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เปน็ปทีี ่ ๔๙ ในรชักาล{เจจบุนั
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช มพีระบรมราชโองการโปรดเกลา้ ฯ ให ้

ประกาศวา่
โดยทีเ่ปน็การสมควรปรบัปรงุกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงานในสว่นทีเ่กีย่วกบัเงนิทดแทน 

และกองทนุเงนิทดแทน
จงึทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ ฯ ใหต้ราพระราชบญัญตัขิึน้ไว!้ดยคำแนะนำและยนิยอมของรฐัสภา 

ดง้ตอ่ไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบญัญตันิีเ้รยีกวา่ “พระราชบญัญตัเิงนิทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗”
มาตรา ๒ พระราชกญั ณ ตูนิ ีใ้หใ้ชก้งักบัตงแตว่นักดัจากวนัประกาศในราชกจิจานเุบกษา 

เป็นด้นไป
มาตรา ๓ ใหย้กเลกิขอ้ ๒ (๖ ) และข้อ ๙ แหง่ประกาศของคณะปฏวิด้ ฉบับท่ี ๑๐๓ ลงวันท่ี 

๑๖ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ และข้อ ๓ และข้อ ๑๐ แหง่ประกาศของคณะปฎวิต่ ิ ฉบบัที ่ ๑๐๓ ลงวันที ่
๑๖ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัแิกไ้ขเพิม่เตมิประกาศของคณะปฎวิต่ ิ
ฉบับท่ี ๑๐๓ ลงวันที ่ ๑๖ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบบัที ่ ๑ ) พ.ศ. ๒๕๓๓

บรรดากฎหมาย กฎ และขอ้บงักบัอืน่ในสว่นทีม่บีญัญตัไิวแ้ลว้ในพ ร ะ ร า ช บญัญตันิ ี ้ หรอืซึง่ 
ขดัหรอืแยง้กบับทแหง่พระราชกญัญตันิีใ้หใ้ชพ้ระราชบญัญตันิีแ้ทน



มาตรา ๔ พระราชบญัญดนืใ้มใ่ชบ้งัคบํแก่
(๑ ) ราชการสว่นกลาง ราชการสว่นภมูภิาค และราชการสว่นทอ้งถิน่ .
(๒ ) รฐัวสิาหกจิคามกฎหมายวา่ดว้ยพนกังานรฐัวสิาหกจิสมัพนัธ ์
(๓ ) นายจา้งซึง่ประกอบธรุกจิโรงเรยีนเอกชนตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงเรยีนเอกชน 

เฉพาะในสว่นทีเ่กีย่วนบัครหูรอืครใูหญ่
(๔ ) นายจา้งซึง่ดำเนนิกจิการทีม่ไิดม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่แสวงหากำไรในทางเศรษฐกจิ 
(๔ ) นายจา้งอืน่ตามทีก่ำหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๔ ในพระราชบญัญด่นี้
“นายจา้ง” หมายความวา่ ผูซ้ ึง่ตกลงรบัลกูจา้งเขา้ทำงานโดยจา่ยคา่จา้งให ้ และ 

หมายความรวมถงึผูซ้ ึง่ไดร้บัมอบหมายใหท้ำงานแทนนายจา้ง ในกรณที ีน่ายจา้งเปน็นติบิคุคลให ้
หมายความรวมถงึผูม้อีำนาจกระทำการแทนนติบิคุคลและผูซ้ ึง่ไดร้บัมอบหมายจากผูม้อีำนาจกระทำการ 
แทนนติบิคุคลใหท้ำการแทนดว้ย

“ ลกูจา้ง” หมายความวา่ ผู้ซึง่ทำงานใหน้ายจ้างโดยรับค่าจ้างไมว่่าจะเรียกชือ่อย่างไร 
แตไ่มร่วมถงึลกูจา้งซึง่ทำงานเกีย่วนบังานบาันนนัมไิดม้กีารประกอบธรุกจิรวมอยูด่ว้ย

“คา่จา้ง” หมายความวา่ เงนิทกุประเภททีน่ายจา้งจา่ยใหแ้กล่กูจา้งเปน็คา่ตอบแทน 
การทำงานในวนัและเวลาทำงานปกตไิมว่า่จะคำนวณตามระยะเวลา หรอืคำนวณตามผลงานทีล่กูจา้งทำได ้
และใหห้มายความรวมถงึเงนิทีน่ายจา้งจา่ยใหแ้กล่กูจา้งในวนัหยดุและวนัลาซึง่ลกูจา้งไมไ่ดท้ำงานดว้ย 
ทัง้นีไ้มว่า่จะกำหนด คำนวณ หรอืจา่ยในลกัษณะใดหรอืไดยวธิกีารใด และไมว่า่จะเรยีกชือ่อยา่งไร

“ประสบอนัตราย” หมายความวา่ การทีล่กูจา้งไดร้บัอนัตรายแกก่ายหรือผลกระทบ 
แกจ่ติใจ หรอืถงึแกค่วามตายเน ือ่งจากการทำงานหรอืปอ้งกนัรกัษาประใยช,นํให้แก,นายจา้งหรอืดาม 
คำสงชองนายจา้ง

“ เจบ็ปว่ย” หมายความวา่ การทีล่กูจา้งเจบ็ปว่ยหรอืถงึแคค่วามตายดว้ยโรคซึง่ 
เกดิขึน้ดามลกัษณะหรอืสภาพของงานหรอืเนือ่งจากการทำงาน

“ สญูหาย” หมายความวา่ การทีล่กูจา้งหายไปในระหวา่งทำงานหรอืปฎบิตตาม 
คำสงของนายจา้งซ ึง่มเีหตอุนัควรเชือ่วา่ลกูจา้งถงึแคค่วามตายเพราะประสบเหตอุนัตรายทีเ่กดิขึน้ใน 
ระหวา่งทำงานหรอืปฏบิตดิามคำสงของนายจา้งนัน้ รวมต ล อ ด ถงึการทีล่กูจา้งหายไปในระหวา่งเดนิทาง 
โดยพาหนะทางบก ทางอากาศ หรอืทางนีา้ เพือ่ไปทำงานใหน้ายจา้งซึง่มเีหตอุนัควรเชือ่วา่พาหนะนัน้ 
ไดป้ระสบเหตอุนัตรายและลกูจา้งถงึแกค่วามตาย ทัง้น ี ้ เปน็ระยะเวลาไมน่อ้ยกวา่หนึง่รอ้ยยีส่บืวนั
นบัแตว่นัทีเ่กดิเหตนุัน้
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“สญูเสยีสมรรถภาพ” หมายความวา่ การสญูเสยีอวัยวะหรือการสญูเสยีสมรรถภาพ 
ในการทำงานของรา่งกายหรอืจติใจภายหลงัการรกัษาดว้ยวธิทีางการแพทยส์นิสดูแลว้

“ เงินทดแทน” หมายความวา่ เงนิทีจ่า่ยเปน็คา่ทดแทน คา่รกัษาพยาบาล คา่สนัฟ ู
สมรรถภาพในการทำงาน และคา่ทำศพ

“คา่ทดแทน” หมายความวา่ เงนิทีจ่า่ยใหล้กูจา้งหรอืผูม้สทิธติามมาตรา ๒๐ 
สำหรบัการประสบอนัตรายหรอืเจบ็ปว่ยหรอืสญูหายของลกูจา้งตามพระราชบญัฝตูนี้

“ คา่รกัษาพยาบา่ล,, หมายความวา่ คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัการตรวจ การรกัษา
การพยาบาล และคา่ใชจ้า่ยอืน่ทีจ่ำเปน็ เพือ่ใหผ้ลของการประสบอนัตรายหรอืการเจบ็ปว่ยบรรเทาหรอื 
หมดสนิไป และหมายความรวมถงึคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัอปุกรณ ์ เครือ่งใช ้ หรอืวตัถทุีใ่ชแ้ทนหรอืทำหนา้ที ่
แทนหรอืชว่ยอวยัวะทีป่ระสบอนัตรายดว้ย

“ คา่สนัฟสูมรรถภาพในการทำงาน” หมายคว่ามวา่ คา่ใชจ้า่ยทีจ่ำเปน็เกีย่วกบัการ 
ฟน้ฟสูมรรถภาพในการทำงาน

“ การสนัฟสูมรรถภาพในการทำงาน” หมายความวา่ การจดัใหล้กูจา้งซึง่ประสบ 
อนัตรายหรอืเจบ็ปว่ยและสญูเสยีสมรรถภาพในการทำงานไดร้บัการสนัฟสูมรรถภาพของรา่งกายหรอืจติใจ 
หรอืการสนัฟอูาชพี เพือ่ใหส้ามารถประกอบอาชพีทีเ่หมาะสมตามสภาพของรา่งกาย

“ คา่ทำศพ” หมายความวา่ คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัการจดัการศพของลกูจา้งตามประเพณ ี
ทางศาสนาของลกูจา้งหรอืตามประเพณแีหง่ทอ้งถิน่ ในกรณทีีล่กูจา้งถงึแกค่วามตายเนือ่งจากประสบ 
อนัตรายหรอืเจบ็ปว่ยหรอืสญูหาย

“ เงนิสมทบ” หมายความวา่ เงนิทีน่ายจา้งจา่ยสมทบเขา้กองทนุเงนิทดแทน
เพือ่ใชเ้ปน็เงนิทดแทนใหแ้กล่กูจา้ง

“กองทนุ” หมายความวา่ กองทนุเงนิทดแทน
“ สำนกังาน” หมายความวา่ สำนกังานประกนัสงัคม หรอืสำนกังานประกนัสงัคม

จงัหวดั แลว้แตก่รณี
“คณะกรรมการ,, หมายความวา่ คณะกรรมการกองทนุเงนิทดแทน
“ กรรมการ” หมายความวา่ กรรมการกองทนุเงนิทดแทน
“ เลขาธกิาร” หมายความวา่ เลขาธกิารสำนกังานประกนัสงัคม
“พนกังานเจา้หนา้ท ี,่, หมายความวา่ ผ ูซ้ ึง่รฐัมนตรแีตง่ตงใหป้ฏบิตักิารตาม

พระราชบญัญตนี้
“รฐัมนตร”ี หมายความวา่ รฐัมนตรผีูร้กัษาการตามพระราชบญัญตนี้
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มาดรา ๖ ใหร้ฐัมนตรวีา่การกระทรวงแรงงานและสวสัดกิารสงัคมรกัษากๅ่รดามพระรๅช 
บญัญต้น ี ้ และใหม้อีำนาจแตง่ตํง้พนกังานเจา้หนา้ที ่ นบัออกกฎกระทรวง ระเบยีบ และประกาศเพือ่ 
ปฎปิตการตามพระราชบณญตํนี้

กฎกระทรวง ระเบยีบ และประกาศนัน้เมือ่ไดป้ระกาศในราชกจิจานเุบกษาแลว้ใหใ้ชน้งันบัได้

หมวด ๑ 
บททวไป

มาดรา ๗ การเรยีกรอ้งหรอืการไดม้าซึง่สทิธหิรอืประโยชนต์ามพระราชนญัญดันิี ้ ไมเ่ปน็ 
การนดัสทิธหิรอืประโยชนท์ีล่กูจา้งพงึไดด้ามกฎหมายอืน่

มาตรา ๘ ใหก้ระทรวงแรงงานและสวสัดกิารสงัคมมอีำนาจแตง่ตงพนกังานเจา้หนา้ทีซ่ ึง่ม ี
คณุ ว(ุ(ฐไมค่ากวา่ปรญิ ญ าตรทีางนด้ศิาสตรเ์พ ือ่มอีำนาจฟอ้งคดแีละแกต้า่งคดเีก ีย่วนบัเงนิทดแทน 
ดามพระราชนญัญตนีใ้หแ้กล่กูจา้งหรอืผูม้สีทิธดิามมาตรา ๒๐

ใหล้กูจา้งหรอืผูม้สีทิธติามมาดรา ๒๐ ทีป่ระสงคจ์ะใหพ้นกังานเจา้หนา้ทีฟ่อ้งคดหีรอืแกต้า่ง 
คดตีามวรรคหนึง่อืน่คำขอตอ่สำนกังานดามระเบยีบทีเ่ลขาธกิารกำหนด

มาตรา ๙ หนีท้ีเ่กดิจากการไมช่ำระเงินทดแทน เงินสมทบ หรอืเงินเพิม่ตามพระราชบญัญต้นี ้
ใหล้กูจา้งหรอืสำนกังานมบีรุมิสทิธเิหนอืทรพัยส์นิทีง่หมดของนายจา้ง ซึง่เปน็ลกูหนีใ้นลำนบัเดยีวนบั 
บรุมิสทิธใินคา่ภาษอีากรดามประมวลกฎหมายแพง่และพาณชิย์

มาดรา ๑๐ ในกรณทีีน่ายจา้งซึง่เปน็ผูร้บัเหมาชว่งไมจ่า่ยเงนิทดแทน เงนิสมทบ หรอืเงนิ 
เพิม่ ใหผู้ร้บัเหมาชว่งในลำนบัถดัขนไปหากมดีลอดสายจนถงึผูร้บัเหมาชนดน้ซึง่มใิชน่ายจา้งรว่มรบัผดิ 
นบัผูร้บัเหมาชว่งซึง่เปน็นายจา้งในการจา่ยเงนิทดแทน เงนิสมทบ หรอืเงนิเพิม่

ใหผู้ร้บัเหมาชัน้ดน้หรอืผูร้บัเหมาชว่งซึง่มใิชน่ายจา้งทีไ่ดจ้า่ยเงนิทดแทน เงนิสมทบ หรอืเงิน 
เพิม่ มสีทิธไิลเ่นีย้เอาแกน่ายจา้งและบรรดาผูร้บัเหมาชว่งอืน่หากมดีลอดสายในเงนิทดแทน เงินสมทบ 
หรอืเงนิเพิม่ ทีไ่ดจ้า่ยใหแ้กล่กูจา้งหรอืสำนกังาน

มาตรา ๑๑ ในกรณทีีผ่ ูป้ระกอบกจิการไดว้า่จา้งดว้ยวธิเีหมาคา่แรง โดยมอบใหบ้คุคลหนึง่ 
บคุคลใดรบัชว่งไปควบคมุดแูลการทางานและรบัผดิชอบในการจา่ยคา่จา้งใหแ้ก,ลกูจา้งอกีทอดหนึง่กดิ ี
หรอืมอบใหบ้คุคลหนึง่บคุคลใดเปน็ผูจ้ด้หาลกูจา้งมาทำงานสนัมใชก่ารประกอบธรุกจิจดหางานกดิ ี
โดยการทำงานนัน้เปน็สว่นหนึง่สว่นใดหรอืนัง้หมดในกระบวนการผลติหรอืธรุกจิในความรบัผดิชอบ
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ของผูป้ระกอบกจิการ ถา้ผูร้บัเหมาคา่แรงดงักลา่วไมจ่า่ยเงนิทดแทน เงินสมทบ หรอืเงนิเพิม่ แกด่กูจา้ง 
หรอืสำนกังาน ใหผู้ป้ระกอบกจิการหรอืผูร้บัเหมาคา่แรงชึง่มใิชน่ายจา้งรว่มรบัผดิดบัผูร้บัเหมาคา่แรง 
ซึง่เปน็นายจา้งในการจา่ยเงนิทดแทน เงินสมทบ หรอืเงนิเพิม่ เสมอืนหนึง่เปน็นายจา้ง

ใหผู้ป้ระกอบกจิการหรอืผูร้บัเหมาคา่แรงซึง่มใิชน่ายจา้งทีไ่ดจ้า่ยเงนิทดแทน เงนิสมทบ หรือ 
เงนิเพิม่ มสิทืธไิลเ่บีย้เอาแกน่ายจา้งและบรรดาผูร้บัเหมาคา่แรงอืน่หากมดืลอดสายในเงนิทดแทน เงิน 
สมทบ หรอืเงนิเพิม่ ทีไ่ดจ้า่ยใหแ้กล่กูจา้งหรอืสำนกังาน

มาตรา ๑๒ กำหนดเวลาจา่ยเงนิสมทบ กำหนดเวลาแจง้รายการตา่งๆ ตอ่กองทนุ กำหนด 
เวลายืน่คำรอ้งเรยีกเงนิทดแทน และกำหนดเวลาสำหรบัการอทุธรณท์ีน่ญัญตํไวใ้นพระราชนญัณูต้บี ้
หรือระเปยีบ หรอืประกาศทีอ่อกดามพระราชบญญด้บี ้ ถา้ผูม้หีนา้ทีต่อ้งปฏบิตตามกำหนดเวลาดงักลา่ว 
มไิดอ้ยูใ่นประเทศ หรอืมเืหตจุำเปน็จนไมส่ามารถจะปฎบตตามกำหนดเวลาดงักลา่วได ้ เมือ่เลขาธกิาร 
พจิารณาเหน็เปน็การสมควร จะใหข้ยายหรอืเลือ่นกำหนดเวลาออกไปอกีดามความจำเปน็แกก่รณกีไ็ด.้

หมวด ๒ 
เงนิทดแทน

มาตรา ๑๓ เมือ่ลกูจา้งประสบดนัตรายหรอืเจบ็ปว่ย ใหน้ายจา้งจดัใหล้กูจา้งไดร้บัการรกัษา 
พยาบาลทนัทตีามความเหมาะสมแกด่นัตรายหรอืความเจบ็ปว่ยนน และใหน้ายจา้งจา่ยคา่รกัษาพยาบาล 
เทา่ทีจ่า่ยจรงิตามความจำเปน็แตไ่มเ่กนิดดัราทีก่ำหนดในกฎกระทรวง

ใหน้ายจา้งจา่ยคา่รกัษาพยาบาลตามวรรคหนึง่โดยไมช่กชา้เมือ่ฝา่ยลกูจา้งแจง้ใหน้ายจา้งทราบ 
มาตรา ๑๔ ใหก้ระทรวงแรงงานและสวสัดกิารสงัคมประกาศกำหนดชนดิของโรคซึง่เกดิขน 

ตามลกัษณะหรอืสภาพของงานหรอืเนือ่งจากการทำงาน
มาดรา .๑๕ กรณที ีล่กูจา้งจำเปน็ดอ้งไดร้บัการบีน้ฟสูมรรถภาพในการทา่งานภายหลงัการ 

ประสบดนัตรายหรอืเจบ็ปว่ย ใหน้ายจา้งจา่ยคา่บีน้ฟสูมรรถภาพในการทำงานของลกูจา้งตามความจำเปน็ 
ตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และอตัราทีก่ำหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๑๖ เม ือ่ ล กู จ า้งป ระส บ ด นั ต รายห รอื เจบ็ ป ว่ยจน ถ งึแก ค่ วาม ด ายห รอื ส ญู ห าย 
ใหน้ายจา้งจา่ยคา่ทำศพแกผู่จ้ดัการศพฃองลกูจา้งเปน็จำนวนหนึง่รอ้ยเทา่ของดตัราสงูสดุของคา่จา้งขนตํา่ 
รายวนัตามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้กรองแรงงาน

หน้า ๗
เล่ม ๑๑๑ ดอนท่ี ๒๘ ก ราชกิจจานุฒกษา ๓๐ มิถุนายน ๒๕๓๗



ราชกิจจานุเบกษาเล่ม ๑©๑ ดอนท ๒๘ ก ๓๐ มิถุนายน ๒๕๓๗

มาตรา ๑๗ ในกรณทีีล่กูจา้งประสบอนัตรายหรอืเจบ็ปว่ยจนถงึแกค่วามตายโดยไมม่ผีูจ้ดัการศพ 
ใหน้ายจา้งจดัการศพของลกูจา้งไปพลางกอ่นจนกวา่ผูม้สีทิธติามมาตรา ๒0 จะมาขอเปน็ผูจ้ดัการศพ 
แตน่ายจา้งจะใชค้า่ทำศพเกนิหนึง่ในสามของคา่ทำศพดามมาตรา ๑๖ ไมไ่ด ้ ถา้ลกูจา้งถงึแกค่วาม 
ตายครบเจด็สบิสองชวโมง แลว้องัไมม่ผีูม้สีทิธติามมาตรา ๒0 มาขอเปน็ผูจ้ดัการศพ ใหน้ายจา้ง 
จดัการศพนัน้ตามประเพณทีางศาสนาของลกูจา้งซึง่ถงึแกค่วามตายหรอืตามประเพณแีหง่หอ้งถิน่โดย 
คำนงึถงึฐานะทางสงคมของลกูจา้ง ในการนึใ่หน้ายจา้งใชค้า่ทำศพสว่นทีเ่หลอืได้

มาตรา ©๘ เมือ่ลกูจา้งประสบอนัตรายหรอืเจบ็ปว่ยหรอืสญูหาย ใหน้ายจา้งจา่ยคา่ทดแทน 
เปน็รายเดอืนใหแ้กล่กูจา้งหรอืผูม้สีทิธดิามมาตรา ๒0 แลว้แตก่รณ ี ดง้ตอ่ไปนั้

(๑ ) รอ้ยละหกสบิของคา่จา้งรายเดอืน สำหรบักรณทีีล่กูจา้งไมส่ามารถทำงาน 
ตดิตฑก์นัไดเ้กนิสามวนัไมว่า่ลกูจา้งจะสญูเสยีอวยัวะดาม (๒ ) ดว้ยหรอืไมก่ต็าม โดยจา่ยตัง้แต ่
จนัแรกทีล่กูจา้งไมส่ามารถทำงานไดไ้ปจนตลอดระยะเวลาทีไ่มส่ามารถทำงานได ้ แตต่อ้งไมเ่กนิหนึง่ป ี

(๒ ) รอ้ยละหกสบิของคา่จา้งรายเดอืน สำหรบักรณทีีล่กูจา้งดอ้งสญูเสยีอวยัวะ 
บางสว่นของรา่งกาย โดยจา่ยตามประเภทของการสญูเสยีอวยัวะและดามระยะเวลาทีด่อ้งจา่ยใหต้ามที ่
กระทรวงแรงงานและสวสัดกิารสงัคมประกาศกำหนด แตต่อ้งไมเ่กนิสบิปี

(๓ ) รอ้ยละหกสบิของคา่จา้งรายเดอืน สำหรบักรณทีีล่กูจา้งทพุพลภาพ โดย 
จา่ยตามประเภทของการทพุพลภาพและตามระยะเวลาทีจ่ะตอ้งจา่ยดามทีก่ระทรวงแรงงานและสวสัดกิาร 
สงัคมประกาศกำหนด แตต่อ้งไมเ่กนิสบิหา้ปี

(๔ ) รอ้ยละหกสบิของคา่จา้งรายเดอืน สำหรบักรณทีีล่กูจา้งถงึแก,ความตาย 
หรอืสญูหายมกีำหนดแปดปี

การประสบอนัตรายหรอืเจบ็ปว่ยซ ึง่เปน็ เหตใุหส้ญู เสยีอวยัวะของรา่งกาย หรอืสญูเส'ีย
สมรรถภาพในการทำงานของอวยัวะไปเพยีงบางสว่น ในการคดิคา่ทดแทน ใหเ้ทยีบอตัราสว่นรอ้ยละ 
จากจำนวนระยะเวลาทีก่ำหนดไรส้ำหรบัการสญูเสยีอวยัวะหรอืสญูเสยีสมรรถภาพในการทำงานของ 
อวยัวะประเภทนัน้  ๆ ดามทีก่ระทรวงแรงงานและสวสัดกิารสงัคมประกาศกำหนด

หสกัเกณฑแ์ละวธิกีารคำนวณคา่จา้งรายเดอืนใหเ้ปน็ไปดามทีก่ระทรวงแรงงานและสวสัดกิาร 
สงัคมประกาศกำหนด

คา่ทดแทนตามวรรคหนึง่หรอืวรรคสองตอ้งไม1นอ้ยกวา่คา่ทดแทนรายเดอืนตาสดู และไม่ 
มากกวา่คา่ทดแทนรายเดอืนสงูสดูตามทีก่ระทรวงแรงงานและสวสัดกิารสงัคมประกาศกำหนด



มาตรา ©๙ ในกรณทีีน่ายจา้งจา่ยคา่ทดแทนตามมาตรา ๑๘ (๒ ) หรือ (๓ ) และตอ่มา 
ลกูจา้งไดถ้งึแกค่วามตายในขณะทีย่งัรบัคา่ทดแทนไมค่รบระยะเวลาตามสทิธดิงักลา่ว ใหน้ายจา้งจา่ย 
คา่ทดแทนใหแ้กผู่ม้สีทิธดิามมาตรา ๒๐ ต่อไป จนครบกำหนด่ระยะเวลาตามสทิธ ิ แตท่ ัง้นี ้ ระยะเวลา 
การจา่ยคา่ทดแทนรวมกนัดอ้งไมเ่กนิแปดปี

มาตรา ๒© เมีอ่ลกูจา้งประสบยนัตรายหรอืเจบ็ปว้ยจนถงึแกค่วามดายหรอืสญูหาย ใหบ้คุคล 
ดงัตอ่ไปนีเ้ปน็ผูม้สีทิธไิดร้บัเงนิทดแทนจากนายจา้ง 

(๑ ) บดิามารดา 
(๒ ) สามหึรอืภรรยา
(๓ ) บตุรมอีายตุํา่กวา่สบิแปดป ี เวน้แตเ่มือ่มอีายคุรบสบิแปดปแีละยงัสกืษาอยู ่

ในระดบัทีไ่มส่งูกวา่ปรญญาตร ใหใ้ดร้บัสว่นแบง่ตอ่ไปตลอดระยะเวลาทีส่กืษาอยู่
(๔ ) บตุรมอีายทุัง้แตส่บิแปดปแีละทพุพลภาพหรอืจตีทัน้เฟอืนไมส่มประกอบ 

ซึง่อยูใ่นอปุการะของลกูจา้งกอ่นลกูจา้งถงึแกค่วามดายหรอืสญูหาย
ใหบ้ตุรของลกูจา้งซึง่เกดิภายในสามรอ้ยสบิวนันบัแตย่นัทีล่กูจา้งถงึแกค่วามตายหรอืวนัทีเ่กดิ 

เหดสุญูหายมสีทิธไิดร้บัเงนิทดแทนนบัแตว่นัคลอด
ในกรณทีีไ่มม่ผี ูม้สีทิธติามวรรคหนึง่ ใหน้ายจา้งจา่ยเงนิทดแทนแก'ผูซ้ ึง่อยูใ่นอปุการะของ 

ลกูจา้งกอ่นลกูจา้งกงึแกค่วามคายหรอืสญูหาย แตผู่อ้ยูใ่นอปุการะดงักลา่ว จ ะ ตอ้งไดร้บัความเดอืดรอ้น 
เพราะขาดอปุการะจากลกูจา้งทีต่ายหรอืสญูหาย

มาตรา ๒๑ ไหผู้ม้สีทิธติามมาดรา ๒๐ ไดร้บัสว่นแบง่ในเงนิทดแทนเทา่ดนั 
ในกรณทีีส่ทิธไิดร้บัเงนิทดแทนสิน้สดูลงเพราะผูม้สีทิธติามมาตรา ๒๐ ผูห้นึง่ผูใ้ดถงึแกค่วาม 

ดาย หรอืสามหีรอืภรรยาสมรสใหมห่รอืมไิดส้มรสใหมแ่ตม่พีฤตกิารณแ์สดงใหเ้หน็ไดว้า่อยูก่นิฉนัสาม ี
หรอืกรรยาดบัหญงิหรอืชายลืน่ หรอืบตุรไมม่ลีกัษณะตามมาตรา ๒๐ (๓ ) หรือ (๔ ) อกีตอ่ไป ให้นำ 
สว่นแบง่ของผูห้มดสทิธเิพราะเหดหุนึง่เหดใุดดงักลา่วไปเฉลีย่ใหแ้กผู่ม้สีทิธอิืน่ตอ่ไป

มาดรา ๒๒ นายจา้งไมต่อ้งจา่ยเงนิทดแทนในการประสบยนัตรายหรอืเจบ็ปว่ยของลกูจา้ง 
เพราะเหดอุยา่งหนึง่อยา่งใดดงัตอ่ไปนี้

(๑ ) ลกูจา้งเสพของมนึเมาหรอืสงิเสพตดิอืน่จนไมส่ามารถครองสตไิด ้
(๒ ) ลกูจา้งจงใจใหต้นเองประสบยนัตรายหรอืยอมใหผู้อ้ ืน่ทำใหต้นประสบ

เล่ม ๑๑® ดอนท่ี ๒๘ ก ราชกิจจาบุฒกบา ๓0 มิถุนายน ๒๕๓๗

ยนัตราย



หนา้ ๑๐ 
ราชกจิจาทเุบกษาเล่ม ๑๑๑ ตอนท่ี ๒๘ ก 0)0 มทุนายน ๒๕๓๗

มาตรา ๒๓ หา้มมใิหน้ายจา้งหกัเงนิทดแทนเพีอ่การใดๆ และเงินทดแทนไมอ่ยู่ในความรับผดิ 
แหง่การหงัคบัคดี

มาดรา ๒๔ การจา่ยคา่ทดแทนดามมาตรา ๑๘ หรอืมาตรา ๑๙ นายจา้งและลกูจา้ง หรือ 
ผูม้สทิธติามมาตรา ๒๐ แลว้แตก่รณ ี จะตกลงคนัจา่ยคา่ทดแทนในคราวเดยีวเตม็จำนวนหรอืเปน็ 
ระยะเวลาอยา่งอืน่กไ็ด ้แตน่ายจา้งจะหกัสว่นลดเกนิอตัราทีก่ำหนดในกฎกระทรวงไมไ่ด้

มาดรา ๒๕ การจา่ยเงนิทดแทนตามหมวดนี ้ ในกรณทีีน่ายจา้งเปน็ผูม้หีนา้ทีต่อ้งจา่ยเงนิ 
สมทบ ใหส้ำหกังานจา่ยเงนิทดแทนแกล่กูจา้งหรอืผูม้สีทิธติามมาครา ๒๐ แทนนายจา้งนัน้ แตถ่า้ 
นายจา้งไดท้ดรองจา่ยเงนิทดแทนใหล้กูจา้งหรอืผูม้สีทิธนิัน้ไปกอ่น •และเป็นกรณท่ีีพหักงานเจ้าหน้าท่ีมีคำ 
วนิ จิฉยัวา่ลกูจา้งหรอืผ ูม้สทิธ ิดงักลา่วมสีทิธไิดร้บัเงนิทดแทน ใหน้ายจา้งขอรบัเงนิทดแทนทีไ่ด ้
ทดรองจา่ยไปคนืจากสำหกังานไดต้ามระเบยีบทีเ่ลขาธกิารกำหนด

ในกรณทีีน่ายจา้งเปน็ผูไ้มม่หีนา้ทีต่อ้งจา่ยเงนิสมทบ และไดท้ดรองจา่ยเงนิทดแทนแกล่กูจา้ง 
หรอืผูม้สีทิธติามมาตรา ๒๐ ไปกอ่น ถา้ลกูจา้งหรอืผูม้สีทิธนิัน้มสีทิธไิดร้บัเงนิทดแทนตามคำสงของ 
พนกังานเจา้หนา้ทีต่ามมาดรา ๕๐ หรอืคำสง้ใหมต่ามมาตรา ๕๑ นายจา้งมสีทิธนิำเงนิทดแทนทีไ่ดจ้า่ย 
ใหล้กูจา้งหรอืผูม้สีทิธดิงักลา่วไปนัน้มาหกัจากจำนวนเงนิทดแทนตามคำสงของพหกังานเจา้หนา้ทีไ่ด ้
ไมเ่กนิจำนวนเงนิทดแทนตามประเภททีก่ำหนดไวใินคำสงของพนกังานเจา้หนา้ที่

หมวด ๓
กองทนุเงนิทดแทน

มาตรา ๒๖ ใหม้กีองทนุเงนิทดแทนในสำหกังานประคนัสงัคมเพือ่จา่ยเปน็เงนิทดแทนแก ่
•ลกูจา้งแทนนายจา้งชึง่มหีนา้ทีต่อ้งจา่ยเงนิสมทบตามมาตรา ๔๔ และเปน็คา่ใชจ้า่ยตามมาตรา ๔๓

ใหก้องทนุเงนิทดแทนตามประกาสของคณะปฏวิตั ิ ฉหับท่ี ๑๐๓ ลงวันที ่ ๑๖ มนีาคม พ.ศ. 
๒๕๑๕ ชีง่แกไ้ขเพิม่เตมิใดยพระราชบญัญตํแิกไ้ขเพิม่เตมิประกาศของคณะปฏวิติ ิ ฉ่บับท่ี ๑๐๓ ลงวันท่ี 
๑๖ มนีาคม พ.ศ. ๒๔๑๕ (ฉบบัที ่ ๑ ) พ.ศ. ๒๕๓๓ เปน็กองทนุตามพระราชบญัญตนิี ้

ม า ต ร า  ๒๗ กองทนุประกอบดว้ย
(๑ ) เงนิกองทนุเงนิทดแทน่ตามมาตรา ๒๖ วรรคสอง 
(๒ ) เงินสมทบ
(๓ ) ผลประโยชนข์องกองทนุตามมาตรา ๒๙



หน้า ๑๑
เล่ม ๑๑๑ ตอนท่ี ๒๘ ก ราชกิจจานุฌกษา ๓0 มิถุนายน ๒๙๓๗

(๙ ) เงนิเพิม่ตามมาตรา ๔๖
(๙ ) เงนิทีต่กเปนีของกองทนุตามมาตรา ๔๗
(๖ ) เงนิคา่ปรบทีไ่ดจ้ากการเปรยีบเทยีบตามมาตรา ๖๖
(๗ ) ทรพัยส์นิทีม่ผีูบ้รจิาคใหห้รอืเงนิอดุหนนุ
(๘ ) รายไดอ้ืน่
( ๙ ) ดอกผลของกองทนุ

มาตรา ๒๘ เพือ่ประโยชนใ์นการดำเนนิการตามพระราชบญัญตันิึใ่หถ้อืวา่เงนิและทรพัยส์นิ 
ของกองทนุตามมาตรา ๒๖ เปน็กรรมสทิธึข๋องสำนกังานประกนัสงัคม โดยไมด่อ้งนำสง่กระทรวง 
การคลงัเปน็รายไดแ้ผน่ดนิ และใหจ้า่ยเปน็เงนิทดแทนตามพระราชบญัณตูนิีแ้ทนนายจา้ง

กระทรวงแรงงานและสวสัดกิารสงัคมมอีำนาจจดัสรรเงนิกองทนุไมเ่กนิรอ้ยละยีส่บิสองของ 
ดอกผลของกองทนุดอ่ป ี เพือ่เปน็คา่ใชจ้า่ยในการบำบดัรกัษาและสง่เสรมิการที[่นฟสูมรรถภาพในการ 
ทำงานของลกูจา้งตามท,ีกระทรวงแรงงานและสวสัดกิารสงัคมประกาศกำหนด และเปน็คา่ใชจ้า่ยใน 
การสง่เสรมิหรอืปอ้งกนัเกีย่วกบัความปลอดกยัในการทำงาน และไมเ่กนิรอ้ยละสามของดอกผลของ 
กองทนุตอ่ปเีพ ือ่เปน็คา่ใชจ้า่ยในการดำเนนิงานของสำนกังานกองทนุเงนิทดแทนและคา่ใชจ้า่ยตาม 
มาตรา ๔๓

มาตรา ๒๙ การรับเงิน การจา่ยเงิน การเกบ็รกัษาเงนิ และการจดัหาผลประโยชนข์องกองทนุ 
ใหเ้ปน็ไปตามระเปยีบทีค่ณะกรรมการกำหนดโดยความเหน็ชอบของกระทรวงแรงงานและสวสัดกิาร 
สงัคม

มาตรา ๓๐ ภายในหนึง่ร้อยย่ีสบิวันนบัแดวั่นสิน้ปปีฎทินิ ใหส้ำนกังานเสนองบดลุและรายงาน 
การรบัจา่ยเงนิกองทนุในปทีีล่ว่งมาแลว้ตอ่สำนกังานตรวจเงนิแผน่ดนิเพือ่ตรวจสอบรบัรองและเสนอ 
ตอ่คณะกรรมการ

งบดลุและรายงานการรบัจา่ยเงนิกงักลา่ว ใหค้ณะกรรมการเสนอตอ่รฐัมนตร ี และใหรั้ฐมนตรี 
เสนอตอ่คณะรฐัมนตรเีพือ่ทราบและจดัใหม้กีารประกาศในราชกจิจานเุบกษา

หมวด ๔
คณะกรรมการกองทนุเงนิทดแทนและคณะกรรมการการแพทย์

มาตรา ๓๑ ใหม้คีณะกรรมการคณะหนึง่ เรยีกวา่ “ คณะกรรมการกองทนุเงนิทดแทน” 
ประกอบดว้ยเลขาธกิารสำนกังานประกนัสงัคมเปน็ประธานกรรมการ และผูท้รงคณุวฒุไิมเ่กนิหกคน 
กบัผูแ้ทนฝา่ยนายจา้งและผูแ้ทนฝา่ยลกูจา้งฝา่ยละสามกน ซึง่รฐัมนตรแีตง่ตง เปน็กรรมการ และ 
ผูแ้ทนสำนกังานประกนัสงัคมเปน็กรรมการและเลขานกุาร



หนา ๑๒

การแตง่ตัง้ผ ูท้รงคณุวฒุ ติามวรรคหนึง่ ใหร้ฐัมนตรแีตง่ต ัง้จากผูท้ ีม่ คีวามเชีย่วชาญในทาง 
แพทยศาสตร ์นติศิาสตร ์ เศรษฐศาสตร ์การคลงั ประลนัสงัคม หรอีประลนัลยั 

มาตรา ๓๒ คณะกรรมการมอีำนาจหนา้ทีด่งัตอ่ไปนี้
(๑ )  เสนอความเหน็ตอ่รฐัมนตรเีกีย่วลบันโยบายการบรหิารกองทนุและการ

จา่ยเงนิทดแทน
(๒ ) พจิารณาใหค้วามเหน็ตอ่รฐัมนตรใีนการออกกฎกระทรวงและระเบยีบ 

ตา่ง  ๆ เพือ่ดำเนนิการตามพระราชบญัญตนิี้
(๓ ) วางระเบยีบโดยความเหน็ชอบของกระทรวงแรงงานและสวสัดกิารสงัคม 

เกีย่วลบัการรบัเงนิ การจา่ยเงนิ และการเกบ็รกัษาเงนิกองทนุ
(๔ ) วางระเบยีบโดยความเหน็ชอบของกระทรวงแรงงานและสวสัดกิารสงัคม 

เกีย่วลบัการวดัหาผลประโยชนข์องกองทนุ
(๔ ) พจิารณาวนิจิฉยัอทุธรณต์ามมาตรา ๔๒
(๖ ) ใหอ้ำปรกึษาและแนะนำแกส่ำนกังานประลนัสงัคมในการดำเนนิการตาม

พระราชบญัญตนิี้
(๗ ) ปฏปิตกิารอืน่ใดตามทีพ่ระราชนญัญตนิี ้ หรอืกฎหมายอืน่บญัญตํใิหเ้ปนี 

อำนาจหนา้ทีข่องคณะกรรมการ หรอืตามทีร่ฐัมนตรมีอบหมาย
ในการปฐปตหินา้ทีต่ามวรรคหนึง่ คณะกรรมการอาจมอบหมายใหส้ำนกังานประลนัสงัคมเปน็

ผู้ปฎิปติก็ได้
มาตรา ๓๓ กรรมการซึง่รฐัมนตรแีตง่ตัง้ใหอ้ยูใ่นดำแหนง่คราวละสองป ี
กรรมการซึง่พน้จากตำแหนง่อาจไดร้บัแตง่ตัง้อกีได ้ แตจ่ะแตง่ตัง้ตดิตอ่ลนัเกนิสองวาระไมไ่ด ้
มาดรา ๓๔ นอกจากการพน้จากดำแหนง่ตามวาระดามมาตรา ๓๓ กรรมการซึง่รฐัมนตร ี

แตง่ตัง้พน้จากตำแหนง่เมือ่
(๑ ) ตาย
(๒ ) ลาออก
(๓ ) รัฐมนตรใีหอ้อก
(๔ ) เปน็บคุคลลม้ละลาย 1
(๔ ) วกิลจรติหรอืจติพน้เพอ้นไมส่มประกอบ
(๖ ) ไดร้บัโทษจำคกุโดยอำพพิากษาถงึทีส่ดุใหจ้ำคกุ

เล่ม ๑๑๑ ตอนท่ี ๒๘ ก ราชกิจจานุฒกษา ๓ 0 . มิถุนายน ๒๔๓๗



หน้า ๑๓
เล่ม ๑๑๑ ดอนท่ี ๒๘ ก ราชกิจจานุเบกษา ๓0 มิถุนายน ๒๕๓๗

ในกรณทีีก่รรมการซึง่รฐัมนตรแีตง่ตงพนัจากตำแหนง่กอ่นวาระ ใหร้ฐัมนตรแีตง่ตัง้บคุคลใน 
ประเภทเดยีวกนัดามมาตรา ๓๑ เปน็กรรมการแทน และใหผู้ไ้ดร้บัแตง่ตัง้อยูใ่นตำแหนง่เทา่กบัวาระ 
ทีเ่หลอือยูข่องกรรมการซึง่ตนแทน

มาดรา ๓๕ ในกรณทีีก่รรมการซึง่รฐัมนตรแีตง่ตัง้ตำรงตำแหนง่ครบตามวาระแลว้ แตย่งัมไิด ้
มกีารแตง่ตัง้กรรมการขึน้ใหม ่ ใหก้รรมการทีพ่นัจากตำแหนง่ตามวาระปฎกิตัหินา้ทีต่อ่ไปพลางกอ่น 
จนกวา่กรรมการทีไ่ดร้บัแตง่ตัง้ใหมจ่ะเขา้รบัหนา้ทีแ่ทน

มาดรา ๓๖ การประชมุของคณะกรรมการดอ้งมกีรรมการมาประชมุไมน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่ของ 
จำนวนกรรมการตัง้หมดจงึจะเปน็องคป์ระชมุ

ในการประชุมของคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่อาจปฎิบ้ติหนา้ท่ีได้ 
ใหก้รรมการทีม่าประชมุเลอืกกรรมการคนหนึง่เปน็ประธานในทีป่ระชมุ

มตใินทีป่ระชมุใหถ้อืเสยีงขา้งมาฺก กรรมการคนหนึง่มเีสยืงหนึง่ในการลงคะแนน ถา้คะแนน 
เสยีงเทา่กนั ใหป้ระธานในทีป่ระชมุออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึง่เปน็เสยีงชีข้าด

มาตรา ๓๗ ในการประชมุของคณะกรรมการ ถา้กรรมการผูใ้ดมสีว่นไดเ้สยีเปน็การสว่นกวั 
ในเรือ่งทีพ่จิารณา ผูต้ัน้'ไมม่สีทิธเิขา้ประชมุ

มาตรา ๓๘ ใหม้คีณะกรรมการการแพทยค์ณะหนึง่ ประกอบดว้ย ประธานกรรมการ และ 
กรรมการอืน่มจีำนวนรวมกนัไมเ่กนิสบิหา้คนซึง่รฐัมนตรแีตง่ตัง้

คณะกรรมการดามวรรคหนึง่ ใหร้ฐัมนตรแีตง่ตัง้จากผูท้ ีม่คีวามเชีย่วชาญในวชิาชพีเวชกรรม 
สาขาตา่ง ๆ

ใหร้ฐัมนตรแีตง่ตัง้ขา้ราชการของสำนกังานประกนักงัคมเปน็กรรมการและเลขานกุาร
ใหน้ำมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาดรา ๓๕ และมาตรา ๓๖ วรรคสอง และวรรคสาม มาใช ้

นงักบัโดยอนโุลม
มาตรา ๓๙ การประชมุของคณะกรรมการการแพทยด์อ้งมกีรรมการมาประชมุไมน่อ้ยกวา่ 

หา้คนจงึจะเปน็องคป์ระชมุ
มาตรา ๔๐ คณะกรรมการการแพทยม์อีำนาจหนา้ทีด่งัตอ่ไปนี้

(๑ ) เสนอความเหน็ตอ่คณะกรรมการเกีย่วกบัการดำเนนิงานในการใหบ้รกิาร
ทางการแพทย์

(๒ ) ใหค้ำปรกษาแนะนำในทางการแพทยแ์กค่ณะกรรมการและสำนกังาน



(๓ ) ใหค้วามเหน็ตอ่สำนกังานในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๑๓ และ 
ประกาศกระทรวงแรงงานและสวสัดกิารสงัคมดามมาดรา ๑๔ และมาตรา ©๘ (๒ ) และ (๓ )

(๔ ) ปฎปิดการอืน่ตามทีพ่ระราชบญัญตนิีบ้ญัญต้ใิหเ้ปน็อำนาจหนา้ทีข่องคณะ 
กรรมการการแพทย ์หรอืตามทีร่ฐัมนตรหีรอืคณะกรรมการมอบหมาย

มาตรา ๔© คณะกรรมการหรือคณะกรรมการการแพทย์จะแตง่ดํง้คณะอนกุรรมการเพือ่พจิารณา 
หรอืปฎปิตอิยา่งหนึง่อยา่งใดดามทีค่ณะกรรมการหรอืคณะกรรมการการแพทยม์อบหมายกีไ่ด ้

การประชมุของคณะอนกุรรมการใหน้า่มาตรา ๓๖ มาใชบ้งัคบัโดยอนโุลม 
มาตรา ๔๒ คณะกรรมการ คณะกรรมการการแพทย ์ และคณะอนกุรรมการมอีำนาจสงให ้

บคุคลท่ีเ่กีย่วขอ้งสง่เอกสาร สิงฃอง หรอืขอ้มลูทีจ่ำเปน็มาพจิารณาได ้ ในการนีจ้ะสงใหบ้คุคลทีเ่กีย่วขอ้ง 
มาชีแ้จงดว้ยกไ็ด้

มาตรา ๔๓ กรรมการ กรรมการการแพทย ์ และอนุกรรมการมีสิทธิได้รับเบ้ียประชุม คา่พาหนะ 
คา่เบ ีย้เล ีย้ง คา่เชำทีพ่กั และคา่ใชจ้า่ยอยา่งอืน่ในการปฎบิตหินา้ทีด่ามพระราชบญัญต้นิีด้ามระเบยีบที ่
รฐัมนตรกีำหนด

หมวด ๕ 
เงินสมทบ

หน้า ©๔
เล่ม ๑๑๑ ตอนท่ี ๒๘ ก ราชกิจจานุฒกษา ๓๐ มิถุนายน ๒๕๓๗

มาตรา ๔๔ ใหก้ระทรวงแรงงานและสวสัดกิารสงัคมประกาศกำหนดประเภทและขนาดของ 
กจิการและทอ้งทีท่ ีน่ายจา้งตอ้งจา่ยเงนิสมทบ

ใหน้ายจา้งซึง่มหีนา้ทีต่อ้งจา่ยเงนิสมทบตามวรรคหนึง่อืน่แบบลงทะเบยีนจา่ยเงนิสมทบและ 
แบบรายการแสดงรายชือ่ลกูจา้งตามแบบทีเ่ลขาธกิารกำหนด และจ่ายเงินสมทบ ณ สำนกังานแหง่ทอ้งที ่
ทีน่ายจา้งอืน่แบบลงทะเบยีนจา่ยเงนิสมทบภายในสามสบิวนันบัแตว่นัทีน่ายจา้งมหีนา้ทีต่อ้งจา่ยเงนิสมทบ 

มาดรา ๔๕ เพ ือ่ประโยชนใ่นการเรยีกเกบ็ เงนิสมทบจากนายจา้งตามมาดรา ๔๔ ให ้
กระทรวงแรงงานและสวสัดกิารสงัคมมอีำนาจประกาศกำหนดสตัราเงนิสมทบไมเ่กนิรอ้ยละหา้ของ 
คา่จา้งทีน่ายจา้งจา่ยแตล่ะป ี อตัราเงนิฝากสำหรบักรณทีีน่ายจา้งขอจา่ยเงนิสมทบเปน็งวดไมเ่กนิรอ้ยละ 
อืส่บิหา้ของเงนิสมทบแตล่ะป ี วธิกีารประเมนิและการเรยีกเกบ็เงนิสมทบจากนายจา้ง ตลอดจนระเบยีบ 
วธิกีารสนัจำเปน็เพือ่ใหส้ำนกังานดำเปน็การใหเ้ปน็ไปดามวตัถปุระสงค์

การกำหนดอตัราเงนิสมทบตามวรรคหนึง่ใหค้ำนงึถงึสถติกิารประสบสนัตรายของแตล่ะประเภท 
กจิการ ภาระของกองทนุ และจำนวนเงนิของกองทนุทีม่อียู่



หนา้ ๑๕ .
เลม่ ๑๑๑ ตอนที ่ ๒๘ ก ราชกจิจานเุบกษา ๓๐ มถินุายน ๒๕๓๗

ไหก้ระทรวงแรงงานและสวสัดกิารสงัคมมอีำนาจในการประกาศกำหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร 
ในการลดหรอืเพิม่อดัราเงนิสมทบตามวรรคหนึง่ใหแ้กน่ายจา้งเดามอตัราสว่นการสญูเสยืของนายจา้ง 
ในรอบสามปปีฎทินิทีผ่า่นมา

มาตรา ๔๖ นายจา้งผูใ้ดไมจ่า่ยเงนิสมทบภายในกำหนดเวลาหรอืจา่ยเงนิสมทบไมค่รบจำนวน 
ตามทีจ่ะตอ้งจา่ย ใหเ้สยิเงนิเพิม่อกีรอ้ยละสามตอ่เดอืนของเงนิสมทบทีต่อ้งจา่ย

มาดรา ๔๗ เลขาธกิารมอีำนาจออกคำสงเปน็หนงัสอืใหย้ดึ อาอดั และขายทอดตลาด
ทรพัยส์นิของนายจา้งซึง่ไมน่ำสง่เงนิสมทบหรอืเงนิเพิม่ หร่อืนำสง่ไมค่รบจำนวน

การมคีำสงใหย้ดึหรอือาอดัทรพัยส์นิตามวรรคหนึง่จะกระทำไตต้อ่เมือ่ไตส้ง่คำเตอืนเปน็หนงัสอื 
ใหน้ายจา้งนำเงนิสมทบหรอืเงนิเพ ิม่ท ีค่างมาจา่ยภายในเวลาท ีก่ำหนดแตต่อ้งไม,นอ้ยกวา่สามสบิวนั 
นบัแตว่นัทีน่ายจา้งไตร้บัหนงัสอืนัน๊และนายจา้งไมจ่า่ยภายในเวลาทีก่ำหนด

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารยดึ อาอดั และขายทอดตลาดทรพัยส์นิตามวรรคหนึง่ ใหเ้ปน็ไปตาม 
ระเปยีบทีร่ฐัมนตรกืำหนด ทัง้น ใหน้ำหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความ 
แฟงมาใชบ้งัคบัโดยอนโุลม

เงินทีใ่ด้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สนิ ให้หักไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการยึด อาอัด และขายทอดตลาด 
และจา่ยเงนิสมทบหรอืเงนิเพิม่ทีค่า้งจา่ย ถา้มเีงินเหลอืใหค้นืแกน่ายจา้งโดยเรว็โดยใหเ้ลขาธกิารมหีนงัสอื 
แจง้ใหน้ายจา้งทราบเพือ่ขอรบัเงนิทีเ่หลอืคนืโดยสง่ทางไปรษณยีล์งทะเบยีนตอบรบั ถา้นายจา้งไมม่า 
ขอรบัคนืภายในหา้ปใีหต้กเปน็ของกองทนุ

หมวด ๖
การยืน่คำรอ้ง การพจิารณาคำรอ้ง และการอทธรณ์

มาดรา ๔๘ เมือ่ลกูจา้งประสบอนัดราย เจบ็ปวย หรอืสญูหาย ใหน้ายจา้งแจง้การประสบ 
อนัตราย เจบ็ปว่ย หรอืสญูหาย ตอ่สำนกังานแหง่หอ้งทีท่ ีล่กูจา้งทำงานอยูห่รอืทีน่ายจา้งมคีมูลีำเนา 
อยูต่ามแบบทีเ่ลขาธกิารกำหนดภายในสบิหา้วนันบัแตว่นัท ีน่ายจา้งทราบหรอืควรจะไตท้ราบกงึการ 
ประสบอนัตราย เจบ็ปว่ย หรอืสญูหาย :

มาตรา ๔ส เมือ่ลกูจา้งประสบอนัตราย เจบ็ปว่ย หรอืสญูหาย ใหล้กูจา้งหรอืผูม้สีทิธดิาม 
มาตรา ๒๐ ยืน่คำรอ้งขอรบัเงนิทดแทนตอ่สำนกังานแหง่หอ้งทีท่ ีล่กูจา้งทำงานอยูห่รอืทีน่ายจา้งม ี
ภมูลิำเนาตามแบบทีเ่ลขาธกิารกำหนดภายในหนึง่รอ้ยแปดสบิวนันบัแตว่นัทีป่ระสบอนัตราย เจบ็ปว่ย 
หรอืสญูหาย แลว้แตก่รณี



มาตรา ๕© เมือ่มกีารแจง้การประสบอนัตราย เ จ ็ บป่ วยหรื อสู ญหาย ตามมาดรา ๔๘ 
หรอืมกีารยืน่คฬํองขอรบัเงนิทดแทนตามมาตรา ๔ส หรอืความปรากฏแกพ่นกังา.นเจา้หนา้ทีว่า่ลกูจา้ง 
ประสบอนัตราย เจบ็ปว้ย หรอืสญูหาย ใหพ้นกังานเจา้หนา้ทีส่อบสวนและออกคำองัใหน้ายจา้งจา่ย 
เงนิทดแทนใหแ้กล่กูจา้งหรอืผูม้สีทิธติามมาตรา ๒๐ ตามแบบทีเ่ลขาธกิารกำหนดโดยมชิกัชา้

คำสัง่ตามวรรคหนึง่ถา้เปน็กรณทีีล่กูจา้งหรอืผูม้สีทิธติามมาดรา ๒๐ มสีทิธไิดรั้บเงนิทตแทน 
ใหพ้นกังานเจา้หนา้ทีก่ำหนดจำนวนเงนิทดแทนและระยะเวลาทีด่อ้งจา่ยเงนิทดแทนไวด้ว้ย และสงให ้
นายจา้งจา่ยเงนิดงักลา่วแกล่กูจา้งภายในเจด็รนันบัแตว่นัทีน่ายจา้งทราบหรอืถอืวา่ไดท้ราบคำสง

ใหน้ายจา้งจา่ยเงนิทดแทนแกล่กูจา้งหรอืผูม้สีทิธติามมาตรา ๒๐ ณ สถานทีท่ำงานของลกูจา้ง 
สถานทีอ่ืน่ตามทีน่ายจา้งและฝา่ยลกูจา้งตกลงกนั หรอืทีส่ำนกังาน

มาตรา ๕© ถา้ปรากฏภายหองัวา่ผลของการประสบอนัตรายหรอืการเจบ็ปว่ยของลกูจา้ง 
เปลีย่นแปลงไปอนัเปน็เหตใุหค้ำสงทีเ่กีย่วกบัเงนิทดแทนตามมาตรา ๔๐ ไมเ่ปน็ไปคามมาตรา ๑๘ หรือ 
มกีรณตีามมาตรา ©ส ใหพ้นกังานเจา้หนา้ทีม่อีำนาจออกคำสงใหน้ายจา้งจา่ยเงนิทดแทนใหมไ่ด ้ คำองั 
ใหมใ่หม้ผีลเฉพาะการจา่ยเงนิทดแทนในคร่าวตอ่ไป

ในกรณทีีข่อ้เทจ็จริงปรากฏขึน้ในภายหลงัอนัเปน็เหตใุหค้ำสัง่่ทีเ่กีย่วกบัเงินทดแทนตามมาตรา ๕0 
คลาดเคลือ่นไป ใหพ้นกังานเจา้หนา้ทีม่อีำนาจออกคำองัใหน้ายจา้งจา่ยเงนิทดแทนใหมไ่ด้

ในกรณทีีก่ารเจบ็ปว่ยเกดิขึน้ภายหลงัการสิน้สภาพการเปน็ลกูจา้ง ใหล้กูจา้งยืน่คำรองขครบั 
เงนิทดแทนจากนายจา้งตอ่สำนกังานแหง่ทอ้งทีท่ ีล่กูจา้งทำงานอยูห่รอืทีน่ายจา้งมภีมูลิำเนาไดภ้ายใน 
สองปนีบัแตร่นัทีท่ราบการเจบ็ปว่ย

มาตรา ๕๒ ในกรณทีีน่ายจ้าง ลูกจ้าง หรอืผูม้สีทิธติามมาตรา ๒๐ ซ่ึงได้รับคำส้ิง คำวินจิฉยั 
หรอืการประเมนิเงนิสมทบของพนกังานเจา้หนา้ทีซ่ ึง่ส ัง่การตามพระราชนญัญตันิ ีแ้ลว้ไมพ่อใจคำสัง่ 
คำวนิจิฉยั หรอืการประเมนีเงนิสมทบนน้ ใหผู้น้ึน่มสีทิธอิทุธรณเ์ปน็หนงัสอืตอ่คณะกรรมการไดภ้ายใน 
สาม'สบืรนันบัแตรั่นทีไ่ดรั้บแจง้คำสัง่ คำวนิจิฉยั หรอืการประเมนิเงนิสมทบ ทงนี ้ เวน้แตเ่ปน็คำสัง่ตาม 
มาตรา ๔๗

เมือ่คณะกรรมการพจิารณาวนิจิฉยัอทุธรณแ์ลว้ ใหแ้จง้คำวนิจิฉยัเปน็หนงัสอืใหผู้อ้ทุธรณท์ราบ 
มาตรา ๕๓ ในกรณทีีผู่อ้ทุธรณ!์ม'พอใจคำวนิจิฉยัของคณะกรรมการใหม้สีทิธนิำคดไีปสูศ่าล 

แรงงานภายในสามสบิรนันบัแดร่นัทีไ่ดร้บัแจง้คำวนิจิฉยั ถา้ไมน่ำคดไีปสูศ่าลแรงงานภายในกำหนดเวลา 
ดงักลา่ว ใหค้ำวนิจิฉยัของคณะกรรมการเปน็ทีส่ดุ

เล่ม ๑©© ตอฺนท่ี ๒๘ ก ราชกิจจาบุฌกษา ๓๐ มิถุนายน ๒๔๓๗



หนา ๑๗ 
ราชกจิจานฒุกษา ๓0 มิถุนายน ๒๕๓๗เลม่ ๑๑๑ ดอนที ่ ๒๘ ก

ในกรณที ีผ่ ูม้หีนา้ท ีต่อ้งจา่ยเงนิทดแทนดามคำวนิจิฉยัของคณะกรรมการตามวรรคหนึง่เปน็ 
ผูน้ำคดไีปสูศ่าล ผ ูน้ ึน่ตอ้งวางเงนิตอ่ศาลโดยครบถว้นตามจำนวนท ีถ่ งึกำหนดจา่ยตามคำวนิ จิฉยั 
ของคณะกรรมการจงึจะฟอ้งคดไีด้

เมือ่คดถีงึทีถ่ดุและผูซ้ึง่นำคดไีปสูศ่าลตามวรรคสองมหีนา้ทีต่อ้งจา่ยเงนิทดแทนตามคำพพิากษา 
ของศาล ใหศ้าลมอีำนาจจา่ยเงนิท ีผ่ ูน้ ึน่วางไวต้อ่ศาลแกส่ำนกังาน เพือ่ใหส้ำนกังานจา่ยเงนิทดแทน 
ดงักลา่วแกล่กูจา้งหรอืผูม้สีทิธติามมาตรา ๒๐ ต่อไป

มาตรา ๕๔ ในกรณทีีล่กูจา้งของนายจา้งตามมาดรา ๔๘ ผูม้สีทิธติามมาดรา ๒๐ หรอื 
นายจา้งตามมาตรา ๔๔ ยืน่อทุธรณ ์ หรอืนำคดไีปสูศ่าล การอทุธรณ ์ หรอืนำคดไีปสูศ่าลไมเ่ปน็การ 
ทเุลาการปฎนิอัดิามคำสงหรอืคำวนิจิฉยัของพนกังานเจา้หนา้ทีห่รอืของคณะกรรมการ แลว้แตก่รณี

มาดรา ๕๕ ในกรณทีีน่ายจา้งอทุธรณก์ารประเมนิเงนิสมทบหรอืนำคดไีปสูศ่าล การอทุธรณ ์
หรอืการนำคดไีปสูศ่าลไมเ่ปน็การทเุลาการปฎนิต้ติามคำสงของเลขาธกิารหรอืพนกังานเจา้หนา้ที.่ แตถ่า้ 
นายจา้งไดร้บัอนญุาตจากเลขาธกิารใหร้อคำวนิจิฉยัอทุธรณห์รอืคำพพิากษาของศาล กใีหจ้า่ยภายใน 
สามสบิวนันบัแตว่นัไดร้บัแจง้คำวนิจิฉยัอทุธรณห์รอืคำพพิากษาถงึทีถ่ดุ แลว้แตก่รณี

ในกรณทีีม่คีำวนิจิฉยัอทุธรณห์รอืคำพพิากษาถงึทีส่คุใหน้ายจา้งจา่ยเงนิสมทบหรอืจา่ยเงนิสมทบ 
เพีม่ข้ึน นายจา้งจะตอ้งจา่ยภายในกำหนดเวลาตามวรรคหนึง่

การอทุธรณห์รอืการนำคดไีปสูศ่าลตามวรรคหนึง่ไมเ่ปน็เหลใุหง้ดการเสยีเงนิเพิม่ตามมาตรา ๔๖ 
มาตรา ๕๖ ใหน้ำมาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๕๒ มาตรา ๕๓ มาตรา ๕๕ และ 

มาตรา ๖๐ มาใขน้งัดบัแกผู่ร้บัเหมาชัน้ตน้และผูร้บัเหมาชว่งซึง่มใิชน่ายจา้งตามมาดรา ๑๐ และผู ้
ประกอบกจิการและผูร้บัเหมาคา่แรงซึง่มใิชน่ายจา้งดามมาตรา ๑๑ โดยอนโุลม

หมวด ๗ 
พนกังานเจา้หนา้ที่

มาตรา ๕๗ ในการปฏนิต้หินา้ทีต่ามพระราชบญัญตนิี ้ ใหพ้นกังานเจา้หนา้ทีม่อีำนาจดงัตอ่ไปนี ้
(๑ ) เขา้ไปในสถานประกอบการ หรอืสำนกังานของนายจา้ง สถานทีท่ำงาน 

ของลกูจา้ง ในเวลากลางวนัระหวา่งพระอาทติยข์ึน้และพระอาทติยต์ก หรอืในเวลาทำการ เพือ่ตรวจ 
สอบหรอืสอบถามขอ้เทจ็จรงิ ตรวจสอบทรพัยส์นิหรอืเอกสารหลก้ฐานอืน่ ถา่ยภาพ ถา่ยสำเนาเอกสาร



หใฑั ©๘

ทีเ่กีย่วขอ้งกบิการจา้ง การจา่ยคา่จา้ง ทะเบยีนลกูจา้ง การจา่ยเงนิสมทบ และเอกสารอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 
หรอืนำเอกสารหลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้งไปตรวจสอบหรอืกระทำการอยา่งอืน่ตามสมควรเพือ่ใหไ้ดข้อ้เทจ็จรงิ 
ในอนัทีจ่ะปฏบิต้การใหเ้ปน็ไปคามพระราชบญัญตนิึ้

(๒ ) มหีนงัสอืสอบถามหรอืเรยืกบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งมาใหถ้อ้ยคำหรอืใหส้ง่เอกสาร 
หลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้งหรอืสงือืน่ทีจ่ำเปน็มาเพือ่ประกอบการพจิารณา

(๓ ) ยดึ อายดั หรอืขายทอดตลาดทรพัยส์นืดามคำสงของเลขาธกิารตาม
นาตรา ๔๗

มาดรา ๕๘ ในการปฏบิต้ก๊ารของพนกังานเจา้หนา้ทีด่ามมาดรา ๕๗ ใหบ้คุคลซึง่เกีย่วขอ้ง 
อำนวยความสะดวกใหต้ามควรแกก่รณี

มาตรา ๕ 6  ในการปฏบิต้กิารดามหนา้ที ่ พนกังานเจา้หนา้ทีต่อ้งแสดงบตัรประจำตวัเมือ่บคุคล 
ซึง่เกีย่วขอ้งรอ้งขอ

บตัรประจำตวัพนกังานเจา้หนา้ทีใ่หเ้ปน็ไปตามแบบทีร่ฐัมนตรปีระกาศกำหนด 
มาตรา ๖0 ในการปฏบิตักิารดามพระราชบญัญตน ใหพ้นกังานเจา้หนา้ทีเ่ปน็เจา้พนกังาน 

ดามประมวลกฎหมายอาญา

ห ม ว ด ๘ 
การสง่หนงัสอื

มาตรา ๖© ในการสง่คำสัง่ คำวนิจิฉยั คำเตอืน หรอืหนงัสอืแจง้การประเมนิเงนิสมทบ 
ของคณะกรรมการ คณะอบกุรรมการ เลขาธกิาร หรอืพนกังานเจา้หนา้ทีซ่ึง่สั*่การตามพระราชบญัฌตูนิี ้
ใหส้ง่ทางไปรษณยีล์งทะเบยีนตอบรบั หรอืใหเ้จา้หนา้ทีห่รอืพนกังานเจา้หนา้ทีน่ำไปสง่ ณ ภมูลิำเนา 
หรอืถิน่ทีอ่ยู ่ หรอืสา่นกังานของนายจา้งในเวลากลางวนัระหวา่งพระอาทติยข์นและพระอาทติยต์ก หรือ 
ในเวลาทำการของนายจา้ง ถา้ไมพ่บนายจา้ง ณ ภมูลิำเนา หรอืถิน่ทีอ่ยู ่ หรอืสำนกังานของนายจา้ง 
หรอืพบนายจา้งแตน่ายจา้งปฏเิสธไมย่อมรบัจะสง่ใหแ้กบ่คุคลใดซึง่บรรลนุติภิาวะแถว้ และอยูห่รอืทำงาน 
ในบา้นหรอืสำนกังานทีป่รากฏวา่เปน็ของนายจา้งนนกไ็ด้

ถา้การสง่ตามวรรคหนีง่ไมส่ามารถกระทำได ้ ใหส้ง่โดยปดีคำสัง่ คำวนิจิฉยั คำเตอืน หรือ 
หนงัสอืแจ้งการประเมนิเงินสมทบ ในทีซ่ึง่เหน็ได้ง่าย ณ สำนกังานของนายจา้ง สถานทีท่ำงานของลกูจา้ง 
หรอืภมูลิำเนาหรอืถิน่ท ีอ่ยูข่องนายจา้ง เมือ่ไดด้ำเนนิการตงักลา่วและเวลาไดล้ว่งพน้ไปไมน่อ้ยกวา่ 
สบืหา้วนัแลว้ ใหถ้อืวา่นายจา้งไดร้บัคำสัง่ ดำวนิจิฉยั คำเตอืน หรอืหนงัสอืแจง้การประเมนิเงนิสมทบ 
น้ีนแล้ว

เล่ม ๑©© ดอนท่ี ๒๘ ก ราชกิจจานเบกษา ๓0 มิถุนายน ๒๕๓๗



๓๐ มิลุนายน ๒๕๓๗เล่ม ๑๑๑ ตอนท่ี ๒๘ ก ราชกิจจานุฌกษา

หมวด ส 

บทกำหนดโทษ

มาตรา ๖๒ นายจา้งผูใ้ดไมจ่ดใหล้กูจา้งซึง่ประสบอนัตรายหรอืเจ็บปว่ย ไดร้บัการรกัษาพยาบาล 
ดามมาตรา ๑๓ หรือไม่ปฎิบดตามมาตรา ๑๗ มาตรา ๔๔ หรือมาตรา ๔๘ ด้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 
หกเดอืน หรอืปรับไมเ่กนิหนึง่หมืน่บาท หรอืทัง้จำทัง้ปรบั

มาตรา ๖๓ ผูใ้ดไมป่ฎบิตตามคำสงของคณะกรรมการ คณะกรรมการการแพทย ์ หรอืคณะ 
อนกุรรมการทีส่ง้ตามมาตรา ๔๒ หรอืคำสงของพนกังานเจา้หนา้ทีต่า่มมฺาตรา ๕๗ (๒ ) หรือไมอ่ำนว่ย 
ความสะดวกในการปฏบิตการของพนกังานเจา้หนา้ทีต่ามมาตรา ๔๘ ต้องระวางโทษจำคุกไมเ่กนิหนึง่เดือน 
หรอืปรบัไมเ่กนิสองพนับาท หรอืทัง้จำทัง้ปรบั

มาตรา ๖๔ นายจา้งผูใ้ดไมจ่า่ยเงนิทดแทนตามคำสงของพนกังานเจา้หนา้ทีต่ามมาตรา ๕๐ 
หรอืมาดรา ๕๑ โดยมไิดอ้ทุธรณต์ามมาตรา ๕๒ หรอืมไิดน้ำคดไีปสูศ่าลตามมาตรา ๔๓ ตอ้งระวาง 
โทษจำคกุไมเ่กนิหนึง่ป ี หรอืปรบัไมเ่กนิสองหมืน่บาท หรอืทัง้จำทัง้ปรบั

มาตรา ๖๕ ผ ูใ้ดเปดิ เผยขอเทจ็จรงิใดเก ีย่วกบักจิการของนายจา้ง อนัเปน็ขอ้เทจ็จรงิท ี่
ตามปกตวิอิยัของนายจา้งจะพงึสงวนไวไ้มเ่ปดิเผยซึง่ตนไดม้าหรอืลว่งรเัน ึอ่งจากการปฎบิดักืารตาม 
พระราชบญญตนี ้ ตอ้งระวางโทษจำคกุไมเ่กนิหนึง่เดอืน หรอืปรบัไมเ่กนิสองพนับาท หรอืทัง้จำทัง้ปรบั 
เวน้แตเ่ปน็การเปดิเผยในการปฏนิตัราชการเพือ่ประโยชนแ์หง่พระราชบญัญตนี ้ หรอืเพือ่ประโยชนแ์ก ่
การคุม้ครองแรงงาน หรอืการสอบสวน หรอืการพจารณาคด

มาตรา ๖๖ บรรดาความผดิตามพระราชนญัญตนี ้ ถา้เจา้พนกังานดงัตอ่ไปนีเ้หน็วา่ผู'้กระทำ 
ความผดิไมค่วรไดร้บัโทษจำคกุหรอืไมค่วรถกูฟอ้งรอ้ง ใหม้อีำนาจเปรยีบเทยีบได ้

(๑ ) เลขาธกิาร สำหรบัความผดิทีเ่กดิขึน้ในกรงุเทพมหานคร 
(๒ ) ผูว้า่ราชการจงัหวดั สำหรบัความผดิทีเ่กดิขึน้ในจงัหวดัอืน่ 

ในกรณท่ีีมีการสอบสวน ถา้พนกังานสอบสวนพบว่าบคุคลใดกระทำความผดิตามพระราชนญัญต้นิี ้
และบคุคลนนยนิออมใหเ้ปรยีบเทยีบ ไหพ้นกังานสอบสวนสง่เรือ่งใหเ้ลขาธกิารหรอืผูว้า่ราชการจงัหวดั 
แลว้แตก่รณ ี ภายในเจด็วนันบัแตว่นัทีบ่คุคลทัน้แสดงความยนิยอม การเปรยีบเทยีบหรอืไม ่ ใหอ้ยูใ่น 
คลุยพนิจิของเจา้พนกังานดาม (๑ ) หรือ (๒ ) แลว้แตก่รณี

ในการเปรยีบเทยีบตามมาตรานี ้ ผูม้อีำนาจเปรยีบเทยีบตอ้งเปรยีบเทยีบปรบัไมน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่ 
ของอตัราโทษปรบัทีน่ญัญต้ไิวส้ำหรบัความผดิทัน้ แ ล ะ เมือ่ผูก้ระทำความผดิไดช้ำระคา่ปรบัตามจำนวน 
ทีเ่ปรยีบเทยีบภายในสามสบิวนัแลว้ ใหถ้อืวา่คดเีถกิกนัตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา



หนา้ ๒๐ 
ราชกจิจานเุบกษา ๓๐ มถุนายน ๒๕๓๗เลม่ ๑๑๑ ตอนที ่ ๒๘ ก

ถา้ผูก้ระทา่ความผดิไมย่นิยอมใหเ้ปรยีบเทยีบหรอืเมือ่ยนิยอมแลว้ไมช่ำระเงนิคา่ปรบัภายใน 
กำหนดเวลาตามวรรคสาม ใหด้ำเนนิคดตีอ่ไป

บทเฉพาะกาล

มาตรา ๖๗ นายจา้งซ ึง่มหีน า้ท ีจ่ า่ยเงนิ สมทบอยูแ่ลว้ตามประกาศกระทรวงม่หาดไทย 
ซึง่ออกตามประกาศของคณะปฎวิต้ ฉบบัที ่ ๑๐๓ ลงวนัที ่ ๑๖ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ซึง่แกไ้ข 
เพิม่เดมิโดยพระราชบญัญตํแิกไ้ขเพิม่เดมิประกาศของคณะปฎวิตํ ิ ฉบับท่ี ๑๐๓ ลงวันที ่ ๑๖ มนีาคม 
พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบบัที ่ ๑ ) พ.ศ. ๒๕๓๓ อยูก่อ่นวนัทีพ่ระราชบญัญตนิั!้ชบ้งัคบั ใหม้หีนา้ทีจ่า่ยเงนิ 
สมทบดามอตัราทีก่ระทรวงมหาดไทยกำหนดดามประกาศกระทรวงมหาดไทยดงักลา่วตอ่ไปจนกวา่จะ 
ไดม้ปีระกาศกระทรวงแรงงานและสวสัดกิารสงัคมตามมาตรา ๔๕ ใชบ้งัคบั

มาตรา ๖๘ ผู!้ดมสีทิ?ไดร้บัเงนิทดแทนจากนายจา้งดามประกาศกระทรวงมหาดไทยซึง่ออก 
ตามประกาศ'ของคณะปฎวิด้ ี ฉบับท่ี ๑๐๓ ลงวันที ่ ๑๖ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ซึง่แก!ขเพิม่เตมิโดย 
พระราชบญัญตํแิกไ้ขเพิม่เดมิประกาศของคณะปฎวิต้ ิ ฉบบัที ่ ๑๐๓ ลงวันที ่ ๑๖ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ 
(ฉบบัที ่ ๑ ) พ.ศ. ๒๕๓๓ อยูก่อ่นวนัทีพ่ระราชบญัสุต่นิึ!้ชบ้งัคบั ใหค้งไดร้บัเงินทดแทนตามประกาศ 
กระทรวงมหาดไทยดงักลา่วตอ่ไปจนกวา่จะครบถว้นตามสทิธนิัน้

มาตรา ๖๙ กำรอ้งทีอ่งัไมถ่งึทีส่ดุ หรอืคดทีีอ่งัอยูใ่นระหวา่งการพจิารณาของศาลกอ่นวนัที ่
พระราชบญัญตนิึ!้ชบ้งัคบั ใหบ้งัคบัตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ซึง่ออกตามประกาศของคณะปฎวิต่ ิ
ฉบับท่ี ๑๐๓ ลงวันที ่ ๑๖ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ซึง่แกไ้ขเพิม่เดมิโดยพระราชบญัญต้แิกไ้ขเพิม่เตมิ 
ประกาศ,ของคณะปฎวิตั ิ ฉบบัที ่ ๑๐๓ ลงวันที ่ ๑๖ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบบัที ่ ๑ ) พ.ศ. ๒๕๓๓ 
จนกวา่คำรอ้ง หรอืคดนีัน้ๆ จะถงึทีส่ดุ -

มาตรา ๗๐ บรรดาประกาศหรอืคำสงทีอ่อกตามประกาศของคณะปฎวิต้ ิ ฉบับท่ี ๑๐๓ ลงวันท่ี 
๑๖ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัณตูแิกไ้ขเพิม่เดมิประกาศของคณะปฎวิต่ ิ
ฉบับท่ี ๑๐๓ ลงวันท่ี ๑๖ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบบัที ่ ๑ ) พ.ศ. ๒๕๓๓ ให้อังคงใช้บังคับได้ต่อไป 
เทา่ทีไ่มอ่ดัหรอืแยง้อบัพระราชบญัญตํนิ ั ้ น ัง้น ั ้ ชนกวา่จะมกีฎกระทรวง ระเบยีบ ประกาศหรอืกำสง 
ทีอ่อกดามพระราชบญัณตูนิีใ้ชบ้งัคบั

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 
ชวน หลกีภยั 
นายกรฐัมนตรี



หนา ๒®
เลม่ ๑๑® ดอนที ่ ๒๘ ก. ราชกจิจานเุบกษา ๓๐ มถินายน ๒๕๓๗

หมายเหตุ ะ- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญณู้ตฉบับน้ี คือ โดยท่ีประกาศของคณะปฎิว้ดิ ฉบับท่ี ๑๐๓ ลงวันท่ี 
๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ซ่ึงเป็นกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานไดใช้บังคับมาเป็นเวลานาน ข้อกำหนดเก่ียว 
คับการคุ้มครองแรงงานบางประการเป็นอุปสรรคไนการบังคับใช้ และไม่ทันสภาวการณ์ในบัจจุบันท่ีเปล่ียนแปลงไป 
ประกอบคบั'ใดมัพีระราชบญัญ'้ตแิกไ้ฃเฟม้เดมิประกาศ,ของคณะปฏิบัติ ฉบบัที ่ ๑๐๓ ลงวนัที ่ ๑๖ มนีาคม 
พ.ศ. ๒๕๑๔ (ฉบับท่ี ๑) พ.ศ. ๒๕๓๓ บัญญ้ดัใหโอนกองทุนเงินทดแทนและบรรดาอำนาจหน้าท่ีของกรมแรงงาน 
กระทรวงมหาดไทย และของเจ้าหน้าท่ีของกรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทย เฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวคับสำนักงานกองทุน 
เงินทดแทน และงานกองทุนเงิน.ทดแทนในสำนักงานแรงงานจังหวัดไปเป็นของสำนักงานประคันสังคม กระทรวง 
มหาดไทย หรือของเจ้าหน้าท่ีของสำนักงานประคันสังคม กระทรวงมห่าดไทย ดังน้ัน เพ่ือให้กฎหมายว่าด้วยเงิน 
ทดแทนและกองทุนเงินทดแทนเป็นพระราชบัญญํดท่ีสมบูรณ์แยกจากกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน สมควร 
ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานเสียใหม่ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญตน้ี


