไดรับเงินทดแทนสิ้นสุดลงเพราะผูม ีสิทธิตามมาตรา 20 ผูหนึ่งผูใดถึงแกความ
ตาย หรือสามีหรือภรรยาสมรสใหมหรือมิไดสมรสใหมแตมี
พฤติการณแสดงใหเห็นไดวาอยูกนิ ฉันสามีหรือภรรยากับหญิงหรือชายอื่น หรือบุตร ไมมีลักษณะ
ตามมาตรา 20(3) หรือ (4) อีกตอไป ใหนําสวนแบงของผูหมดสิทธิ
เพราะเหตุหนึ่งเหตุใดดังกลาวไปเฉลีย่ ใหแกผูมีสิทธิอนื่ ตอไป
มาตรา 22 นายจางไมตองจายเงินทดแทนในการประสบอันตราย หรือเจ็บปวยของลูกจางเพราะ

เหตุอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
(1) ลูกจางเสพของมึนเมาหรือสิ่งเสพติดอื่นจนไมสามารถครองสติได
(2) ลูกจางจงใจใหตนเองประสบอันตรายหรือยอมใหผูอื่นทําใหตน ประสบอันตราย
มาตรา 23 หามมิใหนายจางหักเงินทดแทนเพื่อการใด ๆ และเงิน ทดแทนไมอยูในความรับผิด
แหงการบังคับคดี
มาตรา 24 การจายคาทดแทนตามมาตรา 18 หรือมาตรา 19 นายจางและลูกจาง หรือผูมีสิทธิตาม
มาตรา 20 แลวแตกรณี จะตกลงกันจายคา
ทดแทนในคราวเดียวเต็มจํานวนหรือเปนระยะเวลาอยางอื่นก็ได แตนายจาง จะหักสวนลดเกินอัตราที่
กําหนดในกฎกระทรวงไมได
มาตรา 25 การจายเงินทดแทนตามหมวดนี้ ในกรณีที่นายจางเปน ผูมีหนาที่ตอ งจายเงิน
สมทบ ใหสํานักงานจายเงินทดแทนแกลกู จางหรือผูมีสิทธิ
ตามมาตรา 20 แทนนายจางนั้น แตถานายจางไดทดรองจายเงินทดแทนให ลูกจางหรือผูมีสิทธินนั้ ไป
กอน และเปนกรณีที่พนักงานเจาหนาที่มีคาํ วินิจฉัยวา
ลูกจางหรือผูม ีสิทธิดังกลาวมีสิทธิไดรับเงินทดแทน ใหนายจางขอรับเงินทดแทนที่ ไดทดรองจายไป
คืนจากสํานักงานไดตามระเบียบที่เลขาธิการกําหนด
ในกรณีที่นายจางเปนผูไมมีหนาที่ตอ งจายเงินสมทบ และไดทดรอง จายเงินทดแทนแกลูกจาง
หรือผูมีสิทธิตามมาตรา 20 ไปกอน ถาลูกจางหรือผูมีสิทธิ
นั้นมีสิทธิไดรับเงินทดแทนตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา 50 หรือ คําสั่งใหมตาม
มาตรา 51 นายจางมีสิทธินําเงินทดแทนที่ไดจายใหลูกจางหรือ
ผูมีสิทธิดงั กลาวไปนั้นมาหักจากจํานวนเงินทดแทนตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ ไดไมเกิน
จํานวนเงินทดแทนตามประเภทที่กําหนดไวในคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่
หมวด 3
กองทุนเงินทดแทน
มาตรา 26 ใหมีกองทุนเงินทดแทนในสํานักงานประกันสังคมเพื่อ จายเปนเงินทดแทนแกลกู จาง
แทนนายจางซึง่ มีหนาที่ตองจายเงินสมทบตาม
มาตรา 44 และเปนคาใชจายตามมาตรา 43
ใหกองทุนเงินทดแทนตามประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ 103 ลง
วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2515 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติม

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2515 (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2533 เปนกองทุน
ตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 27 กองทุนประกอบดวย
(1) เงินกองทุนเงินทดแทนตามมาตรา 26 วรรคสอง
(2) เงินสมทบ
(3) ผลประโยชนของกองทุนตามมาตรา 29
(4) เงินเพิ่มตามมาตรา 46
(5) เงินที่ตกเปนของกองทุนตามมาตรา 47
(6) เงินคาปรับที่ไดจากการเปรียบเทียบตามมาตรา 66
(7) ทรัพยสินที่มผี ูบริจาคใหหรือเงินอุดหนุน
(8) รายไดอื่น
(9) ดอกผลของกองทุน
มาตรา 28 เพื่อประโยชนในการดําเนินการตามพระราชบัญญัตนิ ี้ ใหถือวาเงินและทรัพยสินของ
กองทุนตามมาตรา 26 เปนกรรมสิทธิ์ของสํานักงาน
ประกันสังคม โดยไมตองนําสงกระทรวงการคลังเปนรายไดแผนดิน และใหจาย เปนเงินทดแทนตาม
พระราชบัญญัตินี้แทนนายจาง
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมมีอํานาจจัดสรรเงินกองทุน ไมเกินรอยละยี่สิบสองของ
ดอกผลของกองทุนตอป เพือ่ เปนคาใชจายในการบําบัด
รักษา และสงเสริมการฟน ฟูสมรรถภาพในการทํางานของลูกจางตามที่กระทรวง แรงงานและ
สวัสดิการสังคมประกาศกําหนด และเปนคาใชจายในการสงเสริม
หรือปองกันเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน และไมเกินรอยละสามของ ดอกผลของกองทุนตอป
เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานของสํานักงาน
กองทุนเงินทดแทนและคาใชจายตามมาตรา 43
มาตรา 29 การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ จัดหาผลประโยชนของกองทุนให
เปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนดโดย
ความเห็นชอบของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
มาตรา 30 ภายในหนึง่ รอยยี่สิบวันนับแตวันสิ้นปปฏิทิน ใหสํานักงาน เสนองบดุลและรายงาน
การรับจายเงินกองทุนในปทลี่ วงมาแลวตอสํานักงานตรวจ
เงินแผนดินเพื่อตรวจสอบรับรองและเสนอตอคณะกรรมการ

งบดุลและรายงานการรับจายเงินดังกลาว ใหคณะกรรมการเสนอตอ รัฐมนตรี และใหรฐั มนตรี
เสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบและจัดใหมีการประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
หมวด 4
คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนและคณะกรรมการการแพทย
มาตรา 31 ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา "คณะกรรมการ กองทุนเงิน
ทดแทน" ประกอบดวยเลขาธิการสํานักงานประกันสังคมเปนประธาน
กรรมการ และผูทรงคุณวุฒไิ มเกินหกคนกับผูแ ทนฝายนายจางและผูแ ทนฝายลูกจาง ฝายละสาม
คน ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง เปนกรรมการ และผูแ ทนสํานักงานประกัน
สังคมเปนกรรมการและเลขานุการ
การแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ใหรัฐมนตรีแตงตัง้
จากผูทมี่ ีความ เชี่ยวชาญในทางแพทยศาสตร นิติศาสตร เศรษฐศาสตร การคลัง ประกันสังคม
หรือประกันภัย
มาตรา 32 คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(1) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายการบริหารกองทุน และการจายเงินทดแทน
(2) พิจารณาใหความเห็นตอรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงและ ระเบียบตาง ๆ เพื่อดําเนินการ
ตามพระราชบัญญัตินี้
(3) วางระเบียบโดยความเห็นชอบของกระทรวงแรงงานและ สวัสดิการสังคมเกี่ยวกับการรับ
เงิน การจายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุน
(4) วางระเบียบโดยความเห็นชอบของกระทรวงแรงงานและ สวัสดิการทางสังคมเกี่ยวกับการ
จัดหาผลประโยชนของกองทุน
(5) พิจารณาวินจิ ฉัยอุทธรณตามมาตรา 52
(6) ใหคําปรึกษาและแนะนําแกสํานักงานประกันสังคมในการ ดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
(7) ปฏิบัติการอืน่ ใดตามที่พระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นบัญญัติ ใหเปนอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการ หรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย
ในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการอาจมอบหมายให สํานักงานประกันสังคมเปน
ผูปฏิบตั ิก็ได
มาตรา 33 กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหอยูในตําแหนงคราวละ สองป กรรมการซึ่งพนจาก
ตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได แตจะแตงตั้ง

ติดตอกันเกินสองวาระไมได
มาตรา 34 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา 33 กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตัง้
พนจากตําแหนงเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) รัฐมนตรีใหออก
(4) เปนบุคคลลมละลาย
(5) วิกลจริตหรือจิตฟน เฟอนไมสมประกอบ
(6) ไดรบั โทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
ในกรณีที่กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตัง้ พนจากตําแหนงกอนวาระ ใหรัฐมนตรีแตงตั้งบุคคลใน
ประเภทเดียวกันตามมาตรา 31 เปนกรรมการแทน
และใหผูไดรบั แตงตั้งอยูใ นตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการ ซึ่งตนแทน
มาตรา 35 ในกรณีทกี่ รรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งดํารงตําแหนง ครบตามวาระแลว แตยังมิไดมี
การแตงตั้งกรรมการขึ้นใหม ใหกรรมการ
ที่พนจากตําแหนงตามวาระปฏิบัติหนาที่ตอ ไปพลางกอนจนกวากรรมการทีไ่ ดรับ แตงตั้งใหมจะเขา
รับหนาที่แทน
มาตรา 36 การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุม ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม
ในการประชุมของคณะกรรมการ ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ ประชุม หรือไมอาจปฏิบัติ
หนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการ
คนหนึ่งเปนประธานในทีป่ ระชุม
มติในทีป่ ระชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการ ลงคะแนน ถาคะแนน
เสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก
เสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
มาตรา 37 ในการประชุมของคณะกรรมการ ถากรรมการผูใด มีสวนไดเสียเปนการสวนตัวใน
เรื่องที่พจิ ารณา ผูนั้นไมมีสิทธิเขาประชุม
มาตรา 38 ใหมีคณะกรรมการการแพทยคณะหนึ่ง ประกอบดวย ประธานกรรมการ และ
กรรมการอืน่ มีจํานวนรวมกันไมเกินสิบหาคนซึ่งรัฐมนตรี
แตงตั้ง

คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูที่มีความเชี่ยวชาญ ในวิชาชีพเวชกรรม
สาขาตาง ๆ
ใหรัฐมนตรีแตงตั้งขาราชการของสํานักงานประกันสังคมเปนกรรมการ และเลขานุการ
ใหนํามาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 35 และมาตรา 36 วรรคสอง และวรรคสาม มาใชบังคับโดย
อนุโลม
มาตรา 39 การประชุมของคณะกรรมการการแพทยตองมีกรรมการ มาประชุมไมนอยกวาหาคน
จึงจะเปนองคประชุม
มาตรา 40 คณะกรรมการการแพทยมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(1) เสนอความเห็นตอคณะกรรมการเกี่ยวกับการดําเนินงานในการ ใหบริการทางการแพทย
(2) ใหคําปรึกษาแนะนําในทางการแพทยแกคณะกรรมการและ สํานักงาน
(3) ใหความเห็นตอสํานักงานในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา 13 และประกาศกระทรวง
แรงงานและสวัสดิการสังคมตามมาตรา 14 และมาตรา 18
(2) และ (3)
(4) ปฏิบัติการอืน่ ตามที่พระราชบัญญัตินี้บญ
ั ญัติใหเปนอํานาจหนาที่ ของคณะกรรมการ
การแพทย หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการมอบหมาย
มาตรา 41 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการการแพทยจะแตงตั้ง คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา
หรือปฏิบัติอยางหนึ่งอยางใดตามที่คณะกรรมการ
หรือคณะกรรมการการแพทยมอบหมายก็ได
การประชุมของคณะอนุกรรมการใหนํามาตรา 36 มาใชบังคับ โดยอนุโลม
มาตรา 42 คณะกรรมการ คณะกรรมการการแพทย และคณะ อนุกรรมการมีอาํ นาจสั่งใหบุคคล
ที่เกี่ยวของสงเอกสาร สิ่งของ หรือขอมูลที่
จําเปนมาพิจารณาได ในการนี้จะสั่งใหบคุ คลที่เกีย่ วของมาชี้แจงดวยก็ได
มาตรา 43 กรรมการ กรรมการการแพทย และอนุกรรมการมีสิทธิ ไดรับเบีย้ ประชุม คา
พาหนะ คาเบี้ยเลีย้ ง คาเชาที่พัก และคาใชจายอยางอืน่
ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตนิ ี้ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด
หมวด 5
เงินสมทบ

มาตรา 44 ใหกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมประกาศกําหนด ประเภทและขนาดของ
กิจการและทองที่ที่นายจางตองจายเงินสมทบ
ใหนายจางซึ่งมีหนาที่ตองจายเงินสมทบตามวรรคหนึ่งยื่นแบบลงทะเบียน จายเงินสมทบและ
แบบรายการแสดงรายชื่อลูกจางตามแบบทีเ่ ลขาธิการกําหนด
และจายเงินสมทบ ณ สํานักงานแหงทองที่ที่นายจางยื่นแบบลงทะเบียนจายเงินสมทบ ภายในสามสิบ
วันนับแตวันทีน่ ายจางมีหนาที่ตองจายเงินสมทบ
มาตรา 45 เพื่อประโยชนในการเรียกเก็บเงินสมทบจากนายจาง ตามมาตรา 44 ใหกระทรวง
แรงงานและสวัสดิการสังคมมีอํานาจประกาศกําหนด
อัตราเงินสมทบไมเกินรอยละหาของคาจางที่นายจางจายแตละป อัตราเงินฝาก สําหรับกรณีที่นายจาง
ขอจายเงินสมทบเปนงวดไมเกินรอยละยี่สบิ หาของเงินสมทบ
แตละป วิธกี ารประเมินและการเรียกเก็บเงินสมทบจากนายจาง ตลอดจนระเบียบ วิธีการอันจําเปน
เพื่อใหสํานักงานดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงค
การกําหนดอัตราเงินสมทบตามวรรคหนึ่งใหคํานึงถึงสถิตกิ ารประสบ อันตรายของแตละ
ประเภทกิจการ ภาระของกองทุน และจํานวนเงินของกองทุน
ที่มีอยู
ใหกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมมีอํานาจในการประกาศกําหนด หลักเกณฑและวิธีการ
ในการลดหรือเพิ่มอัตราเงินสมทบตามวรรคหนึ่งใหแกนายจาง
ตามอัตราสวนการสูญเสียของนายจางในรอบสามปปฏิทินที่ผานมา
มาตรา 46 นายจางผูใดไมจายเงินสมทบภายในกําหนดเวลาหรือ จายเงินสมทบไมครบจํานวน
ตามที่จะตองจาย ใหเสียเงินเพิ่มอีกรอยละสามตอ
เดือนของเงินสมทบที่ตองจาย
มาตรา 47 เลขาธิการมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือใหยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพยสิน
ของนายจางซึง่ ไมนําสงเงินสมทบหรือเงินเพิ่ม หรือ
นําสงไมครบจํานวน
การมีคําสั่งใหยึดหรืออายัดทรัพยสนิ ตามวรรคหนึ่งจะกระทําไดตอเมื่อ ไดสงคําเตือนเปน
หนังสือใหนายจางนําเงินสมทบหรือเงินเพิ่มที่คางมาจายภายใน
เวลาที่กําหนดแตตองไมนอ ยกวาสามสิบวันนับแตวันทีน่ ายจางไดรับหนังสือนั้นและ นายจางไมจาย
ภายในเวลาทีก่ ําหนด
หลักเกณฑและวิธีการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพยสินตามวรรค หนึ่ง ใหเปนไปตาม

ระเบียบทีร่ ัฐมนตรีกําหนด ทั้งนี้ ใหนําหลักเกณฑและวิธกี าร
ตามประมวลกฎหมายวิธีพจิ ารณาความแพงมาใชบังคับโดยอนุโลม
เงินที่ไดจากการขายทอดตลาดทรัพยสิน ใหหักไวเปนคาใชจายในการ ยึด อายัด และขาย
ทอดตลาดและจายเงินสมทบหรือเงินเพิ่มที่คางจาย ถามีเงิน
เหลือใหคืนแกนายจางโดยเร็วโดยใหเลขาธิการมีหนังสือแจงใหนายจางทราบ เพื่อขอรับเงินที่เหลือ
คืนโดยสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ ถานายจางไมมา
ขอรับคืนภายในหาปใหตกเปนของกองทุน
หมวด 6
การยืน่ คํารอง การพิจารณาคํารอง และการอุทธรณ
มาตรา 48 เมื่อลูกจางประสบอันตราย เจ็บปวย หรือสูญหาย ใหนายจางแจงการประสบ
อันตราย เจ็บปวย หรือสูญหาย ตอสํานักงานแหงทองที่
ที่ลูกจางทํางานอยูหรือที่นายจางมีภูมิลําเนาอยูตามแบบที่เลขาธิการกําหนดภายใน สิบหาวันนับแต
วันที่นายจางทราบหรือควรจะไดทราบถึงการประสบอันตราย
เจ็บปวย หรือสูญหาย
มาตรา 49 เมื่อลูกจางประสบอันตราย เจ็บปวย หรือสูญหาย ใหลกู จางหรือผูมีสิทธิตาม
มาตรา 20 ยื่นคํารองขอรับเงินทดแทนตอสํานักงาน
แหงทองที่ที่ลูกจางทํางานอยูหรือที่นายจางมีภูมิลําเนาตามแบบที่เลขาธิการ กําหนดภายในหนึ่งรอย
แปดสิบวันนับแตวนั ที่ประสบอันตราย เจ็บปวย หรือ
สูญหาย แลวแตกรณี
มาตรา 50 เมื่อมีการแจงการประสบอันตราย เจ็บปวย หรือสูญหาย ตามมาตรา 48 หรือมีการยื่น
คํารองขอรับเงินทดแทนตามมาตรา 49 หรือความ
ปรากฏแกพนักงานเจาหนาที่วาลูกจางประสบอันตราย เจ็บปวย หรือสูญหาย ใหพนักงานเจาหนาที่
สอบสวนและออกคําสั่งใหนายจางจายเงินทดแทนใหแกลูกจาง
หรือผูมีสิทธิตามมาตรา 20 ตามแบบที่เลขาธิการกําหนดโดยมิชักชา
คําสั่งตามวรรคหนึ่งถาเปนกรณีทลี่ ูกจางหรือผูมีสทิ ธิตามมาตรา 20 มีสิทธิไดรบั เงินทดแทนให
พนักงานเจาหนาที่กําหนดจํานวนเงินทดแทนและระยะเวลา
ที่ตองจายเงินทดแทนไวดว ย และสั่งใหนายจางจายเงินดังกลาวแกลูกจางภายใน เจ็ดวันนับแตวันที่
นายจางทราบหรือถือวาไดทราบคําสั่ง

ใหนายจางจายเงินทดแทนแกลกู จางหรือผูมีสิทธิตามมาตรา 20 ณ สถานที่ทํางานของลูกจาง
สถานที่อื่นตามที่นายจางและฝายลูกจางตกลงกัน
หรือที่สํานักงาน
มาตรา 51 ถาปรากฏภายหลังวาผลของการประสบอันตรายหรือ การเจ็บปวยของลูกจาง
เปลี่ยนแปลงไปอันเปนเหตุใหคําสั่งที่เกี่ยวกับเงินทดแทน
ตามมาตรา 50 ไมเปนไปตามมาตรา 18 หรือมีกรณีตามมาตรา 19 ใหพนักงาน เจาหนาที่มีอํานาจออก
คําสั่งใหนายจางจายเงินทดแทนใหมได คําสั่งใหมใหมีผล
เฉพาะการจายเงินทดแทนในคราวตอไป
ในกรณีที่ขอเท็จจริงปรากฏขึ้นในภายหลังอันเปนเหตุใหคําสั่งที่เกี่ยวกับ เงินทดแทนตาม
มาตรา 50 คลาดเคลื่อนไป ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจออก
คําสั่งใหนายจางจายเงินทดแทนใหมได
ในกรณีที่การเจ็บปวยเกิดขึ้นภายหลังการสิ้นสภาพการเปนลูกจาง ใหลูกจางยืน่ คํารองขอรับเงิน
ทดแทนจากนายจางตอสํานักงานแหงทองที่ที่ลูกจาง
ทํางานอยูหรือที่นายจางมีภมู ิลําเนาไดภายในสองปนับแตวันที่ทราบการเจ็บปวย
มาตรา 52 ในกรณีทนี่ ายจาง ลูกจาง หรือผูมีสิทธิตามมาตรา 20 ซึ่งไดรับคําสัง่ คําวินิจฉัย หรือ
การประเมินเงินสมทบของพนักงานเจาหนาที่ซึ่ง
สั่งการตามพระราชบัญญัตนิ ี้แลวไมพอใจคําสั่ง คําวินิจฉัย หรือการประเมินเงิน สมทบนั้น ใหผูนั้นมี
สิทธิอุทธรณเปนหนังสือตอคณะกรรมการไดภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่ง คําวินิจฉัย หรือการประเมินเงินสมทบ ทั้งนี้ เวนแต เปนคําสั่งตาม
มาตรา 47
เมื่อคณะกรรมการพิจารณาวินจิ ฉัยอุทธรณแลว ใหแจงคําวินิจฉัยเปน หนังสือใหผูอุทธรณทราบ
มาตรา 53 ในกรณีทผี่ ูอุทธรณไมพอใจคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ ใหมีสิทธินําคดีไปสูศาล
แรงงานภายในสามสิบวันนับแตวนั ที่ไดรบั แจงคําวินิจฉัย
ถาไมนําคดีไปสูศาลแรงงานภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหคําวินิจฉัยของ คณะกรรมการเปนที่สุด
ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองจายเงินทดแทนตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามวรรคหนึ่งเปนผูนํา
คดีไปสูศาล ผูน ั้นตองวางเงินตอศาลโดยครบถวนตาม
จํานวนที่ถึงกําหนดจายตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจึงจะฟองคดีได
เมื่อคดีถงึ ที่สุดและผูซึ่งนําคดีไปสูศาลตามวรรคสองมีหนาที่ตองจาย เงินทดแทนตามคําพิพากษา
ของศาล ใหศาลมีอํานาจจายเงินที่ผูนนั้ วางไวตอศาล

แกสํานักงาน เพื่อใหสํานักงานจายเงินทดแทนดังกลาวแกลูกจางหรือผูม ีสิทธิตาม มาตรา 20 ตอไป
มาตรา 54 ในกรณีทลี่ ูกจางของนายจางตามมาตรา 44 ผูมีสิทธิ ตามมาตรา 20 หรือนายจางตาม
มาตรา 44 ยื่นอุทธรณ หรือนําคดีไปสูศาล
การอุทธรณ หรือนําคดีไปสูศาลไมเปนการทุเลาการปฏิบัติตามคําสั่งหรือคําวินิจฉัย ของพนักงาน
เจาหนาที่หรือของคณะกรรมการ แลวแตกรณี
มาตรา 55 ในกรณีทนี่ ายจางอุทธรณการประเมินเงินสมทบหรือนําคดี ไปสูศาล การ
อุทธรณ หรือการนําคดีไปสูศ าลไมเปนการทุเลาการปฏิบัติตามคําสั่ง
ของเลขาธิการหรือพนักงานเจาหนาที่ แตถานายจางไดรับอนุญาตจากเลขาธิการ ใหรอคําวินจิ ฉัย
อุทธรณหรือคําพิพากษาของศาล ก็ใหจายภายในสามสิบวันนับแตวัน
ไดรับแจงคําวินิจฉัยอุทธรณหรือคําพิพากษาถึงที่สุด แลวแตกรณี
ในกรณีที่มีคําวินิจฉัยอุทธรณหรือคําพิพากษาถึงทีส่ ุดใหนายจางจายเงิน สมทบหรือจายเงิน
สมทบเพิ่มขึ้น นายจางจะตองจายภายในกําหนดเวลาตาม
วรรคหนึ่ง
การอุทธรณหรือการนําคดีไปสูศาลตามวรรคหนึ่งไมเปนเหตุใหงดการ เสียเงินเพิ่มตามาตรา 46
มาตรา 56 ใหนํามาตรา 46 มาตรา 47 มาตรา 52 มาตรา 53 มาตรา 55 และมาตรา 60 มาใชบังคับ
แกผูรับเหมาชั้นตนและผูร ับเหมาชวงซึ่ง
มิใชนายจางตามมาตรา 10 และผูประกอบกิจการและผูร ับเหมาคาแรงซึ่งมิใช นายจางตาม
มาตรา 11 โดยอนุโลม
หมวด 7
พนักงานเจาหนาที่
มาตรา 57 ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงาน เจาหนาที่มอี ํานาจดังตอไปนี้
(1) เขาไปในสถานประกอบการ หรือสํานักงานของนายจาง สถานที่ทํางานของลูกจาง ในเวลา
กลางวันระหวางพระอาทิตยขึ้นและ
พระอาทิตยตก หรือในเวลาทําการ เพื่อตรวจสอบหรือสอบถามขอเท็จจริง ตรวจสอบทรัพยสินหรือ
เอกสารหลักฐานอื่น ถายภาพ ถายสําเนาเอกสาร
ที่เกี่ยวของกับการจาง การจายคาจาง ทะเบียนลูกจาง การจายเงินสมทบ และเอกสารอื่นที่
เกี่ยวของ หรือนําเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของไปตรวจสอบ
หรือกระทําการอยางอืน่ ตามสมควรเพื่อใหไดขอเท็จจริงในอันที่จะปฏิบัติการ ใหเปนไปตาม

พระราชบัญญัตินี้
(2) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลที่เกีย่ วของมาใหถอยคํา หรือใหสงเอกสารหลักฐานที่
เกี่ยวของหรือสิ่งอื่นที่จําเปนมาเพื่อประกอบการ
พิจารณา
(3) ยึด อายัด หรือขายทอดตลาดทรัพยสินตามคําสั่งของเลขาธิการ ตามมาตรา 47
มาตรา 58 ในการปฏิบัติการของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา 57 ใหบุคคลซึ่งเกี่ยวของอํานวย
ความสะดวกใหตามควรแกกรณี
มาตรา 59 ในการปฏิบัติการตามหนาที่ พนักงานเจาหนาที่ตอง แสดงบัตรประจําตัวเมื่อบุคคลซึ่ง
เกี่ยวของรองขอ
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรี ประกาศกําหนด
มาตรา 60 ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงาน เจาหนาที่เปนเจาพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญา
หมวด 8
การสงหนังสือ
มาตรา 61 ในการสงคําสั่ง คําวินิจฉัย คําเตือน หรือหนังสือแจง การประเมินเงินสมทบของ
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ เลขาธิการ หรือ
พนักงานเจาหนาที่ซึ่งสั่งการตามพระราชบัญญัตินใี้ หสงทางไปรษณียล งทะเบียน ตอบรับ หรือให
เจาหนาที่หรือพนักงานเจาหนาที่นําไปสง ณ ภูมิลําเนา หรือ
ถิ่นที่อยู หรือสํานักงานของนายจางในเวลากลางวันระหวางพระอาทิตยขึ้น และพระอาทิตยตก หรือ
ในเวลาทําการของนายจาง ถาไมพบนายจาง
ณ ภูมิลําเนา หรือถิ่นที่อยู หรือสํานักงานของนายจาง หรือพบนายจาง แตนายจางปฏิเสธไมยอมรับจะ
สงใหแกบุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะแลว
และอยูหรือทํางานในบานหรือสํานักงานที่ปรากฏวาเปนของนายจางนั้นก็ได
ถาการสงตามวรรคหนึง่ ไมสามารถกระทําได ใหสงโดยปดคําสั่ง คําวินิจฉัย คําเตือน หรือ
หนังสือแจงการประเมินเงินสมทบ ในที่ซึ่งเห็นไดงาย
ณ สํานักงานของนายจาง สถานที่ทํางานของลูกจาง หรือภูมิลําเนา หรือถิ่น ที่อยูของนายจาง เมื่อได
ดําเนินการดังกลาวและเวลาไดลว งพนไปไมนอยกวา

สิบหาวันแลว ใหถือวานายจางไดรับคําสั่ง คําวินิจฉัย คําเตือน หรือหนังสือ แจงการประเมินเงิน
สมทบนั้นแลว
หมวด 9
บทกําหนดโทษ
มาตรา 62 นายจางผูใดไมจัดใหลูกจางซึ่งประสบอันตรายหรือ เจ็บปวย ไดรับการรักษาพยาบาล
ตามมาตรา 13 หรือไมปฏิบัตติ ามมาตรา 17
มาตรา 44 หรือมาตรา 48 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับ ไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 63 ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการ คณะกรรมการ การแพทย หรือ
คณะอนุกรรมการที่สั่งตามมาตรา 42 หรือคําสั่งของพนักงาน
เจาหนาที่ตามมาตรา 57 (2) หรือไมอํานวยความสะดวกในการปฏิบตั ิการของ พนักงานเจาหนาที่ตาม
มาตรา 58 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือ
ปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 64 นายจางผูใดไมจายเงินทดแทนตามคําสั่งของพนักงาน เจาหนาที่ตามมาตรา 50 หรือ
มาตรา 51 โดยมิไดอุทธรณตามมาตรา 52 หรือ
มิไดนําคดีไปสูศาลตามมาตรา 53 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับ ไมเกินสองหมื่น
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 65 ผูใดเปดเผยขอเท็จจริงใดเกี่ยวกับกิจการของนายจาง อันเปนขอเท็จจริงที่ตามปกติ
วิสัยของนายจางจะพึงสงวนไวไมเปดเผยซึง่ ตนไดมา
หรือลวงรูเนือ่ งจากการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ตองระวางโทษจําคุก ไมเกินหนึ่งเดือน หรือ
ปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ เวนแตเปนการ
เปดเผยในการปฏิบตั ิราชการเพื่อประโยชนแหงพระราชบัญญัตินี้ หรือเพื่อประโยชน
แกการคุมครองแรงงาน หรือการสอบสวน หรือการพิจารณาคดี
มาตรา 66 บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ถาเจาพนักงาน ดังตอไปนีเ้ ห็นวาผูก ระทํา
ความผิดไมควรไดรับโทษจําคุก หรือไมควรถูกฟองรอง
ใหมีอํานาจเปรียบเทียบได
(1) เลขาธิการ สําหรับความผิดที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร
(2) ผูวาราชการจังหวัด สําหรับความผิดที่เกิดขึ้นในจังหวัดอื่น

ในกรณีทมี่ ีการสอบสวน ถาพนักงานสอบสวนพบวาบุคคลใดกระทํา ความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ และบุคคลนั้นยินยอมใหเปรียบเทียบ ใหพนักงาน
สอบสวนสงเรื่องใหเลขาธิการหรือผูว าราชการจังหวัดแลวแตกรณี ภายใน เจ็ดวันนับแตวันที่บุคคล
นั้นแสดงความยินยอม การเปรียบเทียบหรือไม ใหอยูใน
ดุลยพินิจของเจาพนักงานตาม (1) หรือ (2) แลวแตกรณี
ในการเปรียบเทียบตามมาตรานี้ ผูมอี ํานาจเปรียบเทียบตอง เปรียบเทียบปรับไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของอัตราโทษปรับที่บญ
ั ญัตไิ วสําหรับความผิดนัน้
และเมื่อผูกระทําความผิดไดชําระคาปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวัน แลว ใหถือวาคดี
เลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ถาผูก ระทําความผิดไมยินยอมใหเปรียบเทียบหรือเมื่อยินยอมแลว ไมชําระเงินคาปรับภายใน
กําหนดเวลาตามวรรคสาม ใหดําเนินคดีตอไป
บทเฉพาะกาล
มาตรา 67 นายจางซึ่งมีหนาที่จายเงินสมทบอยูแลวตามประกาศ กระทรวงมหาดไทยซึ่งออกตาม
ประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16
มีนาคม พ.ศ. 2515 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตแิ กไขเพิม่ เติมประกาศ ของคณะปฏิวัติ ฉบับ
ที่ 103 ลงวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2515 (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2533 อยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินใี้ ชบังคับ ให
มีหนาที่จายเงินสมทบตาม
อัตราที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดตามประกาศกระทรวงมหาดไทยดังกลาวตอไป จนกวาจะไดมี
ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมตามมาตรา 45
ใชบังคับ
มาตรา 68 ผูใดมีสิทธิไดรับเงินทดแทนจากนายจางตามประกาศ กระทรวงมหาดไทยซึ่งออกตาม
ประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16
มีนาคม พ.ศ. 2515 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตแิ กไขเพิม่ เติมประกาศ ของคณะปฏิวัติ ฉบับ
ที่ 103 ลงวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2515 (ฉบับที่ 1)
พ.ศ. 2533 อยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินใี้ ชบังคับ ใหคงไดรับเงินทดแทนตาม ประกาศ
กระทรวงมหาดไทยดังกลาวตอไปจนกวาจะครบถวนตามสิทธินั้น
มาตรา 69 คํารองที่ยังไมถึงที่สุด หรือคดีที่ยังอยูใ นระหวางการ พิจารณาของศาลกอนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหบังคับตามประกาศ

กระทรวงมหาดไทย ซึ่งออกตามประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ 103 ลง
วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2515 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติม
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2515 (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2533 จนกวาคํา
รอง หรือคดีนนั้ ๆ จะถึงที่สุด
มาตรา 70 บรรดาประกาศหรือคําสัง่ ที่ออกตามประกาศของ คณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ 103 ลง
วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2515 ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 ลง
วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2515 (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2533 ใหยังคงใชบังคับไดตอไป
เทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ จนกวาจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศหรือคําสั่งที่
ออกตามพระราชบัญญัตินใี้ ชบังคับ
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ประกาศ
ของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2515 ซึ่งเปนกฎหมาย วาดวยการคุมครอง
แรงงานไดใชบังคับมาเปนเวลานาน ขอกําหนดเกี่ยวกับการ
คุมครองแรงงานบางประการเปนอุปสรรคในการบังคับใช และไมทนั สภาวการณ ในปจจุบันที่
เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับไดมีพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประกาศ
ของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2515 (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2533 บัญญัติใหโอน
กองทุนเงินทดแทนและบรรดาอํานาจหนาที่ของกรม
แรงงาน กระทรวงมหาดไทย และของเจาหนาที่ของกรมแรงงาน กระทรวง มหาดไทย เฉพาะในสวน
ที่เกี่ยวกับสํานักงานกองทุนเงินทดแทน และงานกองทุน
เงินทดแทนในสํานักงานแรงงานจังหวัดไปเปนของสํานักงาน
ประกันสังคม กระทรวงมหาดไทย หรือของเจาหนาที่ของสํานักงานประกันสังคม กระทรวง
มหาดไทย ดังนั้น เพื่อใหกฎหมายวาดวยเงินทดแทนและกองทุนเงินทดแทน เปนพระราชบัญญัติที่
สมบูรณแยกจากกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน สมควร
ปรับปรุงกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานเสียใหม จึงจําเปนตองตรา พระราชบัญญัตินี้

