
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตั ิ
เงินทดแทน 
พ.ศ. ๒๕๓๗ 

   
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๗ 

เปนปที่ ๔๙ ในรัชกาลปจจบุัน 
 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 

โปรดเกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานในสวนที่

เก่ียวกับเงินทดแทนและกองทุนเงินทดแทน 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิกขอ ๒ (๖) และขอ ๙ แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 

๑๐๓ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ และขอ ๓ และ ขอ ๑๐ แหงประกาศของคณะปฏิวัติ 
ฉบับที่ ๑๐๓ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไข
เพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐๓ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๑) 
พ.ศ. ๒๕๓๓ 

บรรดากฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่นในสวนที่มีบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัติ
นี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน 

 
มาตรา ๔  พระราชบัญญัตินี้ไมใชบังคับแก 
(๑) ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค และราชการสวนทองถ่ิน 
(๒) รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ 
(๓) นายจางซึ่งประกอบธุรกิจโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายวาดวยโรงเรียน

เอกชนเฉพาะในสวนที่เก่ียวกับครูหรือครูใหญ 

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



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๔) นายจางซึ่งดําเนินกิจการที่มิไดมีวัตถุประสงคเพ่ือแสวงหากําไรในทาง
เศรษฐกิจ 

(๕) นายจางอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๕  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“นายจาง” หมายความวา ผูซึ่งตกลงรับลูกจางเขาทํางานโดยจายคาจางให และ

หมายความรวมถึงผูซึ่งไดรับมอบหมายใหทํางานแทนนายจาง ในกรณีที่นายจางเปนนิติบุคคลให
หมายความรวมถึงผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลและผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูมีอํานาจ
กระทําการแทนนิติบุคคลใหทําการแทนดวย 

“ลูกจาง” หมายความวา ผูซึ่งทํางานใหนายจางโดยรับคาจางไมวาจะเรียกชื่อ
อยางไรแตไมรวมถึงลูกจางซึ่งทํางานเกี่ยวกับงานบานอันมิไดมีการประกอบธุรกิจรวมอยูดวย 

“คาจาง” หมายความวา เ งินทุกประเภทที่นายจางจายใหแก ลูกจางเปน
คาตอบแทนการทํางานในวันและเวลาทํางานปกติไมวาจะคํานวณตามระยะเวลา หรือคํานวณตาม
ผลงานที่ลูกจางทําไดและใหหมายความรวมถึงเงินที่นายจางจายใหแกลูกจางในวันหยุดและวันลา
ซึ่งลูกจางไมไดทํางานดวย ทั้งนี้ ไมวาจะกําหนด คํานวณ หรือจายในลักษณะใดหรือโดยวิธีการใด 
และไมวาจะเรียกชื่ออยางไร 

“ประสบอันตราย” หมายความวา การที่ ลูกจางไดรับอันตรายแกกายหรือ
ผลกระทบแกจิตใจ หรือถึงแกความตายเนื่องจากการทํางานหรือปองกันรักษาประโยชนใหแก
นายจางหรือตามคําส่ังของนายจาง 

“เจ็บปวย” หมายความวา การที่ลูกจางเจ็บปวยหรือถึงแกความตายดวยโรคซึ่ง
เกิดข้ึนตามลักษณะหรือสภาพของงานหรือเนื่องจากการทํางาน 

“สูญหาย” หมายความวา การที่ลูกจางหายไปในระหวางทํางานหรือปฏิบัติตาม
คําส่ังของนายจางซึ่งมีเหตุอันควรเชื่อวาลูกจางถึงแกความตายเพราะประสบเหตุอันตรายที่เกิดขึ้น
ในระหวางทํางานหรือปฏิบัติตามคําส่ังของนายจางนั้น รวมตลอดถึงการที่ลูกจางหายไปในระหวาง
เดินทางโดย พาหนะทางบก ทางอากาศ หรือทางน้ํา เพ่ือไปทํางานใหนายจางซึ่งมีเหตุอันควรเชื่อ
วาพาหนะนั้นไดประสบเหตุอันตรายและลูกจางถึงแกความตาย ทั้งนี้ เปนระยะเวลาไมนอยกวา
หนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันที่เกิดเหตุนั้น 

“สูญเสียสมรรถภาพ” หมายความวา การสูญเสียอวัยวะหรือการสูญเสีย
สมรรถภาพในการทํางานของรางกายหรือจิตใจภายหลังการรักษาดวยวิธีทางการแพทยส้ินสุดแลว 

“เงินทดแทน” หมายความวา เงินที่จายเปนคาทดแทน คารักษาพยาบาล คา
ฟนฟูสมรรถภาพในการทํางาน และคาทําศพ 

“คาทดแทน” หมายความวา เงินที่จายใหลูกจางหรือผูมีสิทธิตาม มาตรา ๒๐ 
สําหรับการประสบอันตรายหรือเจ็บปวยหรือสูญหายของลูกจางตามพระราชบัญญัตินี ้

“คารักษาพยาบาล” หมายความวา คาใชจายเก่ียวกับการตรวจ การรักษา การ
พยาบาล และคาใชจายอื่นที่จําเปน เพ่ือใหผลของการประสบอันตรายหรือการเจ็บปวยบรรเทา



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หรือหมดสิ้นไป และหมายความรวมถึงคาใชจายเกี่ยวกับอุปกรณ เครื่องใช หรือวัตถุที่ใชแทนหรือ
ทําหนาที่แทนหรือชวยอวัยวะที่ประสบอันตรายดวย 

“คาฟนฟูสมรรถภาพในการทํางาน” หมายความวา คาใชจายที่จําเปนเกี่ยวกับ
การฟนฟูสมรรถภาพในการทํางาน 

“การฟนฟูสมรรถภาพในการทํางาน” หมายความวา การจัดใหลูกจางซึ่งประสบ
อันตรายหรือเจ็บปวยและสูญเสียสมรรถภาพในการทํางานไดรับการฟนฟูสมรรถภาพของรางกาย
หรือจิตใจหรือการฟนฟูอาชีพ เพ่ือใหสามารถประกอบอาชีพที่เหมาะสมตามสภาพของรางกาย 

“คาทําศพ” หมายความวา คาใชจายเก่ียวกับการจัดการศพของลูกจางตาม
ประเพณีทางศาสนาของลูกจางหรือตามประเพณีแหงทองถ่ิน ในกรณีที่ลูกจางถึงแกความตาย
เนื่องจากประสบอันตรายหรือเจ็บปวยหรือสูญหาย 

“เงินสมทบ” หมายความวา เงินที่นายจางจายสมทบเขากองทุนเงินทดแทนเพื่อ
ใชเปนเงินทดแทนใหแกลูกจาง 

“กองทุน” หมายความวา กองทุนเงินทดแทน 
“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานประกันสังคม หรือสํานักงานประกันสังคม

จังหวัด แลวแตกรณ ี
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน 
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการกองทุนเงินทดแทน 
“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม 
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๖  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมรักษาการตาม

พระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ กับออกกฎกระทรวง ระเบียบ และ
ประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศนั้นเมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว
ใหใชบังคับได 

 
หมวด ๑ 
บททั่วไป 

   
 
มาตรา ๗  การเรียกรองหรือการไดมาซึ่งสิทธิหรือประโยชนตามพระราชบัญญัติ

นี้ ไมเปนการตัดสิทธิหรือประโยชนที่ลูกจางพึงไดตามกฎหมายอื่น 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๘  ใหกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมมีอํานาจแตงตั้งพนักงาน
เจาหนาที่ซึ่งมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางนิติศาสตรเพ่ือมีอํานาจฟองคดีและแกตางคดี
เก่ียวกับเงินทดแทนตามพระราชบัญญัตินี้ใหแกลูกจางหรือผูมีสิทธิตามมาตรา ๒๐ 

ใหลูกจางหรือผูมีสิทธิตามมาตรา ๒๐ ที่ประสงคจะใหพนักงานเจาหนาที่ฟองคดี
หรือแกตางคดีตามวรรคหนึ่งย่ืนคําขอตอสํานักงานตามระเบียบที่เลขาธิการกําหนด 

 
มาตรา ๙  หนี้ที่เกิดจากการไมชําระเงินทดแทน เงินสมทบ หรือเงินเพิ่มตาม

พระราชบัญญัตินี้ ใหลูกจางหรือสํานักงานมีบุริมสิทธิเหนือทรัพยสินทั้งหมดของนายจาง ซึ่งเปน
ลูกหนี้ในลําดับเดียวกับบุริมสิทธิในคาภาษีอากรตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

 
มาตรา ๑๐  ในกรณีที่นายจางซึ่งเปนผูรับเหมาชวงไมจายเงินทดแทน เงินสมทบ 

หรือเงินเพิ่ม ใหผูรับเหมาชวงในลําดับถัดขึ้นไปหากมีตลอดสายจนถึงผูรับเหมาชั้นตนซึ่งมิใช
นายจางรวมรับผิดกับผูรับเหมาชวงซึ่งเปนนายจางในการจายเงินทดแทน เงินสมทบ หรือเงินเพิ่ม 

ใหผูรับเหมาชั้นตนหรือผูรับเหมาชวงซึ่งมิใชนายจางที่ไดจายเงินทดแทน เงิน
สมทบ หรือเงินเพิ่ม มีสิทธิไลเบี้ยเอาแกนายจางและบรรดาผูรับเหมาชวงอื่นหากมีตลอดสายใน
เงินทดแทน เงินสมทบ หรือเงินเพิ่ม ที่ไดจายใหแกลูกจางหรือสํานักงาน 

 
มาตรา ๑๑  ในกรณีที่ผูประกอบกิจการไดวาจางดวยวิธีเหมาคาแรง โดยมอบให

บุคคลหนึ่งบุคคลใดรับชวงไปควบคุมดูแลการทํางานและรับผิดชอบในการจายคาจางใหแกลูกจาง
อีกทอดหนึ่งก็ดี หรือมอบใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดเปนผูจัดหาลูกจางมาทํางานอันมิใชการประกอบ
ธุรกิจจัดหางานก็ดี โดยการทํางานนั้น เปนสวนหนึ่งสวนใดหรือทั้งหมดในกระบวนการผลิตหรือ
ธุรกิจในความรับผิดชอบของผูประกอบกิจการ ถาผูรับเหมาคาแรงดังกลาวไมจายเงินทดแทน เงิน
สมทบ หรือเงินเพิ่ม แกลูกจางหรือสํานักงาน ใหผูประกอบกิจการหรือผูรับเหมาคาแรงซึ่งมิใช
นายจางรวมรับผิดกับผูรับเหมาคาแรงซึ่งเปนนายจางในการจายเงินทดแทน เงินสมทบ หรือเงิน
เพ่ิม เสมือนหนึ่งเปนนายจาง 

ใหผูประกอบกิจการหรือผูรับเหมาคาแรงซึ่งมิใชนายจางที่ไดจายเงินทดแทน เงิน
สมทบ หรือเงินเพิ่ม มีสิทธิไลเบี้ยเอาแกนายจางและบรรดาผูรับเหมาคาแรงอื่นหากมีตลอดสายใน
เงินทดแทน เงินสมทบ หรือเงินเพิ่มที่ไดจายใหแกลูกจางหรือสํานักงาน 

 
มาตรา ๑๒  กําหนดเวลาจายเงินสมทบ กําหนดเวลาแจงรายการตาง ๆ ตอ

กองทุน กําหนดเวลายื่นคํารองเรียกเงินทดแทน และกําหนดเวลาสําหรับการอุทธรณที่บัญญัติไว
ในพระราชบัญญัตินี้ หรือระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ ถาผูมีหนาที่ตอง
ปฏิบัติตามกําหนดเวลาดังกลาวมิไดอยูในประเทศ หรือมีเหตุจําเปนจนไมสามารถจะปฏิบัติตาม
กําหนดเวลาดังกลาวได เมื่อเลขาธิการพิจารณาเห็นเปนการสมควร จะใหขยายหรือเล่ือน
กําหนดเวลาออกไปอีกตามความจําเปนแกกรณีก็ได 

 
หมวด ๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เงินทดแทน 
   

 
มาตรา ๑๓  เมื่อลูกจางประสบอันตรายหรือเจ็บปวย ใหนายจางจัดใหลูกจาง

ไดรับการรักษาพยาบาลทันทีตามความเหมาะสมแกอันตรายหรือความเจ็บปวยนั้น และให
นายจางจายคารักษาพยาบาลเทาที่จายจริงตามความจําเปนแตไมเกินอัตราท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง 

ใหนายจางจายคารักษาพยาบาลตามวรรคหนึ่งโดยไมชักชาเมื่อฝายลูกจางแจงให
นายจางทราบ 

 
มาตรา ๑๔  ใหกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมประกาศกําหนดชนิดของ

โรคซึ่งเกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของงานหรือเนื่องจากการทํางาน 
 
มาตรา ๑๕  กรณีที่ลูกจางจําเปนตองไดรับการฟนฟูสมรรถภาพในการทํางาน

ภายหลังการประสบอันตรายหรือเจ็บปวย ใหนายจางจายคาฟนฟูสมรรถภาพในการทํางานของ
ลูกจางตามความจําเปนตามหลักเกณฑ วิธีการ และอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๑๖  เมื่อลูกจางประสบอันตรายหรือเจ็บปวยจนถึงแกความตายหรือสูญ

หาย ใหนายจางจายคาทําศพแกผูจัดการศพของลูกจางเปนจํานวนหนึ่งรอยเทาของอัตราสูงสุด
ของคาจางข้ันต่ํารายวันตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน 

 
มาตรา ๑๗  ในกรณีที่ลูกจางประสบอันตรายหรือเจ็บปวยจนถึงแกความตายโดย

ไมมีผูจัดการศพ ใหนายจางจัดการศพของลูกจางไปพลางกอนจนกวาผูมีสิทธิตามมาตรา ๒๐ จะ
มาขอเปนผูจัดการศพ แตนายจางจะใชคาทําศพเกินหนึ่งในสามของคาทําศพตามมาตรา ๑๖ 
ไมได ถาลูกจางถึงแกความตายครบเจ็ดสิบสองชั่วโมง แลวยังไมมีผูมีสิทธิตามมาตรา ๒๐ มาขอ
เปนผูจัดการศพ ใหนายจางจัดการศพนั้นตามประเพณีทางศาสนาของลูกจางซึ่งถึงแกความตาย
หรือตามประเพณีแหงทองถ่ินโดยคํานึงถึงฐานะทางสังคมของลูกจาง ในการนี้ใหนายจางใชคาทํา
ศพสวนที่เหลือได 

 
มาตรา ๑๘  เมื่อลูกจางประสบอันตรายหรือเจ็บปวยหรือสูญหายใหนายจางจาย

คาทดแทนเปนรายเดือนใหแกลูกจางหรือผูมีสิทธิตามมาตรา ๒๐ แลวแตกรณี ดังตอไปนี ้
(๑) รอยละหกสิบของคาจางรายเดือน สําหรับกรณีที่ลูกจางไมสามารถทํางาน

ติดตอกันไดเกินสามวันไมวาลูกจางจะสูญเสียอวัยวะตาม (๒) ดวยหรือไมก็ตาม โดยจายตั้งแตวัน
แรกที่ลูกจางไมสามารถทํางานไดไปจนตลอดระยะเวลาที่ไมสามารถทํางานได แตตองไมเกินหนึ่ง
ป 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) รอยละหกสิบของคาจางรายเดือน สําหรับกรณีที่ลูกจางตองสูญเสียอวัยวะ
บางสวนของรางกาย โดยจายตามประเภทของการสูญเสียอวัยวะและตามระยะเวลาที่ตองจายให
ตามที่กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมประกาศกําหนด แตตองไมเกินสิบป 

(๓) รอยละหกสิบของคาจางรายเดือน สําหรับกรณีที่ลูกจางทุพพลภาพ โดยจาย
ตามประเภทของการทุพพลภาพและตามระยะเวลาที่จะตองจายตามที่กระทรวงแรงงานและ
สวัสดิการสังคมประกาศกําหนด แตตองไมเกินสิบหาป 

(๔) รอยละหกสิบของคาจางรายเดือน สําหรับกรณีที่ลูกจางถึงแกความตายหรือ
สูญหายมีกําหนดแปดป 

การประสบอันตรายหรือเจ็บปวยซึ่งเปนเหตุใหสูญเสียอวัยวะของรางกาย หรือ
สูญเสียสมรรถภาพในการทํางานของอวัยวะไปเพียงบางสวน ในการคิดคาทดแทน ใหเทียบ
อัตราสวนรอยละจากจํานวนระยะเวลาที่ กําหนดไวสําหรับการสูญเสียอวัยวะหรือสูญเสีย
สมรรถภาพในการทํางานของอวัยวะประเภทนั้น ๆ ตามที่กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
ประกาศกําหนด 

หลักเกณฑและวิธีการคํานวณคาจางรายเดือนใหเปนไปตามที่กระทรวงแรงงาน
และสวัสดิการสังคมประกาศกําหนด 

คาทดแทนตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองตองไมนอยกวาคาทดแทนรายเดือน
ต่ําสุด และไมมากกวาคาทดแทนรายเดือนสูงสุดตามที่กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
ประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๑๙  ในกรณีที่นายจางจายคาทดแทนตามมาตรา ๑๘ (๒) หรือ (๓) 

และตอมาลูกจางไดถึงแกความตายในขณะที่ยังรับคาทดแทนไมครบระยะเวลาตามสิทธิดังกลาว 
ใหนายจางจายคาทดแทนใหแกผูมีสิทธิตามมาตรา ๒๐ ตอไป จนครบกําหนดระยะเวลาตามสิทธิ 
แตทั้งนี้ ระยะเวลาการจายคาทดแทนรวมกันตองไมเกินแปดป 

 
มาตรา ๒๐  เมื่อลูกจางประสบอันตรายหรือเจ็บปวยจนถึงแกความตายหรือสูญ

หาย ใหบุคคลดังตอไปนี้เปนผูมีสิทธิไดรับเงินทดแทนจากนายจาง 
(๑) บิดามารดา 
(๒) สามีหรือภรรยา 
(๓) บุตรมีอายุต่ํากวาสิบแปดป เวนแตเมื่อมีอายุครบสิบแปดปและยังศึกษาอยู

ในระดับที่ไมสูงกวาปริญญาตรี ใหไดรับสวนแบงตอไปตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู 
(๔) บุตรมีอายุตั้งแตสิบแปดปและทุพพลภาพหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ

ซึ่งอยูในอุปการะของลูกจางกอนลูกจางถึงแกความตายหรือสูญหาย 
ใหบุตรของลูกจางซึ่งเกิดภายในสามรอยสิบวันนับแตวันที่ลูกจางถึงแกความตาย

หรือวันที่เกิดเหตุสูญหายมีสิทธิไดรับเงินทดแทนนับแตวันคลอด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีที่ไมมีผูมีสิทธิตามวรรคหนึ่ง ใหนายจางจายเงินทดแทนแกผูซึ่งอยูใน
อุปการะของลูกจางกอนลูกจางถึงแกความตายหรือสูญหาย แตผูอยูในอุปการะดังกลาว จะตอง
ไดรับความเดือดรอนเพราะขาดอุปการะจากลูกจางที่ตายหรือสูญหาย 

 
มาตรา ๒๑  ใหผูมีสิทธิตามมาตรา ๒๐ ไดรับสวนแบงในเงินทดแทนเทากัน 
ในกรณีที่สิทธิไดรับเงินทดแทนสิ้นสุดลงเพราะผูมีสิทธิตามมาตรา ๒๐ ผูหนึ่ง

ผูใดถึงแกความตาย หรือสามีหรือภรรยาสมรสใหมหรือมิไดสมรสใหมแตมีพฤติการณแสดงให
เห็นไดวาอยูกินฉันสามีหรือภรรยากับหญิงหรือชายอื่น หรือบุตรไมมีลักษณะตามมาตรา ๒๐(๓) 
หรือ (๔) อีกตอไป ใหนําสวนแบงของผูหมดสิทธิเพราะเหตุหนึ่งเหตุใดดังกลาวไปเฉลี่ยใหแกผูมี
สิทธิอ่ืนตอไป 

 
มาตรา ๒๒  นายจางไมตองจายเงินทดแทนในการประสบอันตรายหรือเจ็บปวย

ของลูกจางเพราะเหตุอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี ้
(๑) ลูกจางเสพของมึนเมาหรือส่ิงเสพติดอื่นจนไมสามารถครองสติได 
(๒) ลูกจางจงใจใหตนเองประสบอันตรายหรือยอมใหผูอ่ืนทําใหตนประสบ

อันตราย 
 
มาตรา ๒๓  หามมิใหนายจางหักเงินทดแทนเพื่อการใด ๆ และเงินทดแทนไม

อยูในความรับผิดแหงการบังคับคด ี
 
มาตรา ๒๔  การจายคาทดแทนตามมาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๑๙ นายจางและ

ลูกจาง หรือผูมีสิทธิตามมาตรา ๒๐ แลวแตกรณี จะตกลงกันจายคาทดแทนในคราวเดียวเต็ม
จํานวนหรือเปนระยะเวลาอยางอ่ืนก็ได แตนายจางจะหักสวนลดเกินอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง
ไมได 

 
มาตรา ๒๕  การจายเงินทดแทนตามหมวดนี้ ในกรณีที่นายจางเปนผูมีหนาที่ตอง

จายเงินสมทบ ใหสํานักงานจายเงินทดแทนแกลูกจางหรือผูมีสิทธิตามมาตรา ๒๐ แทนนายจางนั้น 
แตถานายจางไดทดรองจายเงินทดแทนใหลูกจางหรือผูมีสิทธินั้นไปกอน และเปนกรณีที่พนักงาน
เจาหนาที่มีคําวินิจฉัยวาลูกจางหรือผูมีสิทธิดังกลาวมีสิทธิไดรับเงินทดแทน ใหนายจางขอรับเงิน
ทดแทนที่ไดทดรองจายไปคืนจากสํานักงานไดตามระเบียบที่เลขาธิการกําหนด 

ในกรณีที่นายจางเปนผูไมมีหนาที่ตองจายเงินสมทบ และไดทดรองจายเงิน
ทดแทนแกลูกจางหรือผูมีสิทธิตามมาตรา ๒๐ ไปกอน ถาลูกจางหรือผูมีสิทธินั้นมีสิทธิไดรับเงิน
ทดแทนตามคําส่ังของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๕๐ หรือคําส่ังใหมตามมาตรา ๕๑ นายจางมี
สิทธินําเงินทดแทนที่ไดจายใหลูกจางหรือผูมีสิทธิดังกลาวไปนั้นมาหักจากจํานวนเงินทดแทนตาม
คําส่ังของพนักงานเจาหนาที่ไดไมเกินจํานวนเงินทดแทนตามประเภทที่กําหนดไวในคําส่ังของ
พนักงานเจาหนาที่ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

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) ทรัพยสินที่มีผูบริจาคใหหรือเงินอุดหนุน 
(๘) รายไดอ่ืน 
(๙) ดอกผลของกองทุน 
 
มาตรา ๒๘  เพ่ือประโยชนในการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ใหถือวาเงิน

และทรัพยสินของกองทุนตามมาตรา ๒๖ เปนกรรมสิทธิ์ของสํานักงานประกันสังคม โดยไมตอง
นําสงกระทรวงการคลังเปนรายไดแผนดิน และใหจายเปนเงินทดแทนตามพระราชบัญญัตินี้แทน
นายจาง 

กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมมีอํานาจจัดสรรเงินกองทุนไมเกินรอยละ
ย่ีสิบสองของดอกผลของกองทุนตอป เพ่ือเปนคาใชจายในการบําบัดรักษาและสงเสริมการฟนฟู
สมรรถภาพในการทํางานของลูกจางตามที่กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมประกาศกําหนด 
และเปนคาใชจายในการสงเสริมหรือปองกันเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน และไมเกินรอย
ละสามของดอกผลของกองทุนตอปเพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินงานของสํานักงานกองทุนเงิน
ทดแทนและคาใชจายตามมาตรา ๔๓ 

 
มาตรา ๒๙  การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจัดหา

ผลประโยชนของกองทุน ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนดโดยความเห็นชอบของ
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๓๐  ภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันสิ้นปปฏิทิน ใหสํานักงานเสนองบ

ดุลและรายงานการรับจายเงินกองทุนในปที่ลวงมาแลวตอสํานักงานตรวจเงินแผนดินเพื่อ
ตรวจสอบรับรองและเสนอตอคณะกรรมการ 

งบดุลและรายงานการรับจายเงินดังกลาว ใหคณะกรรมการเสนอตอรัฐมนตรี 
และใหรัฐมนตรีเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบและจัดใหมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
หมวด ๔ 

คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนและคณะกรรมการการแพทย 
   

 
มาตรา ๓๑  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการกองทุนเงิน

ทดแทน” ประกอบดวยเลขาธิการสํานักงานประกันสังคมเปนประธานกรรมการ และผูทรงคุณวุฒิ
ไมเกินหกคนกับผูแทนฝายนายจางและผูแทนฝายลูกจางฝายละสามคน ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง เปน
กรรมการ และผูแทนสํานักงานประกันสังคมเปนกรรมการและเลขานุการ 

การแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ใหรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูที่มีความ
เช่ียวชาญในทางแพทยศาสตร นิติศาสตร เศรษฐศาสตร การคลัง ประกันสังคม หรือประกันภัย 

 
มาตรา ๓๒  คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี ้
(๑) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีเก่ียวกับนโยบายการบริหารกองทุนและการ

จายเงินทดแทน 
(๒) พิจารณาใหความเห็นตอรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงและระเบียบตาง 

ๆ เพ่ือดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๓) วางระเบียบโดยความเห็นชอบของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

เก่ียวกับการรับเงิน การจายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุน 
(๔) วางระเบียบโดยความเห็นชอบของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

เก่ียวกับการจัดหาผลประโยชนของกองทุน 
(๕) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณตามมาตรา ๕๒ 
(๖) ใหคําปรึกษาและแนะนําแกสํานักงานประกันสังคมในการดําเนินการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
(๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นบัญญัติใหเปน

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ หรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย 
ในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการอาจมอบหมายใหสํานักงาน

ประกันสังคมเปนผูปฏิบัติก็ได 
 
มาตรา ๓๓  กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหอยูในตําแหนงคราวละสองป 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได แตจะแตงตั้งติดตอกันเกิน
สองวาระไมได 

 
มาตรา ๓๔  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๓๓ กรรมการซึ่ง

รัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) รัฐมนตรีใหออก 
(๔) เปนบุคคลลมละลาย 
(๕) วิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 
ในกรณีที่กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนงกอนวาระ ใหรัฐมนตรี

แตงตั้งบุคคลในประเภทเดียวกันตามมาตรา ๓๑ เปนกรรมการแทนและใหผูไดรับแตงตั้งอยูใน
ตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน 

 
มาตรา ๓๕  ในกรณีที่กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งดํารงตําแหนงครบตามวาระ

แลว แตยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการขึ้นใหม ใหกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระปฏิบัติ
หนาที่ตอไปพลางกอนจนกวากรรมการที่ไดรับแตงตั้งใหมจะเขารับหนาที่แทน 

 
มาตรา ๓๖  การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวา

ก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม 
ในการประชุมของคณะกรรมการ ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม หรือไม

อาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 
มติในที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน 

ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 
 
มาตรา ๓๗  ในการประชุมของคณะกรรมการ ถากรรมการผูใดมีสวนไดเสียเปน

การสวนตัวในเรื่องที่พิจารณา ผูนั้นไมมีสิทธิเขาประชุม 
 
มาตรา ๓๘  ใหมีคณะกรรมการการแพทยคณะหนึ่ง ประกอบดวยประธาน

กรรมการ และกรรมการอื่นมีจํานวนรวมกันไมเกินสิบหาคนซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง 
คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูที่มีความเชี่ยวชาญใน

วิชาชีพเวชกรรมสาขาตาง ๆ 
ใหรัฐมนตรีแตงตั้งขาราชการของสํานักงานประกันสังคมเปนกรรมการและ

เลขานุการ 
ใหนํามาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ และมาตรา ๓๖ วรรคสอง และวรรค

สาม มาใชบังคับโดยอนุโลม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๓๙  การประชุมของคณะกรรมการการแพทยตองมีกรรมการมาประชุม

ไมนอยกวาหาคนจึงจะเปนองคประชุม 
 
มาตรา ๔๐  คณะกรรมการการแพทยมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) เสนอความเห็นตอคณะกรรมการเกี่ยวกับการดําเนินงานในการใหบริการ

ทางการแพทย 
(๒) ใหคําปรึกษาแนะนําในทางการแพทยแกคณะกรรมการและสํานักงาน 
(๓) ใหความเห็นตอสํานักงานในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๑๓ และ

ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมตามมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๘ (๒) และ (๓) 
(๔) ปฏิบัติการอื่นตามที่พระราชบัญญัตินี้บัญญัติใหเปนอํานาจหนาที่ของ

คณะกรรมการการแพทย หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการมอบหมาย 
 
มาตรา  ๔๑   คณะกรรมการหรือคณะกรรมการการแพทยจะแต งตั้ ง

คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติอยางหนึ่งอยางใดตามที่คณะกรรมการหรือ
คณะกรรมการการแพทยมอบหมายก็ได 

การประชุมของคณะอนุกรรมการใหนํามาตรา ๓๖ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๔๒  คณะกรรมการ คณะกรรมการการแพทย และคณะอนุกรรมการมี

อํานาจสั่งใหบุคคลที่เก่ียวของสงเอกสาร ส่ิงของ หรือขอมูลที่จําเปนมาพิจารณาได ในการนี้จะสั่ง
ใหบุคคลที่เก่ียวของมาชี้แจงดวยก็ได 

 
มาตรา ๔๓  กรรมการ กรรมการการแพทย และอนุกรรมการมีสิทธิไดรับเบี้ย

ประชุม คาพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก และคาใชจายอยางอ่ืนในการปฏิบัติหนาที่ตาม
พระราชบัญญัตินี้ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

 
หมวด ๕ 
เงินสมทบ 

   
 
มาตรา ๔๔  ใหกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมประกาศกําหนดประเภท

และขนาดของกิจการและทองที่ที่นายจางตองจายเงินสมทบ 
ใหนายจางซึ่งมีหนาที่ตองจายเงินสมทบตามวรรคหนึ่งย่ืนแบบลงทะเบียนจายเงนิ

สมทบและแบบรายการแสดงรายชื่อลูกจางตามแบบที่เลขาธิการกําหนด และจายเงินสมทบ ณ 
สํานักงานแหงทองที่ที่นายจางย่ืนแบบลงทะเบียนจายเงินสมทบภายในสามสิบวันนับแตวันที่
นายจางมีหนาที่ตองจายเงินสมทบ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๔๕  เพ่ือประโยชนในการเรียกเก็บเงินสมทบจากนายจางตามมาตรา ๔๔ 
ใหกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมมีอํานาจประกาศกําหนดอัตราเงินสมทบไมเกินรอยละหา
ของคาจางที่นายจางจายแตละป อัตราเงินฝากสําหรับกรณีที่นายจางขอจายเงินสมทบเปนงวดไม
เกินรอยละยี่สิบหาของเงินสมทบแตละป วิธีการประเมินและการเรียกเก็บเงินสมทบจากนายจาง 
ตลอดจนระเบียบวิธีการอันจําเปนเพื่อใหสํานักงานดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงค 

การกําหนดอัตราเงินสมทบตามวรรคหนึ่งใหคํานึงถึงสถิติการประสบอันตราย
ของแตละประเภทกิจการ ภาระของกองทุน และจํานวนเงินของกองทุนที่มีอยู 

ใหกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมมีอํานาจในการประกาศกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการในการลดหรือเพ่ิมอัตราเงินสมทบตามวรรคหนึ่งใหแกนายจางตาม
อัตราสวนการสูญเสียของนายจางในรอบสามปปฏิทินที่ผานมา 

 
มาตรา ๔๖  นายจางผูใดไมจายเงินสมทบภายในกําหนดเวลาหรือจายเงินสมทบ

ไมครบจํานวนตามที่จะตองจาย ใหเสียเงินเพิ่มอีกรอยละสามตอเดือนของเงินสมทบที่ตองจาย 
 
มาตรา ๔๗  เลขาธิการมีอํานาจออกคําส่ังเปนหนังสือใหยึด อายัดและขาย

ทอดตลาดทรัพยสินของนายจางซึ่งไมนําสงเงินสมทบหรือเงินเพิ่ม หรือนําสงไมครบจํานวน 
การมีคําส่ังใหยึดหรืออายัดทรัพยสินตามวรรคหนึ่งจะกระทําไดตอเมื่อไดสงคํา

เตือนเปนหนังสือใหนายจางนําเงินสมทบหรือเงินเพิ่มที่คางมาจายภายในเวลาที่กําหนดแตตองไม
นอยกวาสามสิบวันนับแตวันที่นายจางไดรับหนังสือนั้นและนายจางไมจายภายในเวลาที่กําหนด 

หลักเกณฑและวิธีการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพยสินตามวรรคหนึ่ง ให
เปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด ทั้งนี้ ใหนําหลักเกณฑและวิธีการตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพงมาใชบังคับโดยอนุโลม 

เงินที่ไดจากการขายทอดตลาดทรัพยสิน ใหหักไวเปนคาใชจายในการยึด อายัด 
และขายทอดตลาดและจายเงินสมทบหรือเงินเพิ่มที่คางจาย ถามีเงินเหลือใหคืนแกนายจาง
โดยเร็วโดยใหเลขาธิการมีหนังสือแจงใหนายจางทราบเพื่อขอรับเงินที่เหลือคืนโดยสงทาง
ไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ ถานายจางไมมาขอรับคืนภายในหาปใหตกเปนของกองทุน 

 
หมวด ๖ 

การยื่นคํารอง การพิจารณาคํารอง และการอุทธรณ 
   

 
มาตรา ๔๘  เมื่อลูกจางประสบอันตราย เจ็บปวย หรือสูญหาย ใหนายจางแจง

การประสบอันตราย เจ็บปวย หรือสูญหาย ตอสํานักงานแหงทองที่ที่ลูกจางทํางานอยูหรือที่
นายจางมีภูมิลําเนาอยูตามแบบที่เลขาธิการกําหนดภายในสิบหาวันนับแตวันที่นายจางทราบหรือ
ควรจะไดทราบถึงการประสบอันตราย เจ็บปวย หรือสูญหาย 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๔๙  เมื่อลูกจางประสบอันตราย เจ็บปวย หรือสูญหาย ใหลูกจางหรือผูมี
สิทธิตามมาตรา ๒๐ ย่ืนคํารองขอรับเงินทดแทนตอสํานักงานแหงทองที่ที่ลูกจางทํางานอยูหรือที่
นายจางมีภูมิลําเนาตามแบบที่เลขาธิการกําหนดภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่ประสบ
อันตราย เจ็บปวย หรือสูญหาย แลวแตกรณี 

 
มาตรา ๕๐  เมื่อมีการแจงการประสบอันตราย เจ็บปวย หรือสูญหาย ตามมาตรา 

๔๘ หรือมีการยื่นคํารองขอรับเงินทดแทนตามมาตรา ๔๙ หรือความปรากฏแกพนักงานเจาหนาที่
วาลูกจางประสบอันตราย เจ็บปวย หรือสูญหาย ใหพนักงานเจาหนาที่สอบสวนและออกคําส่ังให
นายจางจายเงินทดแทนใหแกลูกจางหรือผูมีสิทธิตามมาตรา ๒๐ ตามแบบที่เลขาธิการกําหนดโดย
มิชักชา 

คําส่ังตามวรรคหนึ่งถาเปนกรณีที่ลูกจางหรือผูมีสิทธิตามมาตรา ๒๐  มีสิทธิ
ไดรับเงินทดแทนใหพนักงานเจาหนาที่กําหนดจํานวนเงินทดแทนและระยะเวลาที่ตองจายเงิน
ทดแทนไวดวย และส่ังใหนายจางจายเงินดังกลาวแกลูกจางภายในเจ็ดวันนับแตวันที่นายจางทราบ
หรือถือวาไดทราบคําส่ัง 

ใหนายจางจายเงินทดแทนแกลูกจางหรือผูมีสิทธิตามมาตรา ๒๐ ณ สถานที่
ทํางานของลูกจาง สถานที่อ่ืนตามที่นายจางและฝายลูกจางตกลงกัน หรือที่สํานักงาน 

 
มาตรา ๕๑  ถาปรากฏภายหลังวาผลของการประสบอันตรายหรือการเจ็บปวย

ของลูกจางเปลี่ยนแปลงไปอันเปนเหตุใหคําส่ังที่เก่ียวกับเงินทดแทนตามมาตรา ๕๐ ไมเปนไป
ตามมาตรา ๑๘ หรือมีกรณีตามมาตรา ๑๙ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจออกคําส่ังใหนายจาง
จายเงินทดแทนใหมได คําส่ังใหมใหมีผลเฉพาะการจายเงินทดแทนในคราวตอไป 

ในกรณีที่ขอเท็จจริงปรากฏขึ้นในภายหลังอันเปนเหตุใหคําส่ังที่เก่ียวกับเงิน
ทดแทนตามมาตรา ๕๐ คลาดเคลื่อนไป ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจออกคําส่ังใหนายจาง
จายเงินทดแทนใหมได 

ในกรณีที่การเจ็บปวยเกิดขึ้นภายหลังการสิ้นสภาพการเปนลูกจาง ใหลูกจางย่ืน
คํารองขอรับเงินทดแทนจากนายจางตอสํานักงานแหงทองที่ที่ลูกจางทํางานอยูหรือที่นายจางมี
ภูมิลําเนาไดภายในสองปนับแตวันที่ทราบการเจ็บปวย 

 
มาตรา ๕๒  ในกรณีที่นายจาง ลูกจาง หรือผูมีสิทธิตามมาตรา ๒๐ ซึ่งไดรับคําส่ัง 

คําวินิจฉัย หรือการประเมินเงินสมทบของพนักงานเจาหนาที่ซึ่งส่ังการตามพระราชบัญญัตินี้แลว
ไมพอใจคําส่ัง คําวินิจฉัย หรือการประเมินเงินสมทบนั้น ใหผูนั้นมีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือตอ
คณะกรรมการไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําส่ัง คําวินิจฉัย หรือการประเมินเงิน
สมทบ ทั้งนี้ เวนแตเปนคําส่ังตามมาตรา ๔๗ 

เมื่อคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณแลว ใหแจงคําวินิจฉัยเปนหนังสือใหผู
อุทธรณทราบ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๕๓  ในกรณีที่ผูอุทธรณไมพอใจคําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหมีสิทธินํา
คดีไปสูศาลแรงงานภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําวินิจฉัย ถาไมนําคดีไปสูศาลแรงงาน
ภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหคําวินิจฉัยของคณะกรรมการเปนที่สุด 

ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองจายเงินทดแทนตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการตาม
วรรคหนึ่งเปนผูนําคดีไปสูศาล ผูนั้นตองวางเงินตอศาลโดยครบถวนตามจํานวนที่ถึงกําหนดจาย
ตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจึงจะฟองคดีได 

เมื่อคดีถึงที่สุดและผูซึ่งนําคดีไปสูศาลตามวรรคสองมีหนาที่ตองจายเงินทดแทน
ตามคําพิพากษาของศาล ใหศาลมีอํานาจจายเงินที่ผูนั้นวางไวตอศาลแกสํานักงาน เพ่ือให
สํานักงานจายเงินทดแทนดังกลาวแกลูกจางหรือผูมีสิทธิตาม มาตรา ๒๐ ตอไป 

 
มาตรา ๕๔  ในกรณีที่ลูกจางของนายจางตามมาตรา ๔๔ ผูมีสิทธิตามมาตรา ๒๐ 

หรือนายจางตามมาตรา ๔๔ ย่ืนอุทธรณ หรือนําคดีไปสูศาล การอุทธรณ หรือนําคดีไปสูศาลไม
เปนการทุเลาการปฏิบัติตามคําส่ังหรือคําวินิจฉัยของพนักงานเจาหนาที่หรือของคณะกรรมการ 
แลวแตกรณี 

 
มาตรา ๕๕  ในกรณีที่นายจางอุทธรณการประเมินเงินสมทบหรือนําคดีไปสูศาล 

การอุทธรณ หรือการนําคดีไปสูศาลไมเปนการทุเลาการปฏิบัติตามคําส่ังของเลขาธิการหรือ
พนักงานเจาหนาที่ แตถานายจางไดรับอนุญาตจากเลขาธิการใหรอคําวินิจฉัยอุทธรณหรือคํา
พิพากษาของศาล ก็ใหจายภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับแจงคําวินิจฉัยอุทธรณหรือคําพิพากษา
ถึงที่สุด แลวแตกรณ ี

ในกรณีที่มีคําวินิจฉัยอุทธรณหรือคําพิพากษาถึงที่สุดใหนายจางจายเงินสมทบ
หรือจายเงินสมทบเพิ่มขึ้น นายจางจะตองจายภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง 

การอุทธรณหรือการนําคดีไปสูศาลตามวรรคหนึ่งไมเปนเหตุใหงดการเสียเงิน
เพ่ิมตามาตรา ๔๖ 

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

และมาตรา ๖๐ มาใชบังคับแกผูรับเหมาชั้นตนและผูรับเหมาชวงซึ่งมิใชนายจางตามมาตรา ๑๐ 
และผูประกอบกิจการและผูรับเหมาคาแรงซึ่งมิใชนายจางตามมาตรา ๑๑ โดยอนุโลม 

 
หมวด ๗ 

พนักงานเจาหนาที ่
   

 
มาตรา ๕๗  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่มี

อํานาจดังตอไปนี้ 
(๑) เขาไปในสถานประกอบการ หรือสํานักงานของนายจาง สถานที่ทํางานของ

ลูกจาง ในเวลากลางวันระหวางพระอาทิตยข้ึนและพระอาทิตยตก หรือในเวลาทําการ เพ่ือ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ตรวจสอบหรือสอบถามขอเท็จจริงตรวจสอบทรัพยสินหรือเอกสารหลักฐานอื่น ถายภาพ ถาย
สําเนาเอกสารที่เก่ียวของกับการจาง การจายคาจาง ทะเบียนลูกจาง การจายเงินสมทบ และ
เอกสารอื่นที่เก่ียวของ หรือนําเอกสารหลักฐานที่เก่ียวของไปตรวจสอบหรือกระทําการอยางอ่ืน
ตามสมควรเพื่อใหไดขอเท็จจริงในอันที่จะปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี ้

(๒) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลที่เก่ียวของมาใหถอยคําหรือใหสงเอกสาร
หลักฐานที่เก่ียวของหรือส่ิงอ่ืนที่จําเปนมาเพื่อประกอบการพิจารณา 

(๓) ยึด อายัด หรือขายทอดตลาดทรัพยสินตามคําส่ังของเลขาธิการตามมาตรา 
๔๗ 

 
มาตรา ๕๘  ในการปฏิบัติการของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๕๗ ใหบุคคล

ซึ่งเก่ียวของอํานวยความสะดวกใหตามควรแกกรณี 
 
มาตรา ๕๙  ในการปฏิบัติการตามหนาที่ พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตร

ประจําตัวเมื่อบุคคลซึ่งเก่ียวของรองขอ 
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
 
มาตรา ๖๐  ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่เปน

เจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 

หมวด ๘ 
การสงหนังสือ 

   
 
มาตรา ๖๑  ในการสงคําส่ัง คําวินิจฉัย คําเตือน หรือหนังสือแจงการประเมินเงิน

สมทบของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ เลขาธิการ หรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งส่ังการตาม
พระราชบัญญัตินี้ ใหสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือใหเจาหนาที่หรือพนักงานเจาหนาที่
นําไปสง ณ ภูมิลําเนา หรือถ่ินที่อยู หรือสํานักงานของนายจางในเวลากลางวันระหวางพระอาทิตย
ข้ึนและพระอาทิตยตก หรือในเวลาทําการของนายจาง ถาไมพบนายจาง ณ ภูมิลําเนา หรือถ่ินทีอ่ยู 
หรือสํานักงานของนายจาง หรือพบนายจางแตนายจางปฏิเสธไมยอมรับจะสงใหแกบุคคลใดซึ่ง
บรรลุนิติภาวะแลว และอยูหรือทํางานในบานหรือสํานักงานที่ปรากฏวาเปนของนายจางนั้นก็ได 

ถาการสงตามวรรคหนึ่งไมสามารถกระทําได ใหสงโดยปดคําส่ัง คําวินิจฉัย คํา
เตือน หรือหนังสือแจงการประเมินเงินสมทบ ในที่ซึ่งเห็นไดงาย ณ สํานักงานของนายจาง สถานที่
ทํางานของลูกจาง หรือภูมิลําเนาหรือถ่ินที่อยูของนายจาง เมื่อไดดําเนินการดังกลาวและเวลาได
ลวงพนไปไมนอยกวาสิบหาวันแลว ใหถือวานายจางไดรับคําส่ัง คําวินิจฉัย คําเตือน หรือหนังสือ
แจงการประเมินเงินสมทบนั้นแลว 

 
หมวด ๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๖๒  นายจางผูใดไมจัดใหลูกจางซึ่งประสบอันตรายหรือเจ็บปวย ไดรับ

การรักษาพยาบาลตามมาตรา ๑๓ หรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๗  มาตรา ๔๔ หรือมาตรา ๔๘ 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๖๓  ผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของคณะกรรมการ คณะกรรมการการแพทย 

หรือคณะอนุกรรมการที่ส่ังตามมาตรา ๔๒ หรือคําส่ังของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๕๗ (๒) 
หรือไมอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติการของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๕๘ ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๖๔  นายจางผูใดไมจายเงินทดแทนตามคําส่ังของพนักงานเจาหนาที่ตาม

มาตรา ๕๐ หรือมาตรา ๕๑ โดยมิไดอุทธรณตามมาตรา ๕๒ หรือมิไดนําคดีไปสูศาลตามมาตรา 
๕๓ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๖๕  ผูใดเปดเผยขอเท็จจริงใดเกี่ยวกับกิจการของนายจางอันเปน

ขอเท็จจริงที่ตามปกติวิสัยของนายจางจะพึงสงวนไวไมเปดเผยซึ่งตนไดมาหรือลวงรูเนื่องจากการ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินสองพัน
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ เวนแตเปนการเปดเผยในการปฏิบัติราชการเพื่อประโยชนแหง
พระราชบัญญัตินี้ หรือเพ่ือประโยชนแกการคุมครองแรงงาน หรือการสอบสวน หรือการพิจารณา
คดี 

 
มาตรา ๖๖  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ถาเจาพนักงานดังตอไปนี้เห็น

วาผูกระทําความผิดไมควรไดรับโทษจําคุก หรือไมควรถูกฟองรอง ใหมีอํานาจเปรียบเทียบได 
(๑) เลขาธิการ สําหรับความผิดที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร 
(๒) ผูวาราชการจังหวัด สําหรับความผิดที่เกิดขึ้นในจังหวัดอื่น 
ในกรณีที่มีการสอบสวน ถาพนักงานสอบสวนพบวาบุคคลใดกระทําความผิดตาม

พระราชบัญญัตินี้ และบุคคลนั้นยินยอมใหเปรียบเทียบ ใหพนักงานสอบสวนสงเร่ืองใหเลขาธิการ
หรือผูวาราชการจังหวัดแลวแตกรณี ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่บุคคลนั้นแสดงความยินยอม การ
เปรียบเทียบหรือไม ใหอยูในดุลยพินิจของเจาพนักงานตาม (๑) หรือ (๒) แลวแตกรณี 

ในการเปรียบเทียบตามมาตรานี้ ผูมีอํานาจเปรียบเทียบตองเปรียบเทียบปรับไม
นอยกวาก่ึงหนึ่งของอัตราโทษปรับที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น และเมื่อผูกระทําความผิดได
ชําระคาปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันแลว ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ถาผูกระทําความผิดไมยินยอมใหเปรียบเทียบหรือเมื่อยินยอมแลวไมชําระเงิน
คาปรับภายในกําหนดเวลาตามวรรคสาม ใหดําเนินคดีตอไป 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 
มาตรา  ๖๗   นายจ า งซึ่ งมีหน าที่ จ าย เ งินสมทบอยู แล วตามประกาศ

กระทรวงมหาดไทยซึ่งออกตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐๓ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. 
๒๕๑๕ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐๓ 
ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๓๓ อยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับ  ใหมีหนาที่จ ายเ งินสมทบตามอัตราที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทยดังกลาวตอไปจนกวาจะไดมีประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสงัคมตาม
มาตรา ๔๕ ใชบังคับ 

 
มาตรา  ๖๘   ผู ใดมี สิทธิ ได รับ เ งินทดแทนจากนายจ า งตามประกาศ

กระทรวงมหาดไทยซึ่งออกตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐๓ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. 
๒๕๑๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประกาศ  ของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐๓ 
ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๓๓ อยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับ ใหคงไดรับเงินทดแทนตามประกาศกระทรวงมหาดไทยดังกลาวตอไปจนกวาจะครบถวน
ตามสิทธินั้น 

 
มาตรา ๖๙  คํารองที่ยังไมถึงที่สุด หรือคดีที่ยังอยูในระหวางการพิจารณาของ

ศาลกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหบังคับตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ซึ่งออกตาม
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐๓ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐๓ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. 
๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๓๓ จนกวาคํารอง หรือคดีนั้น ๆ จะถึงที่สุด 

 
มาตรา ๗๐  บรรดาประกาศหรือคําส่ังที่ออกตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 

๑๐๓ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติม
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐๓ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. 
๒๕๓๓ ใหยังคงใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ จนกวาจะมี
กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศหรือคําส่ังที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

ชวน  หลีกภัย 
นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ประกาศของคณะปฏิวัติ 
ฉบับที่ ๑๐๓ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ซึ่งเปนกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานไดใช
บังคับมาเปนเวลานาน ขอกําหนดเกี่ยวกับการคุมครองแรงงานบางประการเปนอุปสรรคในการ
บังคับใช และไมทันสภาวการณในปจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับไดมีพระราชบัญญัติแกไข
เพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐๓ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๑) 
พ.ศ. ๒๕๓๓ บัญญัติใหโอนกองทุนเงินทดแทนและบรรดาอํานาจหนาที่ของกรมแรงงาน 
กระทรวงมหาดไทย และของเจาหนาที่ของกรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทย เฉพาะในสวนที่
เก่ียวกับสํานักงานกองทุนเงินทดแทน และงานกองทุนเงินทดแทนในสํานักงานแรงงานจังหวัดไป
เปนของสํานักงานประกันสังคม  กระทรวงมหาดไทย หรือของเจาหนาที่ของสํานักงาน
ประกันสังคม กระทรวงมหาดไทย ดังนั้น เพ่ือใหกฎหมายวาดวยเงินทดแทนและกองทุนเงิน
ทดแทน เปนพระราชบัญญัติที่สมบูรณแยกจากกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน สมควร
ปรับปรุงกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานเสียใหม  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
ดวงใจ/แกไข 
๒๖ ก.ย. ๔๔ 

A+B(C) 
 

ทรงยศ 
สราวุฒ ิ
จัดทํา 

๑๖ พ.ค. ๔๖ 
 


