
พระราชบัญญตัิ 
เงินทดแทน 
พ.ศ. 2537 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ. 2537 

เปนปที่ 49 ในรัชกาลปจจุบนั 

          พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ให
ประกาศวา โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน ในสวนที่เกีย่วกับเงนิ
ทดแทน และกองทุนเงินทดแทน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบญัญตัิข้ึนไวโดย
คําแนะนํา และยินยอมของรฐัสภา ดังตอไปนี้ 
          มาตรา 1  พระราชบัญญัติน้ีเรยีกวา "พระราชบญัญตัิเงินทดแทน พ.ศ. 2537" 
          มาตรา 2* พระราชบัญญัติน้ีใหใชบังคับตั้งแตวนัถัดจากวันประกาศ  ในราชกิจจานเุบกษาเปนตน
ไป *[รก.2537/28ก/3/30 มิถุนายน 2537] 
          มาตรา 3  ใหยกเลิกขอ 2 (6) และขอ 9 แหงประกาศของคณะปฏิวัต ิฉบับที่ 103 ลง
วันท่ี 16 มีนาคม พ.ศ. 2515 และขอ 3  และขอ 10 แหงประกาศของคณะปฏิวัต ิฉบับที่ 103 ลง
วันท่ี 16 มีนาคม พ.ศ. 2515 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประกาศ ของคณะ
ปฏิวัต ิฉบับที่ 103 ลงวนัท่ี 16 มีนาคม พ.ศ. 2515 (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2533                                                    
       บรรดากฎหมาย กฎ และขอบังคับอ่ืนในสวนที่มีบญัญัติไวแลวในพระราชบญัญตัินี้หรือซึ่งขัดหรือ
แยงกับ 
บทแหงพระราชบัญญัติน้ี ใหใชพระราชบญัญัตินีแ้ทน 
          มาตรา 4  พระราชบัญญัติน้ีไมใชบังคับแก 
          (1) ราชการสวนกลาง ราชการสวนภมูิภาค และราชการสวนทองถิ่น 
          (2) รัฐวสิาหกิจตามกฎหมายวาดวยพนักงานรัฐวสิาหกิจสัมพันธ 
          (3) นายจางซึ่งประกอบธรุกิจโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายวาดวย  โรงเรียนเอกชนเฉพาะในสวน
ท่ีเกี่ยวกับคร ูหรือครูใหญ 
          (4) นายจางซึ่งดําเนินกิจการที่มิไดมวีัตถุประสงคเพ่ือแสวงหากําไร  ในทางเศรษฐกิจ 
          (5) นายจางอื่นตามที่กาํหนดในกฎกระทรวง 
          มาตรา 5  ในพระราชบัญญัตินี ้
          "นายจาง" หมายความวา ผูซึ่งตกลงรบัลูกจางเขาทํางานโดยจาย  คาจางให และหมายความรวมถึง



ผูซึ่งไดรับมอบหมายใหทํางานแทนนายจาง   ในกรณีที่นายจาง เปนนิตบิุคคลใหหมายความรวมถึงผูมี
อํานาจกระทําการ  แทนนติบุิคคล และผูซึง่ไดรับมอบ หมายจากผูมีอํานาจกระทาํการแทนนิติบุคคล
ให  ทําการแทนดวย 
          "ลูกจาง" หมายความวา ผูซึ่งทํางานใหนายจางโดยรับคาจางไมวาจะเรียกชื่ออยางไร 
แตไมรวมถึงลกูจางซึ่งทํางานเกี่ยวกับงานบานอันมิไดมกีาร ประกอบธุรกิจรวมอยูดวย 
          "คาจาง" หมายความวา เงินทุกประเภทที่นายจางจายใหแกลูกจาง เปนคาตอบ แทนการทํางานใน
วันและเวลาทาํงานปกติไมวาจะคํานวณตามระยะ  เวลา  หรือคํานวณตามผลงาน ที่ลูกจางทําไดและให
หมายความรวมถึงเงินท่ีนายจาง  จายใหแกลูกจางในวันหยุด และวันลาซึ่งลูกจางไมไดทํางาน
ดวย  ทั้งนี ้ไมวาจะ  กําหนด คํานวณ หรือจายในลกัษณะใด หรือโดยวิธกีารใด และไมวาจะ
เรยีกชื่อ  อยางไร 
          "ประสบอันตราย" หมายความวา การทีลู่กจางไดรับอันตรายแกกาย  หรือผลกระทบแก
จิตใจ  หรือถึงแกความตายเนื่องจากการทาํงานหรือปองกันรักษา  ประโยชนใหแกนายจาง หรือตาม
คําสั่งของนายจาง 
          "เจ็บปวย" หมายความวา การท่ีลูกจางเจ็บปวยหรือถึงแกความตาย  ดวยโรคซึ่งเกิดขึ้นตาม
ลักษณะ หรือสภาพของงานหรือเนื่องจากการทํางาน 
          "สูญหาย" หมายความวา การทีลู่กจางหายไปในระหวางทํางานหรือ  ปฏิบัติตามคําสั่งของนายจาง 
ซึ่งมีเหตุอันควรเชื่อวาลกูจางถึงแกความตายเพราะ  ประสบเหตุอันตรายที่เกดิขึ้นในระหวางทํางาน 
หรือปฏิบัติตามคําสั่งของนายจางนัน้   รวมตลอดถึงการทีลู่กจางหายไป ในระหวางเดนิทาง โดยพาหนะ
ทางบก ทางอากาศ   หรือทางน้ํา เพื่อไปทํางานใหนายจางซึ่งมีเหตุอันควรเชื่อวาพาหนะนั้นไดประสบ 
  เหตุอันตรายและลกูจางถึงแกความตาย  ทั้งนี้ เปนระยะเวลาไมนอยกวา  หน่ึงรอยยี่สิบวันนับแตวันที่
เกิดเหตุนั้น 
          "สูญเสียสมรรถภาพ" หมายความวา การสญูเสียอวยัวะหรือการ  สูญเสียสมรรถภาพ ในการ
ทํางานของรางกายหรือจิตใจภายหลังการรักษาดวย  วิธีทางการแพทยสิ้นสุดแลว 
          "เงินทดแทน" หมายความวา เงินที่จายเปนคาทดแทน คารักษา  พยาบาล คาฟนฟูสมรรถภาพใน
การทํางาน และคาทําศพ 
          "คาทดแทน" หมายความวา เงินที่จายใหลูกจางหรอืผูมีสิทธิตาม  มาตรา 20 สําหรับการประสบ
อันตรายหรือเจ็บปวยหรือสูญหายของลกูจางตาม 
  พระราชบญัญัตินี ้
          "คารักษาพยาบาล" หมายความวา คาใชจายเกี่ยวกับการตรวจ   การรักษา การพยาบาล และ



คาใชจายอ่ืนทีจ่ําเปน เพ่ือใหผลของการประสบ 
  อันตรายหรือการเจ็บปวยบรรเทาหรือหมดสิ้นไป และหมายความรวมถึงคาใชจาย  เกี่ยวกับ
อุปกรณ เครื่องใช หรือวัตถท่ีุใชแทนหรือทําหนาที่แทนหรือชวยอวัยวะ 
  ที่ประสบอันตรายดวย 
          "คาฟนฟูสมรรถภาพในการทํางาน" หมายความวา คาใชจาย  ท่ีจําเปนเกี่ยวกับการฟนฟู
สมรรถภาพในการทํางาน 
          "การฟนฟูสมรรถภาพในการทํางาน" หมายความวา การจดัให  ลูกจางซึ่งประสบอันตรายหรือ
เจ็บปวยและสญูเสียสมรรถภาพในการทํางาน 
  ไดรับการฟนฟูสมรรถภาพของรางกายหรือจิตใจหรือการฟนฟูอาชีพ เพ่ือให  สามารถประกอบอาชีพ
ท่ีเหมาะสมตามสภาพของรางกาย 
          "คาทําศพ" หมายความวา คาใชจายเกี่ยวกับการจัดการศพของ  ลกูจางตามประเพณีทางศาสนา
ของลูกจางหรอืตามประเพณแีหงทองถิ่น ในกรณี 
  ที่ลูกจางถึงแกความตายเนือ่งจากประสบอันตรายหรือเจ็บปวยหรือสูญหาย 
          "เงินสมทบ" หมายความวา เงินที่นายจางจายสมทบเขากองทุน  เงินทดแทนเพือ่ใชเปนเงิน
ทดแทนใหแกลูกจาง 
          "กองทุน" หมายความวา กองทุนเงนิทดแทน 
          "สํานักงาน" หมายความวา สํานักงานประกันสังคม หรือสํานักงาน  ประกันสังคมจังหวัด แลวแต
กรณ ี
          "คณะกรรมการ" หมายความวา คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน 
          "กรรมการ" หมายความวา กรรมการกองทุนเงินทดแทน 
          "เลขาธกิาร" หมายความวา เลขาธกิารสํานักงานประกันสังคม 
          "พนักงานเจาหนาที่" หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรแีตงตั้งใหปฏบิัติการ  ตามพระราชบญัญัตนิี้ 
          "รัฐมนตร"ี หมายความวา รัฐมนตรผีูรกัษาการตามพระราชบญัญัตินี ้
          มาตรา 6  ใหรัฐมนตรวีาการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  รักษาการตาม
พระราชบัญญตัิน้ี และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาท่ี กับออก 
  กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบญัญตัินี้ 
          กฎกระทรวง ระเบยีบ และประกาศนั้นเมื่อไดประกาศใน  ราชกจิจานุเบกษาแลวใหใชบังคบัได  

หมวด 1 
บททั่วไป 



          มาตรา 7  การเรยีกรองหรือการไดมาซ่ึงสิทธิหรือประโยชนตาม 
  พระราชบญัญัตินี ้ไมเปนการตัดสิทธิหรอืประโยชนทีลู่กจางพึงไดตามกฎหมายอื่น 
          มาตรา 8  ใหกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมมีอํานาจแตงตั้ง  พนักงานเจาหนาท่ีซึ่งมี
คุณวุฒิไมต่ํากวาปรญิญาตรทีางนิติศาสตรเพื่อมีอํานาจฟองคดี 
  และแกตางคดีเกีย่วกับเงินทดแทนตามพระราชบญัญัตนิี้ใหแกลูกจางหรือผูมีสิทธิตาม  มาตรา 20 
          ใหลูกจางหรือผูมีสิทธิตามมาตรา 20 ที่ประสงคจะใหพนักงานเจาหนาท่ี  ฟองคดีหรือแกตางคดี
ตามวรรคหนึ่งยื่นคําขอตอสํานักงานตามระเบียบท่ีเลขาธกิาร 
  กําหนด 
          มาตรา 9  หนี้ที่เกิดจากการไมชําระเงินทดแทน เงินสมทบ หรือ  เงินเพิ่มตามพระราชบญัญัตนิี้ ให
ลูกจางหรือสํานักงานมีบุริมสิทธิเหนือทรพัยสิน 
  ทั้งหมดของนายจาง ซึ่งเปนลูกหนีใ้นลําดับเดียวกบับุรมิสิทธิในคาภาษีอากร  ตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณชิย 
          มาตรา 10  ในกรณีท่ีนายจางซึ่งเปนผูรับเหมาชวงไมจายเงนิทดแทน   เงินสมทบ หรือเงินเพิ่ม ให
ผูรบัเหมาชวงในลําดับถัดขึน้ไปหากมีตลอดสายจนถึง 
  ผูรบัเหมาชั้นตนซึ่งมิใชนายจางรวมรับผดิกับผูรับเหมาชวงซึ่งเปนนายจางในการ  จายเงินทดแทน เงิน
สมทบ หรือเงินเพิ่ม 
          ใหผูรับเหมาชั้นตนหรอืผูรับเหมาชวงซ่ึงมิใชนายจางที่ไดจายเงินทดแทน   เงินสมทบ หรือเงิน
เพ่ิม มีสิทธิไลเบี้ยเอาแกนายจางและบรรดาผูรับเหมาชวงอ่ืน 
  หากมีตลอดสายในเงนิทดแทน เงินสมทบ หรือเงินเพิ่ม ที่ไดจายใหแกลูกจางหรือ  สํานักงาน 
          มาตรา 11  ในกรณีท่ีผูประกอบกิจการไดวาจางดวยวิธเีหมาคาแรง   โดยมอบใหบุคคลหนึ่งบุคคล
ใดรับชวงไปควบคุมดูแลการทํางานและรับผิดชอบใน 
  การจายคาจางใหแกลกูจางอีกทอดหนึ่งกด็ี หรือมอบใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดเปน  ผูจดัหาลูกจางมา
ทํางานอันมิใชการประกอบธรุกจิจัดหางานก็ด ีโดยการทํางานนั้น 
  เปนสวนหนึง่สวนใดหรือทั้งหมดในกระบวนการผลิตหรือธรุกิจในความรับผิดชอบ ของผูประกอบ
กิจการ ถาผูรับเหมาคาแรงดังกลาวไมจายเงินทดแทน เงินสมทบ  
  หรือเงินเพิ่ม แกลูกจางหรือสํานักงาน ใหผูประกอบกิจการหรือผูรับเหมาคาแรง  ซึ่งมิใชนายจางรวม
รับผิดกับผูรับเหมาคาแรงซึ่งเปนนายจางในการจายเงนิ 
  ทดแทนเงนิสมทบ หรือเงินเพิ่ม เสมือนหนึ่งเปนนายจาง 
          ใหผูประกอบกจิการหรือผูรับเหมาคาแรงซ่ึงมิใชนายจางทีไ่ดจาย  เงินทดแทน เงินสมทบ หรือ



เงินเพิ่ม มีสิทธิไลเบี้ยเอาแกนายจางและบรรดา 
  ผูรบัเหมาคาแรงอืน่หากมีตลอดสายในเงินทดแทน เงินสมทบ หรือเงินเพิ่ม  ท่ีไดจายใหแกลูกจางหรือ
สํานักงาน 
          มาตรา 12  กําหนดเวลาจายเงินสมทบ กําหนดเวลาแจงรายการ  ตาง ๆ ตอกองทุน กําหนดเวลายื่น
คํารองเรียกเงินทดแทน และกําหนดเวลา 
  สําหรับการอทุธรณที่บัญญตัิไวในพระราชบัญญัตินี ้หรือระเบียบ หรือประกาศที่ออก  ตาม
พระราชบัญญตัิน้ี ถาผูมีหนาที่ตองปฏิบัติตามกําหนดเวลาดังกลาวมิไดอยูใน 
  ประเทศ หรือมีเหตุจําเปนจนไมสามารถจะปฏิบัติตามกําหนดเวลาดงักลาวได  เมื่อเลขาธกิารพิจารณา
เห็นเปนการสมควร จะใหขยายหรือเลื่อนกําหนดเวลา 
  ออกไปอีกตามความจําเปนแกกรณีก็ได 

หมวด 2 
เงินทดแทน 

          มาตรา 13  เมื่อลูกจางประสบอันตรายหรือเจ็บปวย ใหนายจาง  จัดใหลกูจางไดรับการ
รักษาพยาบาลทันทีตามความเหมาะสมแกอันตรายหรือ 
  ความเจ็บปวยนั้น และใหนายจางจายคารักษาพยาบาลเทาที่จายจริงตามความ  จําเปนแตไมเกินอัตราที่
กําหนดในกฎกระทรวง 
          ใหนายจางจายคารักษาพยาบาลตามวรรคหนึ่งโดยไมชักชาเมื่อฝาย  ลูกจางแจงใหนายจางทราบ 
          มาตรา 14  ใหกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมประกาศกําหนด  ชนิดของโรคซึ่งเกิดขึน้
ตามลักษณะหรือสภาพของงานหรือเนื่องจากการทํางาน 
          มาตรา 15 กรณีที่ลกูจางจําเปนตองไดรับการฟนฟสูมรรถภาพ  ในการทํางานภายหลังการประสบ
อันตรายหรือเจ็บปวย ใหนายจางจายคาฟนฟ ู
  สมรรถภาพในการทํางานของลูกจางตามความจําเปนตามหลักเกณฑ วิธกีาร และ  อัตราที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 
          มาตรา 16  เมื่อลูกจางประสบอันตรายหรือเจ็บปวยจนถึงแกความตาย  หรือสูญหาย ใหนายจาง
จายคาทําศพแกผูจดัการศพของลูกจางเปนจํานวนหนึ่งรอยเทา 
  ของอัตราสูงสุดของคาจางขั้นต่ํารายวนัตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน 
          มาตรา 17  ในกรณีท่ีลูกจางประสบอันตรายหรือเจ็บปวยจนถึงแก  ความตายโดยไมมผีูจัดการศพ
ใหนายจางจัดการศพของลูกจางไปพลางกอนจนกวา 



  ผูมีสิทธิตามมาตรา 20 จะมาขอเปนผูจดัการศพ แตนายจางจะใชคาทําศพเกิน  หนึ่งในสามของคาทํา
ศพตามมาตรา 16 ไมได ถาลกูจางถึงแกความตายครบ 
  เจ็ดสิบสองชั่งโมง แลวยังไมมีผูมีสิทธิตามมาตรา 20 มาขอเปนผูจดัการศพ   ใหนายจางจัดการศพนั้น
ตามประเพณทีางศาสนาของลูกจางซึ่งถึงแกความตาย 
  หรือตามประเพณแีหงทองถิ่นโดยคํานึงถงึฐานะทางสังคมของลูกจาง ในการนี ้ ใหนายจางใชคาทําศพ
สวนท่ีเหลือได 
          มาตรา 18  เมื่อลูกจางประสบอันตรายหรือเจ็บปวยหรือสูญหาย  ใหนายจางจายคาทดแทนเปน
รายเดือนใหแกลูกจางหรือผูมีสิทธิตามมาตรา 20 
  แลวแตกรณ ีดังตอไปนี ้
          (1) รอยละหกสิบของคาจางรายเดือน สําหรับกรณีท่ีลกูจางไมสามารถ  ทํางานติดตอกนัไดเกิน
สามวันไมวาลกูจางจะสูญเสยีอวยัวะตาม (2) ดวยหรือไม 
  ก็ตาม โดยจายตั้งแตวันแรกที่ลูกจางไมสามารถทํางานไดไปจนตลอดระยะเวลา  ท่ีไมสามารถทํางาน
ได แตตองไมเกินหนึ่งป 
          (2) รอยละหกสิบของคาจางรายเดือน สําหรับกรณีท่ีลกูจางตองสูญเสีย  อวัยวะบางสวนของ
รางกาย โดยจายตามประเภทของการสญูเสียอวัยวะและตาม 
  ระยะเวลาที่ตองจายใหตามที่กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมประกาศกําหนด   แตตองไมเกนิ
สิบป 
          (3) รอยละหกสิบของคาจางรายเดือน สําหรับกรณีท่ีลกูจางทุพพลภาพ   โดยจายตามประเภทของ
การทุพพลภาพและตามระยะเวลาที่จะตองจายตามที ่
  กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมประกาศกําหนด แตตองไมเกินสิบหาป 
          (4) รอยละหกสิบของคาจางรายเดือน สําหรับกรณีท่ีลกูจางถึงแก  ความตายหรือสูญหายมกีาํหนด
แปดป 
          การประสบอันตรายหรือเจ็บปวยซึ่งเปนเหตุใหสูญเสียอวัยวะของ  รางกาย หรือสูญเสีย
สมรรถภาพในการทํางานของอวัยวะไปเพียงบางสวน  
  ในการคิดคาทดแทน ใหเทียบอัตราสวนรอยละจากจํานวนระยะเวลาที่กําหนดไว  สําหรับการสญูเสีย
อวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพในการทํางานของอวัยวะประเภท 
  นั้น ๆ ตามที่กระทรวงแรงงานและสวัสดกิารสังคมประกาศกําหนด 
          หลักเกณฑและวธิีการคํานวณคาจางรายเดือนใหเปนไปตามที่กระทรวง  แรงงานและสวัสดกิาร
สังคมประกาศกําหนด 



          คาทดแทนตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองตองไมนอยกวาคาทดแทน  รายเดือนต่ําสุด และไม
มากกวาคาทดแทนรายเดือนสูงสุดตามที่กระทรวงแรงงาน 
  และสวัสดิการสังคมประกาศกําหนด 
          มาตรา 19  ในกรณีท่ีนายจางจายคาทดแทนตามมาตรา 18 (2)    หรือ (3) และตอมาลูกจางไดถึง
แกความตายในขณะที่ยังรับคาทดแทนไมครบ 
  ระยะเวลาตามสิทธิดังกลาว ใหนายจางจายคาทดแทนใหแกผูมีสิทธติามมาตรา 20   ตอไป จนครบ
กําหนดระยะเวลาตามสิทธ ิแตท้ังนี ้ระยะเวลาการจายคาทดแทน 
  รวมกันตองไมเกินแปดป 
          มาตรา 20  เมื่อลูกจางประสบอันตรายหรือเจ็บปวยจนถึงแกความตาย  หรือสูญหาย ใหบุคคล
ดังตอไปนี้เปนผูมีสิทธไิดรบัเงินทดแทนจากนายจาง 
          (1) บิดามารดา 
          (2) สามีหรือภรรยา 
          (3) บุตรมีอายุต่ํากวาสิบแปดป เวนแตเมื่อมีอายุครบสิบแปดปและยัง  ศึกษาอยูในระดบัท่ีไมสูง
กวาปรญิญาตร ีใหไดรับสวนแบงตอไปตลอดระยะเวลาที่ 
  ศึกษาอยู 
          (4) บุตรมีอายุตั้งแตสิบแปดปและทุพพลภาพหรือจิตฟนเฟอน  ไมสมประกอบซึ่งอยูในอุปการะ
ของลูกจางกอนลูกจางถึงแกความตายหรือสูญหาย 
          ใหบุตรของลูกจางซึ่งเกิดภายในสามรอยสิบวันนับแตวนัที่ลกูจางถึงแก  ความตายหรือวนัที่เกดิ
เหตุสูญหายมีสิทธิไดรับเงินทดแทนนับแตวันคลอด 
          ในกรณท่ีีไมมีผูมีสิทธติามวรรคหนึ่ง ใหนายจางจายเงินทดแทนแกผูซ่ึง  อยูในอปุการะของ
ลูกจางกอนลูกจางถึงแกความตายหรือสูญหาย แตผูอยูในอุปการะ 
  ดังกลาว จะตองไดรับความเดือดรอนเพราะขาดอุปการะจากลกูจางที่ตายหรือ  สูญหาย 
          มาตรา 21  ใหผูมีสิทธิตามมาตรา 20 ไดรับสวนแบงในเงินทดแทน  เทากัน 
          ในกรณท่ีีสิทธิไดรับเงินทดแทนสิ้นสุดลงเพราะผูมีสิทธิตามมาตรา 20  ผูหน่ึงผูใดถึงแกความ
ตาย หรือสามีหรือภรรยาสมรสใหมหรือมไิดสมรสใหมแตม ี
  พฤติการณแสดงใหเห็นไดวาอยูกนิฉันสามีหรือภรรยากับหญิงหรือชายอ่ืน หรือบุตร  ไมมีลักษณะ
ตามมาตรา 20(3) หรือ (4) อีกตอไป ใหนําสวนแบงของผูหมดสิทธ ิ
  เพราะเหตุหนึ่งเหตุใดดังกลาวไปเฉลีย่ใหแกผูมีสิทธิอ่ืนตอไป 
          มาตรา 22  นายจางไมตองจายเงนิทดแทนในการประสบอันตราย  หรือเจ็บปวยของลูกจางเพราะ



เหตุอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี ้
          (1) ลูกจางเสพของมึนเมาหรือสิ่งเสพติดอ่ืนจนไมสามารถครองสติได 
          (2) ลูกจางจงใจใหตนเองประสบอันตรายหรือยอมใหผูอ่ืนทําใหตน  ประสบอันตราย 
          มาตรา 23  หามมิใหนายจางหักเงินทดแทนเพื่อการใด ๆ และเงนิ  ทดแทนไมอยูในความรับผิด
แหงการบังคับคดี 
          มาตรา 24  การจายคาทดแทนตามมาตรา 18 หรือมาตรา 19  นายจางและลกูจาง หรือผูมีสิทธิตาม
มาตรา 20 แลวแตกรณ ีจะตกลงกนัจายคา 
  ทดแทนในคราวเดยีวเต็มจาํนวนหรือเปนระยะเวลาอยางอื่นก็ได แตนายจาง  จะหักสวนลดเกินอัตราที่
กําหนดในกฎกระทรวงไมได 
          มาตรา 25  การจายเงินทดแทนตามหมวดนี ้ในกรณีท่ีนายจางเปน  ผูมีหนาที่ตองจายเงิน
สมทบ ใหสํานักงานจายเงนิทดแทนแกลกูจางหรือผูมีสิทธ ิ
  ตามมาตรา 20 แทนนายจางนั้น แตถานายจางไดทดรองจายเงินทดแทนให  ลูกจางหรือผูมีสิทธินัน้ไป
กอน และเปนกรณีที่พนกังานเจาหนาที่มีคําวินิจฉยัวา 
  ลูกจางหรือผูมีสิทธิดังกลาวมีสิทธิไดรับเงนิทดแทน ใหนายจางขอรับเงินทดแทนที ่ ไดทดรองจายไป
คืนจากสํานักงานไดตามระเบียบที่เลขาธิการกําหนด 
          ในกรณท่ีีนายจางเปนผูไมมีหนาที่ตองจายเงินสมทบ และไดทดรอง  จายเงินทดแทนแกลูกจาง
หรือผูมีสิทธิตามมาตรา 20 ไปกอน ถาลูกจางหรือผูมีสิทธ ิ
  นั้นมีสิทธิไดรับเงินทดแทนตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา 50 หรือ  คําส่ังใหมตาม
มาตรา 51 นายจางมีสิทธินําเงินทดแทนที่ไดจายใหลูกจางหรือ 
  ผูมีสิทธิดงักลาวไปนั้นมาหักจากจํานวนเงินทดแทนตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่  ไดไมเกิน
จํานวนเงินทดแทนตามประเภทที่กําหนดไวในคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่  

หมวด 3 
กองทุนเงินทดแทน 

         มาตรา 26  ใหมีกองทุนเงินทดแทนในสํานักงานประกันสังคมเพื่อ  จายเปนเงนิทดแทนแกลกูจาง
แทนนายจางซึง่มีหนาที่ตองจายเงินสมทบตาม 
  มาตรา 44 และเปนคาใชจายตามมาตรา 43 
          ใหกองทุนเงินทดแทนตามประกาศของคณะปฏิวตัิ ฉบับท่ี 103 ลง
วันท่ี   16 มีนาคม พ.ศ. 2515 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติม 



  ประกาศของคณะปฏิวัต ิฉบับท่ี 103 ลงวนัที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2515 (ฉบับที่ 1)  พ.ศ. 2533 เปนกองทุน
ตามพระราชบญัญัติน้ี 
          มาตรา 27  กองทุนประกอบดวย 
          (1) เงินกองทุนเงินทดแทนตามมาตรา 26 วรรคสอง 
          (2) เงินสมทบ 
          (3) ผลประโยชนของกองทุนตามมาตรา 29 
          (4) เงินเพิ่มตามมาตรา 46 
          (5) เงินที่ตกเปนของกองทุนตามมาตรา 47 
          (6) เงินคาปรับท่ีไดจากการเปรียบเทยีบตามมาตรา 66 
          (7) ทรพัยสินท่ีมผีูบรจิาคใหหรือเงนิอุดหนุน 
          (8) รายไดอ่ืน 
          (9) ดอกผลของกองทนุ 
          มาตรา 28  เพื่อประโยชนในการดําเนินการตามพระราชบญัญัตนิี้  ใหถือวาเงนิและทรัพยสินของ
กองทุนตามมาตรา 26 เปนกรรมสิทธิ์ของสํานักงาน 
  ประกันสังคม โดยไมตองนําสงกระทรวงการคลังเปนรายไดแผนดิน และใหจาย  เปนเงินทดแทนตาม
พระราชบัญญตัิน้ีแทนนายจาง 
          กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมมีอํานาจจัดสรรเงินกองทนุ  ไมเกนิรอยละยี่สิบสองของ
ดอกผลของกองทุนตอป เพ่ือเปนคาใชจายในการบําบัด 
  รักษา และสงเสริมการฟนฟูสมรรถภาพในการทํางานของลูกจางตามที่กระทรวง  แรงงานและ
สวัสดิการสังคมประกาศกําหนด และเปนคาใชจายในการสงเสริม 
  หรือปองกันเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน และไมเกินรอยละสามของ  ดอกผลของกองทนุตอป
เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินงานของสํานักงาน 
  กองทุนเงินทดแทนและคาใชจายตามมาตรา 43 
          มาตรา 29  การรับเงนิ การจายเงนิ การเก็บรกัษาเงนิ และการ  จดัหาผลประโยชนของกองทนุให
เปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนดโดย 
  ความเห็นชอบของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 
          มาตรา 30  ภายในหนึง่รอยยี่สิบวันนับแตวันสิ้นปปฏิทิน ใหสํานักงาน  เสนองบดุลและรายงาน
การรับจายเงนิกองทุนในปท่ีลวงมาแลวตอสํานักงานตรวจ 
  เงินแผนดนิเพื่อตรวจสอบรับรองและเสนอตอคณะกรรมการ 



          งบดุลและรายงานการรับจายเงินดังกลาว ใหคณะกรรมการเสนอตอ  รัฐมนตร ีและใหรฐัมนตรี
เสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบและจัดใหมีการประกาศ 
  ในราชกิจจานุเบกษา 

หมวด 4 
คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนและคณะกรรมการการแพทย 

          มาตรา 31  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา "คณะกรรมการ  กองทุนเงิน
ทดแทน" ประกอบดวยเลขาธิการสํานักงานประกันสังคมเปนประธาน 
  กรรมการ และผูทรงคณุวุฒิไมเกินหกคนกับผูแทนฝายนายจางและผูแทนฝายลูกจาง  ฝายละสาม
คน ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง เปนกรรมการ และผูแทนสํานักงานประกัน 
  สังคมเปนกรรมการและเลขานุการ          การแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ใหรัฐมนตรแีตงตัง้
จากผูทีม่ีความ  เชี่ยวชาญในทางแพทยศาสตร นิติศาสตร เศรษฐศาสตร การคลัง ประกันสังคม  
  หรือประกันภัย 
          มาตรา 32  คณะกรรมการมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
          (1) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายการบริหารกองทนุ  และการจายเงินทดแทน 
          (2) พิจารณาใหความเห็นตอรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงและ  ระเบยีบตาง ๆ เพื่อดําเนินการ
ตามพระราชบญัญัติน้ี 
          (3) วางระเบียบโดยความเห็นชอบของกระทรวงแรงงานและ  สวัสดิการสังคมเกี่ยวกับการรบั
เงิน การจายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุน 
          (4) วางระเบียบโดยความเห็นชอบของกระทรวงแรงงานและ  สวัสดิการทางสงัคมเกี่ยวกับการ
จัดหาผลประโยชนของกองทุน 
          (5) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณตามมาตรา 52 
          (6) ใหคําปรึกษาและแนะนําแกสํานกังานประกันสังคมในการ  ดําเนินการตามพระราชบญัญัตินี ้
          (7) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่พระราชบัญญัติน้ี หรือกฎหมายอื่นบัญญัต ิ ใหเปนอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการ หรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย 
          ในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการอาจมอบหมายให  สํานักงานประกันสังคมเปน
ผูปฏิบตัิก็ได 
          มาตรา 33  กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหอยูในตําแหนงคราวละ  สองป     กรรมการซึ่งพนจาก
ตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได แตจะแตงตั้ง 



  ติดตอกันเกินสองวาระไมได 
          มาตรา 34  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา 33   กรรมการซึ่งรัฐมนตรแีตงตัง้
พนจากตําแหนงเมื่อ 
          (1) ตาย 
          (2) ลาออก 
          (3) รัฐมนตรใีหออก 
          (4) เปนบุคคลลมละลาย 
          (5) วิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
          (6) ไดรบัโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคกุ 
          ในกรณท่ีีกรรมการซึ่งรัฐมนตรแีตงตัง้พนจากตาํแหนงกอนวาระ   ใหรัฐมนตรแีตงตั้งบุคคลใน
ประเภทเดียวกันตามมาตรา 31 เปนกรรมการแทน 
  และใหผูไดรบัแตงตั้งอยูในตําแหนงเทากบัวาระที่เหลืออยูของกรรมการ  ซึ่งตนแทน 
          มาตรา 35  ในกรณีท่ีกรรมการซึ่งรฐัมนตรแีตงตั้งดํารงตําแหนง  ครบตามวาระแลว แตยังมิไดมี
การแตงตั้งกรรมการขึ้นใหม ใหกรรมการ 
  ที่พนจากตําแหนงตามวาระปฏิบัติหนาที่ตอไปพลางกอนจนกวากรรมการทีไ่ดรับ  แตงตั้งใหมจะเขา
รับหนาที่แทน  
          มาตรา 36  การประชมุของคณะกรรมการตองมกีรรมการมาประชุม  ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม 
          ในการประชุมของคณะกรรมการ ถาประธานกรรมการไมอยูในที่  ประชุม หรือไมอาจปฏิบัติ
หนาที่ได ใหกรรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการ 
  คนหนึ่งเปนประธานในทีป่ระชุม 
          มติในทีป่ระชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการ  ลงคะแนน ถาคะแนน
เสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก 
  เสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 
          มาตรา 37  ในการประชุมของคณะกรรมการ ถากรรมการผูใด  มีสวนไดเสียเปนการสวนตวัใน
เรื่องที่พิจารณา ผูน้ันไมมีสิทธิเขาประชุม 
          มาตรา 38  ใหมีคณะกรรมการการแพทยคณะหนึ่ง ประกอบดวย  ประธานกรรมการ และ
กรรมการอืน่มจีํานวนรวมกนัไมเกนิสิบหาคนซึ่งรัฐมนตร ี
  แตงตั้ง 



          คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหรัฐมนตรแีตงตั้งจากผูที่มีความเชี่ยวชาญ  ในวชิาชีพเวชกรรม
สาขาตาง ๆ 
          ใหรัฐมนตรแีตงตั้งขาราชการของสาํนักงานประกนัสังคมเปนกรรมการ  และเลขานุการ 
          ใหนํามาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 35 และมาตรา 36 วรรคสอง  และวรรคสาม มาใชบังคับโดย
อนุโลม 
          มาตรา 39  การประชมุของคณะกรรมการการแพทยตองมีกรรมการ  มาประชมุไมนอยกวาหาคน
จึงจะเปนองคประชุม 
          มาตรา 40  คณะกรรมการการแพทยมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี ้
          (1) เสนอความเห็นตอคณะกรรมการเกี่ยวกับการดําเนินงานในการ  ใหบริการทางการแพทย 
          (2) ใหคําปรึกษาแนะนําในทางการแพทยแกคณะกรรมการและ  สํานักงาน  
          (3) ใหความเห็นตอสํานักงานในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา 13   และประกาศกระทรวง
แรงงานและสวัสดิการสังคมตามมาตรา 14 และมาตรา 18  
  (2) และ (3) 
          (4) ปฏิบัติการอ่ืนตามที่พระราชบญัญัตินี้บัญญัติใหเปนอํานาจหนาที่  ของคณะกรรมการ
การแพทย หรอืตามที่รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการมอบหมาย 
          มาตรา 41  คณะกรรมการหรือคณะกรรมการการแพทยจะแตงตั้ง  คณะอนกุรรมการเพื่อพิจารณา
หรือปฏิบัติอยางหนึ่งอยางใดตามที่คณะกรรมการ 
  หรือคณะกรรมการการแพทยมอบหมายก็ได 
          การประชุมของคณะอนุกรรมการใหนํามาตรา 36 มาใชบังคับ  โดยอนโุลม 
          มาตรา 42  คณะกรรมการ คณะกรรมการการแพทย และคณะ  อนุกรรมการมีอํานาจสั่งใหบุคคล
ท่ีเกี่ยวของสงเอกสาร ส่ิงของ หรือขอมูลที ่
  จําเปนมาพจิารณาได ในการนี้จะส่ังใหบคุคลที่เกีย่วของมาชี้แจงดวยก็ได 
          มาตรา 43  กรรมการ กรรมการการแพทย และอนกุรรมการมีสิทธ ิ ไดรับเบีย้ประชุม คา
พาหนะ คาเบี้ยเลีย้ง คาเชาที่พัก และคาใชจายอยางอืน่ 
  ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบญัญัตนิี้ตามระเบยีบที่รัฐมนตรกีําหนด 

หมวด 5 
เงินสมทบ 



          มาตรา 44  ใหกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมประกาศกําหนด  ประเภทและขนาดของ
กิจการและทองที่ท่ีนายจางตองจายเงินสมทบ 
          ใหนายจางซึ่งมีหนาท่ีตองจายเงินสมทบตามวรรคหนึ่งยื่นแบบลงทะเบยีน  จายเงินสมทบและ
แบบรายการแสดงรายชื่อลูกจางตามแบบทีเ่ลขาธกิารกําหนด  
  และจายเงินสมทบ ณ สํานักงานแหงทองที่ที่นายจางยื่นแบบลงทะเบียนจายเงนิสมทบ  ภายในสามสิบ
วันนับแตวันทีน่ายจางมีหนาที่ตองจายเงนิสมทบ 
          มาตรา 45  เพื่อประโยชนในการเรยีกเก็บเงินสมทบจากนายจาง  ตามมาตรา 44 ใหกระทรวง
แรงงานและสวัสดิการสังคมมีอํานาจประกาศกําหนด 
  อัตราเงินสมทบไมเกินรอยละหาของคาจางที่นายจางจายแตละป อัตราเงินฝาก  สําหรับกรณีที่นายจาง
ขอจายเงินสมทบเปนงวดไมเกินรอยละยี่สบิหาของเงินสมทบ 
  แตละป วิธกีารประเมนิและการเรียกเก็บเงินสมทบจากนายจาง ตลอดจนระเบยีบ  วิธีการอันจําเปน
เพ่ือใหสํานักงานดําเนนิการใหเปนไปตามวัตถุประสงค 
          การกําหนดอัตราเงินสมทบตามวรรคหนึ่งใหคํานึงถึงสถิตกิารประสบ  อันตรายของแตละ
ประเภทกิจการ ภาระของกองทุน และจํานวนเงนิของกองทุน 
  ที่มีอยู 
          ใหกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมมีอํานาจในการประกาศกําหนด  หลักเกณฑและวธิีการ
ในการลดหรือเพ่ิมอัตราเงินสมทบตามวรรคหนึ่งใหแกนายจาง 
  ตามอัตราสวนการสูญเสยีของนายจางในรอบสามปปฏทิินที่ผานมา 
          มาตรา 46  นายจางผูใดไมจายเงินสมทบภายในกําหนดเวลาหรือ  จายเงินสมทบไมครบจํานวน
ตามที่จะตองจาย ใหเสียเงินเพิ่มอีกรอยละสามตอ 
  เดือนของเงินสมทบที่ตองจาย 
          มาตรา 47  เลขาธกิารมีอํานาจออกคาํสั่งเปนหนังสือใหยึด อายัด  และขายทอดตลาดทรัพยสิน
ของนายจางซ่ึงไมนําสงเงินสมทบหรือเงินเพิ่ม หรือ 
  นําสงไมครบจํานวน 
          การมีคําสั่งใหยึดหรืออายัดทรัพยสนิตามวรรคหนึ่งจะกระทําไดตอเมื่อ  ไดสงคําเตือนเปน
หนังสือใหนายจางนําเงินสมทบหรือเงินเพิ่มที่คางมาจายภายใน 
  เวลาท่ีกําหนดแตตองไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันทีน่ายจางไดรับหนังสือน้ันและ  นายจางไมจาย
ภายในเวลาทีก่ําหนด 
          หลักเกณฑและวธิีการยดึ อายัด และขายทอดตลาดทรัพยสินตามวรรค  หนึ่ง ใหเปนไปตาม



ระเบียบทีร่ัฐมนตรกีําหนด ทั้งนี้ ใหนําหลักเกณฑและวธิกีาร 
  ตามประมวลกฎหมายวธิีพิจารณาความแพงมาใชบังคับโดยอนโุลม 
          เงินท่ีไดจากการขายทอดตลาดทรพัยสิน ใหหักไวเปนคาใชจายในการ  ยึด อายดั และขาย
ทอดตลาดและจายเงินสมทบหรือเงินเพิ่มที่คางจาย ถามเีงิน 
  เหลือใหคืนแกนายจางโดยเร็วโดยใหเลขาธิการมีหนังสือแจงใหนายจางทราบ  เพื่อขอรับเงินท่ีเหลือ
คืนโดยสงทางไปรษณยีลงทะเบียนตอบรับ ถานายจางไมมา 
  ขอรับคืนภายในหาปใหตกเปนของกองทนุ 

 หมวด 6 
การย่ืนคํารอง การพจิารณาคาํรอง และการอุทธรณ 

          มาตรา 48  เมื่อลูกจางประสบอันตราย เจ็บปวย หรือสูญหาย   ใหนายจางแจงการประสบ
อันตราย เจ็บปวย หรือสูญหาย ตอสํานักงานแหงทองที่ 
  ที่ลูกจางทาํงานอยูหรือที่นายจางมีภูมิลําเนาอยูตามแบบที่เลขาธิการกําหนดภายใน  สิบหาวันนับแต
วันท่ีนายจางทราบหรือควรจะไดทราบถึงการประสบอันตราย 
  เจ็บปวย หรือสูญหาย  
         มาตรา 49  เมื่อลูกจางประสบอันตราย เจ็บปวย หรือสูญหาย   ใหลกูจางหรือผูมีสิทธิตาม
มาตรา 20 ย่ืนคํารองขอรับเงนิทดแทนตอสํานักงาน 
  แหงทองที่ที่ลูกจางทาํงานอยูหรือท่ีนายจางมีภูมิลําเนาตามแบบที่เลขาธิการ  กําหนดภายในหนึ่งรอย
แปดสิบวนันบัแตวนัที่ประสบอันตราย เจบ็ปวย หรือ 
  สูญหาย แลวแตกรณ ี
          มาตรา 50  เมื่อมีการแจงการประสบอันตราย เจ็บปวย หรือสูญหาย   ตามมาตรา 48 หรือมีการยื่น
คํารองขอรับเงนิทดแทนตามมาตรา 49 หรือความ 
  ปรากฏแกพนักงานเจาหนาท่ีวาลกูจางประสบอันตราย เจ็บปวย หรือสูญหาย   ใหพนักงานเจาหนาที่
สอบสวนและออกคําสั่งใหนายจางจายเงินทดแทนใหแกลูกจาง 
  หรือผูมีสิทธติามมาตรา 20 ตามแบบที่เลขาธิการกําหนดโดยมิชักชา 
          คําส่ังตามวรรคหนึ่งถาเปนกรณีทีลู่กจางหรือผูมีสทิธิตามมาตรา 20  มีสิทธิไดรบัเงินทดแทนให
พนักงานเจาหนาที่กําหนดจาํนวนเงินทดแทนและระยะเวลา 
  ที่ตองจายเงนิทดแทนไวดวย และสั่งใหนายจางจายเงินดังกลาวแกลูกจางภายใน  เจด็วันนับแตวันที่
นายจางทราบหรือถือวาไดทราบคําส่ัง 



          ใหนายจางจายเงินทดแทนแกลกูจางหรือผูมีสิทธิตามมาตรา 20   ณ สถานที่ทํางานของลูกจาง
สถานที่อ่ืนตามที่นายจางและฝายลกูจางตกลงกนั  
  หรือท่ีสํานักงาน 
          มาตรา 51  ถาปรากฏภายหลังวาผลของการประสบอันตรายหรอื  การเจ็บปวยของลูกจาง
เปลี่ยนแปลงไปอันเปนเหตุใหคําสั่งที่เกี่ยวกับเงินทดแทน 
  ตามมาตรา 50 ไมเปนไปตามมาตรา 18 หรือมีกรณีตามมาตรา 19 ใหพนักงาน  เจาหนาที่มีอํานาจออก
คําสั่งใหนายจางจายเงนิทดแทนใหมได คําสั่งใหมใหมีผล 
  เฉพาะการจายเงินทดแทนในคราวตอไป 
          ในกรณท่ีีขอเท็จจริงปรากฏขึ้นในภายหลังอันเปนเหตุใหคําส่ังที่เกี่ยวกับ  เงินทดแทนตาม
มาตรา 50 คลาดเคลื่อนไป ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจออก 
  คําสั่งใหนายจางจายเงินทดแทนใหมได 
          ในกรณท่ีีการเจ็บปวยเกิดขึ้นภายหลงัการสิ้นสภาพการเปนลูกจาง  ใหลูกจางยืน่คํารองขอรับเงิน
ทดแทนจากนายจางตอสํานกังานแหงทองที่ที่ลูกจาง 
  ทํางานอยูหรอืที่นายจางมภีมิูลําเนาไดภายในสองปนับแตวันที่ทราบการเจ็บปวย 
          มาตรา 52  ในกรณีท่ีนายจาง ลูกจาง หรือผูมีสิทธติามมาตรา 20  ซึ่งไดรับคําสัง่ คําวินิจฉัย หรือ
การประเมินเงนิสมทบของพนักงานเจาหนาที่ซ่ึง 
  สั่งการตามพระราชบญัญัตนิี้แลวไมพอใจคําสั่ง คําวินิจฉัย หรือการประเมินเงนิ  สมทบนั้น ใหผูนั้นมี
สิทธิอุทธรณเปนหนังสือตอคณะกรรมการไดภายในสามสิบวัน 
  นับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่ง คําวินิจฉยั หรือการประเมินเงินสมทบ  ทั้งนี้ เวนแต  เปนคําส่ังตาม
มาตรา 47 
          เมื่อคณะกรรมการพิจารณาวินจิฉัยอุทธรณแลว ใหแจงคําวนิิจฉัยเปน  หนังสือใหผูอุทธรณทราบ 
          มาตรา 53  ในกรณีท่ีผูอุทธรณไมพอใจคําวนิิจฉัยของคณะกรรมการ  ใหมีสิทธินําคดไีปสูศาล
แรงงานภายในสามสิบวันนบัแตวนัที่ไดรบัแจงคําวนิิจฉยั  
  ถาไมนําคดีไปสูศาลแรงงานภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหคําวินิจฉัยของ  คณะกรรมการเปนที่สุด 
         ในกรณทีี่ผูมีหนาที่ตองจายเงินทดแทนตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ  ตามวรรคหนึ่งเปนผูนํา
คดีไปสูศาล ผูนั้นตองวางเงนิตอศาลโดยครบถวนตาม 
  จํานวนที่ถึงกาํหนดจายตามคําวินิจฉยัของคณะกรรมการจึงจะฟองคดีได 
          เมื่อคดีถงึที่สุดและผูซึ่งนําคดีไปสูศาลตามวรรคสองมีหนาที่ตองจาย  เงินทดแทนตามคําพิพากษา
ของศาล ใหศาลมีอํานาจจายเงินที่ผูน้ันวางไวตอศาล 



  แกสํานักงาน เพื่อใหสํานักงานจายเงินทดแทนดังกลาวแกลูกจางหรือผูมีสิทธิตาม  มาตรา 20 ตอไป 
          มาตรา 54  ในกรณีท่ีลูกจางของนายจางตามมาตรา 44 ผูมีสิทธ ิ ตามมาตรา 20 หรือนายจางตาม
มาตรา 44 ย่ืนอุทธรณ หรือนําคดีไปสูศาล  
  การอุทธรณ หรือนําคดีไปสูศาลไมเปนการทุเลาการปฏบัิติตามคําสั่งหรือคําวินิจฉยั  ของพนักงาน
เจาหนาที่หรือของคณะกรรมการ แลวแตกรณ ี
          มาตรา 55  ในกรณีท่ีนายจางอุทธรณการประเมนิเงินสมทบหรอืนําคด ี ไปสูศาล การ
อุทธรณ หรือการนําคดีไปสูศาลไมเปนการทุเลาการปฏบิัติตามคําสั่ง 
  ของเลขาธกิารหรือพนักงานเจาหนาท่ี แตถานายจางไดรับอนญุาตจากเลขาธิการ  ใหรอคําวินจิฉยั
อุทธรณหรือคําพิพากษาของศาล ก็ใหจายภายในสามสิบวนันับแตวัน 
  ไดรับแจงคําวินิจฉยัอุทธรณหรือคําพิพากษาถึงท่ีสุด แลวแตกรณ ี
          ในกรณท่ีีมีคําวินิจฉยัอุทธรณหรือคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหนายจางจายเงิน  สมทบหรือจายเงิน
สมทบเพิ่มขึ้น นายจางจะตองจายภายในกําหนดเวลาตาม 
  วรรคหนึ่ง 
          การอุทธรณหรือการนําคดีไปสูศาลตามวรรคหนึ่งไมเปนเหตใุหงดการ  เสียเงินเพิ่มตามาตรา 46 
          มาตรา 56  ใหนํามาตรา 46 มาตรา 47 มาตรา 52 มาตรา 53   มาตรา 55 และมาตรา 60 มาใชบังคับ
แกผูรับเหมาชั้นตนและผูรับเหมาชวงซึ่ง 
  มิใชนายจางตามมาตรา 10 และผูประกอบกิจการและผูรับเหมาคาแรงซึ่งมิใช  นายจางตาม
มาตรา 11 โดยอนุโลม 

หมวด 7 
พนกังานเจาหนาที่ 

          มาตรา 57  ในการปฏบิัติหนาที่ตามพระราชบญัญตัินี้ ใหพนักงาน  เจาหนาที่มอํีานาจดังตอไปนี้ 
          (1) เขาไปในสถานประกอบการ หรือสํานักงานของนายจาง   สถานที่ทํางานของลูกจาง ในเวลา
กลางวันระหวางพระอาทิตยข้ึนและ 
  พระอาทิตยตก หรือในเวลาทําการ เพื่อตรวจสอบหรือสอบถามขอเท็จจริง  ตรวจสอบทรัพยสินหรอื
เอกสารหลกัฐานอื่น ถายภาพ ถายสําเนาเอกสาร 
  ที่เกี่ยวของกบัการจาง การจายคาจาง ทะเบียนลูกจาง การจายเงินสมทบ  และเอกสารอื่นที่
เกี่ยวของ หรือนําเอกสารหลกัฐานที่เกี่ยวของไปตรวจสอบ 
  หรือกระทําการอยางอืน่ตามสมควรเพื่อใหไดขอเท็จจรงิในอันที่จะปฏิบัติการ  ใหเปนไปตาม



พระราชบัญญตัิน้ี 
          (2) มีหนังสือสอบถามหรือเรยีกบุคคลที่เกีย่วของมาใหถอยคํา  หรือใหสงเอกสารหลักฐานที่
เกี่ยวของหรือส่ิงอ่ืนที่จําเปนมาเพื่อประกอบการ 
  พิจารณา 
          (3) ยึด อายัด หรือขายทอดตลาดทรพัยสินตามคําสั่งของเลขาธกิาร  ตามมาตรา 47 
 
          มาตรา 58  ในการปฏบิัติการของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา 57  ใหบุคคลซ่ึงเกี่ยวของอํานวย
ความสะดวกใหตามควรแกกรณ ี
          มาตรา 59  ในการปฏบิัติการตามหนาที่ พนักงานเจาหนาที่ตอง  แสดงบัตรประจําตวัเมื่อบุคคลซึ่ง
เกี่ยวของรองขอ 
          บัตรประจําตวัพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตร ี ประกาศกําหนด 
          มาตรา 60  ในการปฏบิัติการตามพระราชบญัญัตินี ้ใหพนักงาน  เจาหนาที่เปนเจาพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญา  

หมวด 8 
การสงหนังสือ 

          มาตรา 61  ในการสงคําสั่ง คําวินิจฉัย คําเตือน หรือหนังสือแจง  การประเมนิเงินสมทบของ
คณะกรรมการ คณะอนกุรรมการ เลขาธิการ หรือ 
  พนักงานเจาหนาที่ซึ่งสั่งการตามพระราชบัญญัตินีใ้หสงทางไปรษณียลงทะเบียน  ตอบรับ หรือให
เจาหนาที่หรือพนักงานเจาหนาท่ีนําไปสง ณ ภูมิลําเนา หรือ 
  ถิ่นที่อยู หรือสํานักงานของนายจางในเวลากลางวันระหวางพระอาทิตยขึ้น  และพระอาทิตยตก หรือ
ในเวลาทําการของนายจาง ถาไมพบนายจาง  
  ณ ภูมิลําเนา หรือถิ่นที่อยู หรือสํานักงานของนายจาง หรือพบนายจาง  แตนายจางปฏิเสธไมยอมรับจะ
สงใหแกบุคคลใดซ่ึงบรรลนุิติภาวะแลว  
  และอยูหรือทํางานในบานหรือสํานักงานที่ปรากฏวาเปนของนายจางนั้นก็ได 
          ถาการสงตามวรรคหนึง่ไมสามารถกระทําได ใหสงโดยปดคําสั่ง   คําวินิจฉยั คําเตือน หรือ
หนังสือแจงการประเมนิเงินสมทบ ในท่ีซึ่งเห็นไดงาย 
  ณ สํานักงานของนายจาง สถานที่ทํางานของลูกจาง หรือภูมิลําเนา หรือถิ่น  ที่อยูของนายจาง เมื่อได
ดําเนินการดังกลาวและเวลาไดลวงพนไปไมนอยกวา 



  สิบหาวันแลว ใหถือวานายจางไดรับคําสั่ง คําวินิจฉยั คําเตือน หรือหนังสือ  แจงการประเมนิเงิน
สมทบนั้นแลว 

หมวด 9 
บทกําหนดโทษ 

          มาตรา 62  นายจางผูใดไมจัดใหลูกจางซึ่งประสบอันตรายหรือ  เจ็บปวย ไดรับการรักษาพยาบาล
ตามมาตรา 13 หรือไมปฏิบัตติามมาตรา 17 
  มาตรา 44 หรือมาตรา 48 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับ  ไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือ
ท้ังจําทั้งปรับ 
          มาตรา 63  ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการ คณะกรรมการ  การแพทย หรือ
คณะอนกุรรมการท่ีสั่งตามมาตรา 42 หรือคําสั่งของพนักงาน 
  เจาหนาท่ีตามมาตรา 57 (2) หรือไมอํานวยความสะดวกในการปฏิบตัิการของ  พนกังานเจาหนาที่ตาม
มาตรา 58 ตองระวางโทษจําคุกไมเกนิหนึ่งเดือน หรือ 
  ปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
          มาตรา 64  นายจางผูใดไมจายเงินทดแทนตามคําสั่งของพนักงาน  เจาหนาท่ีตามมาตรา 50 หรือ
มาตรา 51 โดยมิไดอุทธรณตามมาตรา 52 หรือ 
  มิไดนําคดไีปสูศาลตามมาตรา 53 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับ  ไมเกินสองหมื่น
บาท หรือทั้งจาํท้ังปรับ 
          มาตรา 65  ผูใดเปดเผยขอเท็จจริงใดเกี่ยวกับกิจการของนายจาง   อันเปนขอเทจ็จริงที่ตามปกติ
วิสัยของนายจางจะพึงสงวนไวไมเปดเผยซึง่ตนไดมา 
  หรือลวงรูเนือ่งจากการปฏบิัติการตามพระราชบญัญัตินี ้ ตองระวางโทษจําคุก  ไมเกินหนึ่งเดือน หรือ
ปรับไมเกินสองพันบาท หรือท้ังจําทั้งปรับ เวนแตเปนการ 
  เปดเผยในการปฏิบัติราชการเพื่อประโยชนแหงพระราชบัญญัติน้ี หรือเพื่อประโยชน 
  แกการคุมครองแรงงาน หรือการสอบสวน หรือการพิจารณาคด ี
          มาตรา 66  บรรดาความผิดตามพระราชบญัญัติน้ี ถาเจาพนักงาน  ดังตอไปนีเ้ห็นวาผูกระทํา
ความผดิไมควรไดรับโทษจําคุก หรือไมควรถกูฟองรอง  
  ใหมีอํานาจเปรียบเทียบได 
          (1) เลขาธิการ สําหรับความผดิที่เกดิขึ้นในกรุงเทพมหานคร 
          (2) ผูวาราชการจังหวดั สําหรับความผิดที่เกิดขึ้นในจังหวัดอ่ืน 



        ในกรณีทีม่ีการสอบสวน ถาพนักงานสอบสวนพบวาบุคคลใดกระทํา  ความผดิตาม
พระราชบัญญตัิน้ี และบุคคลนั้นยนิยอมใหเปรียบเทียบ ใหพนักงาน 
  สอบสวนสงเรื่องใหเลขาธกิารหรือผูวาราชการจังหวัดแลวแตกรณ ีภายใน  เจ็ดวันนับแตวันท่ีบุคคล
น้ันแสดงความยินยอม การเปรียบเทียบหรอืไม ใหอยูใน 
  ดุลยพินิจของเจาพนกังานตาม (1) หรือ (2) แลวแตกรณ ี
          ในการเปรียบเทียบตามมาตรานี ้ผูมอํีานาจเปรียบเทียบตอง  เปรยีบเทียบปรับไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของอัตราโทษปรับที่บัญญตัไิวสําหรับความผิดนัน้  
  และเมื่อผูกระทําความผิดไดชําระคาปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวนั  แลว ใหถือวาคดี
เลิกกันตามประมวลกฎหมายวธิีพิจารณาความอาญา 
          ถาผูกระทําความผดิไมยินยอมใหเปรยีบเทียบหรือเมื่อยินยอมแลว  ไมชําระเงนิคาปรับภายใน
กําหนดเวลาตามวรรคสาม ใหดําเนินคดีตอไป  

 บทเฉพาะกาล 

          มาตรา 67  นายจางซ่ึงมีหนาที่จายเงนิสมทบอยูแลวตามประกาศ  กระทรวงมหาดไทยซึ่งออกตาม
ประกาศของคณะปฏิวตั ิฉบับที่ 103 ลงวนัที่ 16  
  มีนาคม พ.ศ. 2515 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัตแิกไขเพิม่เติมประกาศ  ของคณะปฏิวัต ิฉบับ
ท่ี 103 ลงวนัท่ี 16 มีนาคม พ.ศ. 2515 (ฉบับที่ 1)   พ.ศ. 2533 อยูกอนวันท่ีพระราชบญัญัตินีใ้ชบังคับ ให
มีหนาที่จายเงนิสมทบตาม 
  อัตราที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดตามประกาศกระทรวงมหาดไทยดงักลาวตอไป  จนกวาจะไดมี
ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมตามมาตรา 45  
  ใชบังคับ  
          มาตรา 68  ผูใดมีสิทธไิดรับเงินทดแทนจากนายจางตามประกาศ  กระทรวงมหาดไทยซึ่งออกตาม
ประกาศของคณะปฏิวตั ิฉบับที่ 103 ลงวนัที่ 16  
  มีนาคม พ.ศ. 2515 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัตแิกไขเพิม่เติมประกาศ  ของคณะปฏิวัต ิฉบับ
ท่ี 103 ลงวนัท่ี 16 มีนาคม พ.ศ. 2515 (ฉบับที่ 1) 
  พ.ศ. 2533 อยูกอนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ ใหคงไดรับเงินทดแทนตาม  ประกาศ
กระทรวงมหาดไทยดังกลาวตอไปจนกวาจะครบถวนตามสิทธินั้น 
          มาตรา 69  คํารองท่ียังไมถึงที่สุด หรือคดีที่ยังอยูในระหวางการ  พิจารณาของศาลกอนวันที่
พระราชบัญญตัิน้ีใชบังคับ ใหบังคับตามประกาศ 



  กระทรวงมหาดไทย ซ่ึงออกตามประกาศของคณะปฏิวตัิ ฉบับที่ 103 ลง
วันท่ี   16 มีนาคม พ.ศ. 2515 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติม 
  ประกาศของคณะปฏิวัต ิฉบับท่ี 103 ลงวนัที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2515   (ฉบับท่ี 1) พ.ศ. 2533 จนกวาคํา
รอง หรือคดีนัน้ ๆ จะถึงที่สุด 
          มาตรา 70  บรรดาประกาศหรือคําสัง่ท่ีออกตามประกาศของ  คณะปฏิวตั ิฉบับที่ 103 ลง
วันท่ี 16 มีนาคม พ.ศ. 2515 ซึ่งแกไขเพิ่มเติม 
  โดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏวิัติ ฉบับท่ี 103 ลง
วันท่ี   16 มีนาคม พ.ศ. 2515 (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2533 ใหยังคงใชบังคับไดตอไป 
  เทาท่ีไมขัดหรือแยงกับพระราชบญัญตัินี ้ท้ังนี้ จนกวาจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ   ประกาศหรือคําส่ังที่
ออกตามพระราชบัญญัตินีใ้ชบังคับ 

  ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
                ชวน หลีกภยั 
               นายกรัฐมนตร ี

              หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบญัญัติฉบับนี ้คือ โดยท่ีประกาศ 
  ของคณะปฏวิัต ิฉบับที่ 103 ลงวนัท่ี 16 มีนาคม พ.ศ. 2515 ซ่ึงเปนกฎหมาย  วาดวยการคุมครอง
แรงงานไดใชบังคับมาเปนเวลานาน ขอกําหนดเกี่ยวกับการ 
  คุมครองแรงงานบางประการเปนอุปสรรคในการบังคับใช และไมทนัสภาวการณ  ในปจจุบันที่
เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกบัไดมีพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประกาศ 
  ของคณะปฏวิัต ิฉบับที่ 103 ลงวนัท่ี 16 มีนาคม พ.ศ. 2515 (ฉบับที่ 1)  พ.ศ. 2533 บัญญัติใหโอน
กองทุนเงินทดแทนและบรรดาอํานาจหนาที่ของกรม 
  แรงงาน กระทรวงมหาดไทย และของเจาหนาท่ีของกรมแรงงาน กระทรวง  มหาดไทย เฉพาะในสวน
ท่ีเกี่ยวกับสํานกังานกองทนุเงินทดแทน และงานกองทุน 
  เงินทดแทนในสํานักงานแรงงานจังหวัดไปเปนของสํานักงาน
ประกันสังคม   กระทรวงมหาดไทย หรือของเจาหนาที่ของสํานักงานประกันสังคม กระทรวง 
  มหาดไทย  ดังนั้น เพ่ือใหกฎหมายวาดวยเงินทดแทนและกองทุนเงนิทดแทน  เปนพระราชบญัญตัิที่
สมบูรณแยกจากกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน สมควร 
  ปรับปรุงกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานเสียใหม  จึงจําเปนตองตรา  พระราชบัญญัตินี ้


