
พระราชบัญญัติ 
เงินทดแทน 

พ.ศ. ๒๕๓๗ 

                   
  

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

เป็นปีที่ ๔๙ ในรัชกาลปัจจุบัน 

  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้

ประกาศว่า 

  
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในส่วนที่เกี่ยวกับเงิน

ทดแทนและกองทุนเงินทดแทน 

  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ

รัฐสภา ดังต่อไปนี้ 
  
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗” 

  
มาตรา ๒[๑]  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 

  
มาตรา ๓  ให้ยกเลิกข้อ ๒ (๖) และข้อ ๙ แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐๓ ลงวันที่ 

๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ และข้อ ๓ และ ข้อ ๑๐ แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐๓ ลงวันที่ ๑๖ 
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 
๑๐๓ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๓๓ 

บรรดากฎหมาย กฎ และข้อบังคับอ่ืนในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัด
หรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน 

  
มาตรา ๔[๒]  พระราชบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับแก่ 

(๑) ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่น เฉพาะข้าราชการหรือ
ลูกจ้างประจ า 
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(๒) รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 
(๓) รัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ ส าหรับลูกจ้างซึ่งมิใช่เป็นการจ้างงานใน

ประเทศ 

(๔) นายจ้างอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา ๕  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“นายจ้าง” หมายความว่า ผู้ซึ่งตกลงรับลูกจ้างเข้าท างานโดยจ่ายค่าจ้างให้ และหมายความ

รวมถึงผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้ท างานแทนนายจ้าง ในกรณีที่นายจ้างเป็นนิติบุคคล 
ให้หมายความรวมถึงผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลและผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้มีอ านาจกระท าการ
แทนนิติบุคคลให้ท าการแทนด้วย 

“ลูกจ้าง” หมายความว่า ผู้ซึ่งท างานให้นายจ้างโดยรับค่าจ้างไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไร แต่ไม่
รวมถึงลูกจ้างซึ่งท างานเกี่ยวกับงานบ้านอันมิได้มีการประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย 

“ค่าจ้าง” หมายความว่า เงินทุกประเภทที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างเป็นค่าตอบแทนการ
ท างานในวันและเวลาท างานปกติไม่ว่าจะค านวณตามระยะเวลา หรือค านวณตามผลงานที่ลูกจ้างท าได้ และให้
หมายความรวมถึงเงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างในวันหยุดและวันลาซึ่งลูกจ้างไม่ได้ท างานด้วย  ทั้งนี้ ไม่ว่าจะ
ก าหนด ค านวณ หรือจ่ายในลักษณะใดหรือโดยวิธีการใด และไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไร 

“ประสบอันตราย” หมายความว่า การที่ลูกจ้างได้รับอันตรายแก่กายหรือผลกระทบแก่จิตใจ 
หรือถึงแก่ความตายเนื่องจากการท างานหรือป้องกันรักษาประโยชน์ให้แก่นายจ้างหรือตามค าสั่งของนายจ้าง 

“เจ็บป่วย” หมายความว่า การที่ลูกจ้างเจ็บป่วยหรือถึงแก่ความตายด้วยโรคซึ่งเกิดขึ้นตาม
ลักษณะหรือสภาพของงานหรือเนื่องจากการท างาน 

“สูญหาย” หมายความว่า การที่ลูกจ้างหายไปในระหว่างท างานหรือปฏิบัติตามค าสั่งของนายจ้าง
ซึ่งมีเหตุอันควรเชื่อว่าลูกจ้างถึงแก่ความตายเพราะประสบเหตุอันตรายที่เกิดขึ้นในระหว่างท างานหรือปฏิบัติตาม
ค าสั่งของนายจ้างนั้น รวมตลอดถึงการที่ลูกจ้างหายไปในระหว่างเดินทางโดยพาหนะทางบก ทางอากาศ หรือ
ทางน้ า เพ่ือไปท างานให้นายจ้างซึ่งมีเหตุอันควรเชื่อว่าพาหนะนั้นได้ประสบเหตุอันตรายและลูกจ้างถึงแก่
ความตาย  ทั้งนี้ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่เกิดเหตุนั้น 

“สูญเสียสมรรถภาพ” หมายความว่า การสูญเสียอวัยวะหรือการสูญเสียสมรรถภาพในการ
ท างานของร่างกายหรือจิตใจภายหลังการรักษาด้วยวิธีทางการแพทย์สิ้นสุดแล้ว 

“เงินทดแทน” หมายความว่า เงินที่จ่ายเป็นค่าทดแทน ค่ารักษาพยาบาล ค่าฟ้ืนฟู
สมรรถภาพในการท างาน และค่าท าศพ 

“ค่าทดแทน” หมายความว่า เงินที่จ่ายให้ลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิตามมาตรา ๒๐ ส าหรบัการ
ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยหรือสูญหายของลูกจ้างตามพระราชบัญญัตินี้ 

“ค่ารักษาพยาบาล” หมายความว่า ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการตรวจ การรักษา การพยาบาล และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็น เพ่ือให้ผลของการประสบอันตรายหรือการเจ็บป่วยบรรเทาหรือหมดสิ้นไป และ



หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอุปกรณ์ เครื่องใช้ หรือวัตถุที่ใช้แทนหรือท าหน้าที่แทนหรือช่วยอวัยวะที่
ประสบอันตรายด้วย 

“ค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพในการท างาน” หมายความว่า ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นเกี่ยวกับการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพในการท างาน 

“การฟ้ืนฟูสมรรถภาพในการท างาน” หมายความว่า การจัดให้ลูกจ้างซึ่งประสบอันตราย
หรือเจ็บป่วยและสูญเสียสมรรถภาพในการท างานได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพของร่างกายหรือจิตใจหรือการ
ฟ้ืนฟูอาชีพ เพ่ือให้สามารถประกอบอาชีพที่เหมาะสมตามสภาพของร่างกาย 

“ค่าท าศพ” หมายความว่า ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการศพของลูกจ้างตามประเพณีทาง
ศาสนาของลูกจ้างหรือตามประเพณีแห่งท้องถิ่น ในกรณีท่ีลูกจ้างถึงแก่ความตายเนื่องจากประสบอันตรายหรือ
เจ็บป่วยหรือสูญหาย 

“เงินสมทบ” หมายความว่า เงินที่นายจ้างจ่ายสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนเพ่ือใช้เป็นเงิน
ทดแทนให้แก่ลูกจ้าง 

“ภัยพิบัติ”[๓] หมายความว่า อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย หรือธรณีพิบัติภัย ตลอดจนภัยอื่น ๆ 
ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติหรือมีผู้ท าให้เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตหรือร่างกายของประชาชนหรือความ
เสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐ 

“กองทุน” หมายความว่า กองทุนเงินทดแทน 

“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานประกันสังคม หรือส านักงานประกันสังคมจังหวัด 
แล้วแต่กรณี 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน 

“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการกองทุนเงินทดแทน 

“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการส านักงานประกันสังคม 

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  
มาตรา ๖  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน* รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มี

อ านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ กับออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศเพ่ือปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ ใช้
บังคับได้ 

  
หมวด ๑ 

บททั่วไป 
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มาตรา ๗  การเรียกร้องหรือการได้มาซึ่งสิทธิหรือประโยชน์ตามพระราชบัญญัตินี้ ไม่เป็นการ

ตัดสิทธิหรือประโยชน์ที่ลูกจ้างพึงได้ตามกฎหมายอื่น 

  
มาตรา ๘  ให้กระทรวงแรงงาน* มีอ านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่า

ปริญญาตรีทางนิติศาสตร์เพ่ือมีอ านาจฟ้องคดีและแก้ต่างคดีเกี่ยวกับเงินทดแทนตามพระราชบัญญัตินี้ให้แก่
ลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิตามมาตรา ๒๐ 

ให้ลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิตามมาตรา ๒๐ ที่ประสงค์จะให้พนักงานเจ้าหน้าที่ฟ้องคดีหรือแก้ต่าง
คดีตามวรรคหนึ่งยื่นค าขอต่อส านักงานตามระเบียบที่เลขาธิการก าหนด 

  
มาตรา ๙  หนี้ที่เกิดจากการไม่ช าระเงินทดแทน เงินสมทบ หรือเงินเพ่ิมตามพระราชบัญญัติ

นี้ ให้ลูกจ้างหรือส านักงานมีบุริมสิทธิเหนือทรัพย์สินทั้งหมดของนายจ้าง ซึ่งเป็นลูกหนี้ในล าดับเดียวกับ
บุริมสิทธิในค่าภาษีอากรตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

  
มาตรา ๑๐  ในกรณีที่นายจ้างซึ่งเป็นผู้รับเหมาช่วงไม่จ่ายเงินทดแทน เงินสมทบ หรือเงินเพิ่ม 

ให้ผู้รับเหมาช่วงในล าดับถัดขึ้นไปหากมีตลอดสายจนถึงผู้รับเหมาชั้นต้นซึ่งมิใช่นายจ้างร่วมรับผิดกับผู้รับเหมา
ช่วงซึ่งเป็นนายจ้างในการจ่ายเงินทดแทน เงินสมทบ หรือเงินเพิ่ม 

ให้ผู้รับเหมาชั้นต้นหรือผู้รับเหมาช่วงซึ่งมิใช่นายจ้างที่ได้จ่ายเงินทดแทน เงินสมทบ หรือเงิน
เพ่ิม มีสิทธิไล่เบี้ยเอาแก่นายจ้างและบรรดาผู้รับเหมาช่วงอ่ืนหากมีตลอดสายในเงินทดแทน เงินสมทบ หรือเงิน
เพ่ิม ที่ได้จ่ายให้แก่ลูกจ้างหรือส านักงาน 

  
มาตรา ๑๑[๔]  ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการได้ว่าจ้างด้วยวิธีเหมาค่าแรงโดยมอบให้บุคคลหนึ่ง

บุคคลใดรับช่วงไปควบคุมดูแลการท างานหรือรับผิดชอบจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างอีกทอดหนึ่งหรือมอบหมายให้
บุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้จัดหาลูกจ้างมาท างานอันมิใช่การประกอบธุรกิจจัดหางาน โดยการท างานนั้นเป็นส่วน
หนึ่งส่วนใดในกระบวนการผลิตหรือธุรกิจซึ่งกระท าในสถานประกอบการหรือสถานที่ท างานของผู้ประกอบ
กิจการ และเครื่องมือที่ส าคัญส าหรับใช้ท างานนั้นผู้ประกอบกิจการเป็นผู้จัดหา กรณีเช่นว่านี้ผู้ประกอบกิจการ
ย่อมอยู่ในฐานะนายจ้างซึ่งมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่ผู้รับเหมาค่าแรงตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ยื่นแบบรายการขึ้นทะเบียนนายจ้างต่อ
ส านักงานตามมาตรา ๔๔ ในฐานะนายจ้าง ให้ผู้รับเหมาค่าแรงมีหน้าที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
เช่นเดียวกับนายจ้าง ในกรณีเช่นว่านี้ให้ผู้ประกอบกิจการหลุดพ้นจากความรับผิดในหนี้เงินสมทบและเงินเพ่ิม
เพียงเท่าที่ผู้รับเหมาค่าแรงได้น าส่งส านักงาน 
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มาตรา ๑๒  ก าหนดเวลาจ่ายเงินสมทบ ก าหนดเวลาแจ้งรายการต่าง ๆ ต่อกองทุน 
ก าหนดเวลายื่นค าร้องเรียกเงินทดแทน และก าหนดเวลาส าหรับการอุทธรณ์ท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
หรือระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ ถ้าผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามก าหนดเวลาดังกล่าวมิได้อยู่
ในประเทศ หรือมีเหตุจ าเป็นจนไม่สามารถจะปฏิบัติตามก าหนดเวลาดังกล่าวได้ เมื่อเลขาธิการพิจารณาเห็น
เป็นการสมควร จะให้ขยายหรือเลื่อนก าหนดเวลาออกไปอีกตามความจ าเป็นแก่กรณีก็ได้ 

  
หมวด ๒ 

เงินทดแทน 

                   
  
มาตรา ๑๓  เมื่อลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างได้รับการ

รักษาพยาบาลทันทีตามความเหมาะสมแก่อันตรายหรือความเจ็บป่วยนั้น และให้นายจ้างจ่ายค่า
รักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจ าเป็น  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราที่ก าหนด
ในกฎกระทรวง[๕]

 

ให้นายจ้างจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามวรรคหนึ่งโดยไม่ชักช้าเมื่อฝ่ายลูกจ้างแจ้งให้นายจ้าง
ทราบ 

  
มาตรา ๑๔  ให้กระทรวงแรงงาน* ประกาศก าหนดชนิดของโรคซึ่งเกิดขึ้นตามลักษณะหรือ

สภาพของงานหรือเนื่องจากการท างาน 

  
มาตรา ๑๕[๖]  กรณีท่ีลูกจ้างจ าเป็นต้องได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพในการท างานภายหลังการ

ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ให้นายจ้างจ่ายค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพในการท างานของลูกจ้างเท่าที่จ่ายจริงตาม
ความจ าเป็น  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา ๑๖[๗]  เมื่อลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจนถึงแก่ความตาย หรือสูญหาย ให้

นายจ้างจ่ายค่าท าศพแก่ผู้จัดการศพของลูกจ้างตามอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา ๑๗  ในกรณีท่ีลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจนถึงแก่ความตายโดยไม่มีผู้จัดการ

ศพ ให้นายจ้างจัดการศพของลูกจ้างไปพลางก่อนจนกว่าผู้มีสิทธิตามมาตรา ๒๐ จะมาขอเป็นผู้จัดการศพ แต่
นายจ้างจะใช้ค่าท าศพเกินหนึ่งในสามของค่าท าศพตามมาตรา ๑๖ ไม่ได้ ถ้าลูกจ้างถึงแก่ความตายครบเจ็ด
สิบสองชั่วโมง แล้วยังไม่มีผู้มีสิทธิตามมาตรา ๒๐ มาขอเป็นผู้จัดการศพ ให้นายจ้างจัดการศพนั้นตาม
ประเพณีทางศาสนาของลูกจ้างซึ่งถึงแก่ความตายหรือตามประเพณีแห่งท้องถิ่นโดยค านึงถึงฐานะทางสังคม
ของลูกจ้าง ในการนี้ให้นายจ้างใช้ค่าท าศพส่วนที่เหลือได้ 
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มาตรา ๑๘[๘]  เมื่อลูกจ้างประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย ให้นายจ้างจ่ายค่า

ทดแทนเป็นรายเดือนให้แก่ลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิตามมาตรา ๒๐ แล้วแต่กรณี ดังต่อไปนี้ 
(๑) ร้อยละเจ็ดสิบของค่าจ้างรายเดือน ส าหรับกรณีที่ลูกจ้างไม่สามารถท างานได้ ไม่ว่า

ลูกจ้างจะสูญเสียอวัยวะตาม (๒) ด้วยหรือไม่ก็ตาม โดยจ่ายตั้งแต่วันแรกที่ลูกจ้างไม่สามารถท างานได้ไปจน
ตลอดระยะเวลาที่ไม่สามารถท างานได้ แต่ต้องไม่เกินหนึ่งปี  

(๒) ร้อยละเจ็ดสิบของค่าจ้างรายเดือน ส าหรับกรณีที่ลูกจ้างต้องสูญเสียสมรรถภาพใน
การท างานของร่างกาย โดยจ่ายตามระยะเวลาที่ต้องจ่ายให้ตามที่กระทรวงแรงงานประกาศก าหนด แต่
ต้องไม่เกินสิบปี 

(๓) ร้อยละเจ็ดสิบของค่าจ้างรายเดือน ส าหรับกรณีที่ลูกจ้างทุพพลภาพโดยจ่ายตาม
ประเภทของการทุพพลภาพและตามระยะเวลาที่กระทรวงแรงงานประกาศก าหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าสิบ
ห้าปี 

(๔) ร้อยละเจ็ดสิบของค่าจ้างรายเดือน ส าหรับกรณีที่ลูกจ้างถึงแก่ความตายหรือสูญหาย 
มีก าหนดสิบปี 

ค าว่า “ทุพพลภาพ” ตามมาตรานี้ หมายความว่า การที่ลูกจ้างสูญเสียอวัยวะหรือสูญเสีย
สมรรถภาพของอวัยวะหรือของร่างกาย หรือสูญเสียสภาวะปกติของจิตใจ จนท าให้ความสามารถในการ
ท างานลดลงถึงขนาดไม่อาจประกอบการงานตามปกติได้  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่เลขาธิการประกาศ
ก าหนดโดยค าแนะน าของคณะกรรมการการแพทย์ 

หลักเกณฑ์และวิธีการค านวณค่าจ้างรายเดือนให้เป็นไปตามที่กระทรวงแรงงานประกาศ
ก าหนด 

ค่าทดแทนตามวรรคหนึ่งต้องไม่น้อยกว่าค่าทดแทนรายเดือนต่ าสุด และไม่มากกว่าค่า
ทดแทนรายเดือนสูงสุดตามที่กระทรวงแรงงานประกาศก าหนด  

  
มาตรา ๑๙[๙]  ในกรณีที่นายจ้างจ่ายค่าทดแทนตามมาตรา ๑๘ (๒) หรือ (๓) และต่อมา

ลูกจ้างได้ถึงแก่ความตายในขณะที่ยังรับค่าทดแทนไม่ครบระยะเวลาตามสิทธิดังกล่าว ให้นายจ้างจ่ายค่า
ทดแทนให้แก่ผู้มีสิทธิตามมาตรา ๒๐ ต่อไปจนครบก าหนดระยะเวลาตามสิทธิ  ทั้งนี้ ระยะเวลาการจ่ายค่า
ทดแทนรวมกันต้องไม่เกินสิบปี 

  
มาตรา ๒๐  เมื่อลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจนถึงแก่ความตายหรือสูญหาย ให้

บุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินทดแทนจากนายจ้าง 

(๑) บิดามารดา 

(๒) สามีหรือภรรยา 
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(๓)[๑๐] บุตรมีอายุต่ ากว่าสิบแปดปี ให้มีสิทธิได้รับเงินทดแทนต่อไปจนกว่าจะจบการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี 

(๓/๑)[๑๑] บุตรมีอายุตั้งแต่สิบแปดปีขึ้นไปที่อยู่ระหว่างการศึกษาในระดับไม่สูงกว่าปริญญา
ตรีให้มีสิทธิได้รับเงินทดแทนจนกว่าจะจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี 

(๔) บุตรมีอายุตั้งแต่สิบแปดปีและทุพพลภาพหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบซึ่งอยู่ใน
อุปการะของลูกจ้างก่อนลูกจ้างถึงแก่ความตายหรือสูญหาย 

ให้บุตรของลูกจ้างซึ่งเกิดภายในสามร้อยสิบวันนับแต่วันที่ลูกจ้างถึงแก่ความตายหรือวันที่เกิด
เหตุสูญหายมีสิทธิได้รับเงินทดแทนนับแต่วันคลอด 

ในกรณีที่ไม่มีผู้มีสิทธิตามวรรคหนึ่ง ให้นายจ้างจ่ายเงินทดแทนแก่ผู้ซึ่งอยู่ในอุปการะของ
ลูกจ้างก่อนลูกจ้างถึงแก่ความตายหรือสูญหาย แต่ผู้อยู่ในอุปการะดังกล่าว จะต้องได้รับความเดือดร้อนเพราะ
ขาดอุปการะจากลูกจ้างที่ตายหรือสูญหาย 

  
มาตรา ๒๑  ให้ผู้มีสิทธิตามมาตรา ๒๐ ได้รับส่วนแบ่งในเงินทดแทนเท่ากัน 

ในกรณีที่สิทธิได้รับเงินทดแทนสิ้นสุดลงเพราะผู้มีสิทธิตามมาตรา ๒๐ ผู้หนึ่งผู้ใดถึงแก่
ความตาย หรือสามีหรือภรรยาสมรสใหม่หรือมิได้สมรสใหม่แต่มีพฤติการณ์แสดงให้เห็นได้ว่าอยู่กินฉันสามี
หรือภรรยากับหญิงหรือชายอ่ืน หรือบุตรไม่มีลักษณะตามมาตรา ๒๐(๓) หรือ (๔) อีกต่อไป ให้น าส่วนแบ่งของผู้
หมดสิทธิเพราะเหตุหนึ่งเหตุใดดังกล่าวไปเฉลี่ยให้แก่ผู้มีสิทธิอ่ืนต่อไป 

  
มาตรา ๒๒  นายจ้างไม่ต้องจ่ายเงินทดแทนในการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยของลูกจ้าง

เพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
(๑) ลูกจ้างเสพของมึนเมาหรือสิ่งเสพติดอ่ืนจนไม่สามารถครองสติได้ 
(๒) ลูกจ้างจงใจให้ตนเองประสบอันตรายหรือยอมให้ผู้อ่ืนท าให้ตนประสบอันตราย 

  
มาตรา ๒๓  ห้ามมิให้นายจ้างหักเงินทดแทนเพ่ือการใด ๆ และเงินทดแทนไม่อยู่ในความรับ

ผิดแห่งการบังคับคดี 
  
มาตรา ๒๔  การจ่ายค่าทดแทนตามมาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๑๙ นายจ้างและลูกจ้าง หรือผู้มี

สิทธิตามมาตรา ๒๐ แล้วแต่กรณี จะตกลงกันจ่ายค่าทดแทนในคราวเดียวเต็มจ านวนหรือเป็นระยะเวลาอย่าง
อ่ืนก็ได้ แต่นายจ้างจะหักส่วนลดเกินอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวงไม่ได้ 

  
มาตรา ๒๕  การจ่ายเงินทดแทนตามหมวดนี้ ในกรณีที่นายจ้างเป็นผู้มีหน้าที่ต้องจ่ายเงิน

สมทบ ให้ส านักงานจ่ายเงินทดแทนแก่ลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิตามมาตรา ๒๐ แทนนายจ้างนั้น แต่ถ้านายจ้างได้ทด
รองจ่ายเงินทดแทนให้ลูกจ้างหรือผู้มีสิทธินั้นไปก่อน และเป็นกรณีท่ีพนักงานเจ้าหน้าที่มีค าวินิจฉัยว่าลูกจ้าง
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หรือผู้มีสิทธิดังกล่าวมีสิทธิได้รับเงินทดแทน ให้นายจ้างขอรับเงินทดแทนที่ได้ทดรองจ่ายไปคืนจาก
ส านักงานได้ตามระเบียบที่เลขาธิการก าหนด 

ในกรณีที่นายจ้างเป็นผู้ไม่มีหน้าที่ต้องจ่ายเงินสมทบ และได้ทดรองจ่ายเงินทดแทนแก่ลูกจ้าง
หรือผู้มีสิทธิตามมาตรา ๒๐ ไปก่อน ถ้าลูกจ้างหรือผู้มีสิทธินั้นมีสิทธิได้รับเงินทดแทนตามค าสั่งของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๕๐ หรือค าสั่งใหม่ตามมาตรา ๕๑ นายจ้างมีสิทธิน าเงินทดแทนที่ได้จ่ายให้ลูกจ้างหรือผู้
มีสิทธิดังกล่าวไปนั้นมาหักจากจ านวนเงินทดแทนตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ไม่เกินจ านวนเงินทดแทน
ตามประเภทที่ก าหนดไว้ในค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ 

  
หมวด ๓ 

กองทุนเงินทดแทน 

                   
  
มาตรา ๒๖  ให้มีกองทุนเงินทดแทนในส านักงานประกันสังคมเพ่ือจ่ายเป็นเงินทดแทนแก่

ลูกจ้างแทนนายจ้างซึ่งมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินสมทบตามมาตรา ๔๔ และเป็นค่าใช้จ่ายตามมาตรา ๔๓ 

ให้กองทุนเงินทดแทนตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐๓ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. 
๒๕๑๕ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐๓ ลงวันที่ ๑๖ 
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็นกองทุนตามพระราชบัญญัตินี้ 

  
มาตรา ๒๗  กองทุนประกอบด้วย 

(๑) เงินกองทุนเงินทดแทนตามมาตรา ๒๖ วรรคสอง 

(๒) เงินสมทบ 

(๓) ผลประโยชน์ของกองทุนตามมาตรา ๒๙ 

(๔) เงินเพ่ิมตามมาตรา ๔๖ 

(๕) เงินที่ตกเป็นของกองทุนตามมาตรา ๔๗ 

(๖) เงินค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบตามมาตรา ๖๖ 

(๗) ทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้หรือเงินอุดหนุน 

(๘) รายได้อ่ืน 

(๙) ดอกผลของกองทุน 

  
มาตรา ๒๘  เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ให้ถือว่าเงินและทรัพย์สิน

ของกองทุนตามมาตรา ๒๖ เป็นกรรมสิทธิ์ของส านักงานประกันสังคม โดยไม่ต้องน าส่งกระทรวงการคลังเป็น
รายได้แผ่นดิน และให้จ่ายเป็นเงินทดแทนตามพระราชบัญญัตินี้แทนนายจ้าง 



กระทรวงแรงงาน* มีอ านาจจัดสรรเงินกองทุนไม่เกินร้อยละยี่สิบสองของดอกผลของกองทุน
ต่อปี เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบ าบัดรักษาและส่งเสริมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพในการท างานของลูกจ้างตามท่ี
กระทรวงแรงงาน* ประกาศก าหนด และเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมหรือป้องกันเก่ียวกับความปลอดภัยใน
การท างาน และไม่เกินร้อยละสามของดอกผลของกองทุนต่อปีเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของ
ส านักงานกองทุนเงินทดแทนและค่าใช้จ่ายตามมาตรา ๔๓ 

  
มาตรา ๒๙  การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจัดหาผลประโยชน์ของ

กองทุน ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงแรงงาน* 

  
มาตรา ๒๙/๑[๑๒]  กองทุนต้องวางและรักษาไว้ซึ่งระบบการบัญชีที่เหมาะสมแก่กองทุนตาม

มาตรฐานการบัญชี มีบัญชีลงรายการรับและจ่ายเงินสินทรัพย์ และหนี้สินที่แสดงฐานะการเงินที่เป็นอยู่ตาม
ความจริงและตามท่ีควร พร้อมด้วยข้อความอันเป็นที่มาของรายการนั้น ๆ  ทั้งนี้ ให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งเพ่ือก ากับดูแลความโปร่งใสได้มาตรฐาน และให้มีการตรวจสอบบัญชีภายในเป็นประจ า 

หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา องค์ประกอบ และอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบให้
เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด โดยค าแนะน าของคณะกรรมการ และให้น ามาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา 
๓๕ และมาตรา ๔๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  
มาตรา ๒๙/๒[๑๓]  ให้ส านักงานจัดท ารายงานการประเมินสถานะของกองทุนโดยแสดง

รายรับ รายจ่าย และความสามารถในการด าเนินการในอนาคตเสนอต่อคณะกรรมการเป็นประจ าทุกปี แล้วให้
ส านักงานเปิดเผยต่อสาธารณชน 

  
มาตรา ๓๐[๑๔]  ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน ให้ส านักงานเสนองบการเงินในปีที่ล่วง

มาแล้วต่อส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อตรวจสอบและเสนอต่อคณะกรรมการ 

งบการเงินตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการเสนอต่อรัฐมนตรี และให้รัฐมนตรีเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ และจัดให้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  
หมวด ๔ 

คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนและคณะกรรมการการแพทย์ 
                   

  
มาตรา ๓๑  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการกองทุนเงิน

ทดแทน” ประกอบด้วยเลขาธิการส านักงานประกันสังคมเป็นประธานกรรมการ และผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกินหกคนกับ
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ผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างฝ่ายละสามคน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง เป็นกรรมการ และผู้แทนส านักงาน
ประกันสังคมเป็นกรรมการและเลขานุการ 

การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในทาง
แพทยศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การคลัง ประกันสังคม หรือประกันภัย 

การได้มาซึ่งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้วิธีสรรหาโดย
ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีก าหนด โดย
ค าแนะน าของคณะกรรมการ[๑๕]

 

เลขาธิการจะแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในส านักงานเป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้[๑๖]
 

  
มาตรา ๓๑/๑[๑๗]  กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 

ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 

(๒) ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 

(๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

(๔) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 

(๕) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่
ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๖) ไม่เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ ารวย
ผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพ่ิมขึ้นผิดปกติ 

(๗) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือเลิกจ้างจากหน่วยงานของรัฐหรือสถานประกอบการของ
เอกชนเพราะทุจริตต่อหน้าที่ 

(๘) ไม่เป็นคู่สัญญาหรือผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่เป็นคู่สัญญา หรือมีธุรกิจเกี่ยวข้องกับ
ส านักงาน  ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

(๙) ไม่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการการเมือง ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือท่ีปรึกษาของพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง เว้นแต่จะได้พ้น
จากต าแหน่งดังกล่าวแล้วไม่น้อยกว่าสามปี 

(๑๐) ไม่เคยเป็นกรรมการในคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน 

(๑๑) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม 

  
มาตรา ๓๒  คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายการบริหารกองทุนและการจ่ายเงินทดแทน 

(๒) พิจารณาให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงและระเบียบต่าง ๆ เพ่ือ
ด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 
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(๓) วางระเบียบโดยความเห็นชอบของกระทรวงแรงงาน* เกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน 
และการเก็บรักษาเงินกองทุน 

(๔) วางระเบียบโดยความเห็นชอบของกระทรวงแรงงาน* เกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์
ของกองทุน 

(๕) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ตามมาตรา ๕๒ 

(๖) ให้ค าปรึกษาและแนะน าแก่ส านักงานประกันสังคมในการด าเนินการตามพระราชบัญญัติ
นี้ 

(๗) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนบัญญัติให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการ หรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย 

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ส านักงานประกันสังคม
เป็นผู้ปฏิบัติก็ได้ 

  
มาตรา ๓๓[๑๘]  กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งมีวาระการด ารงต าแหน่งสองปี และให้ด ารง

ต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว 

  
มาตรา ๓๔  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา ๓๓ กรรมการซึ่งรัฐมนตรี

แต่งตั้งพ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) รัฐมนตรีให้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อน
ความสามารถ 

(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๑/๑[๑๙]
 

ในกรณีที่กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งบุคคลใน
ประเภทเดียวกันตามมาตรา ๓๑ เป็นกรรมการแทน และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่
ของกรรมการซึ่งตนแทน 

  
มาตรา ๓๕  ในกรณีที่กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งด ารงต าแหน่งครบตามวาระแล้ว แต่ยังมิได้

มีการแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ ให้กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระปฏิบัติหน้าที่ต่อไปพลางก่อนจนกว่า
กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่จะเข้ารับหน้าที่แทน 

  
มาตรา ๓๖  การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ

จ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 
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ในการประชุมของคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

มติในที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้า
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

  
มาตรา ๓๗  ในการประชุมของคณะกรรมการ ถ้ากรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียเป็นการส่วนตัว

ในเรื่องที่พิจารณา ผู้นั้นไม่มีสิทธิเข้าประชุม 

  
มาตรา ๓๘[๒๐]  ให้มีคณะกรรมการการแพทย์คณะหนึ่ง ประกอบด้วยประธานกรรมการ และ

กรรมการอ่ืนมีจ านวนรวมกันไม่เกินสิบห้าคนซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพเวชกรรม
สาขาต่าง ๆ 

ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งข้าราชการของส านักงานประกันสังคมเป็นกรรมการและเลขานุการ 

เลขาธิการจะแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในส านักงานเป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้ 
ให้น ามาตรา ๓๓ มาตรา ๓๕ และมาตรา ๓๖ วรรคสองและวรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  
มาตรา ๓๘/๑[๒๑]  กรรมการการแพทย์ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ

ต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 

(๒) ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 

(๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

(๔) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 

(๕) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่
ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๖) ไม่เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ ารวย
ผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพ่ิมขึ้นผิดปกติ 

(๗) ไม่อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้หรือเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือ
ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ 

(๘) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือเลิกจ้างจากหน่วยงานของรัฐหรือสถานประกอบการของ
เอกชนเพราะทุจริตต่อหน้าที่ 

(๙) ไม่เป็นคู่สัญญาหรือผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่เป็นคู่สัญญา หรือมีธุรกิจเกี่ยวข้องกับ
ส านักงาน  ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
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(๑๐) ไม่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการการเมือง ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภา
ท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือที่ปรึกษาของพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง เว้นแต่
จะได้พ้นจากต าแหน่งดังกล่าวแล้วไม่น้อยกว่าสามปี 

  
มาตรา ๓๘/๒[๒๒]  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการการแพทย์ซึ่งรัฐมนตรี

แต่งตั้งพ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) รัฐมนตรีให้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อน
ความสามารถ 

(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๘/๑ 

ในกรณีที่กรรมการการแพทย์ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ รัฐมนตรีอาจ
แต่งตั้งผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพเวชกรรมสาขาต่าง ๆ เป็นกรรมการแทน และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งอยู่ใน
ต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน 

  
มาตรา ๓๙  การประชุมของคณะกรรมการการแพทย์ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อย

กว่าห้าคน จึงจะเป็นองค์ประชุม 

  
มาตรา ๔๐  คณะกรรมการการแพทย์มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการด าเนินงานในการให้บริการทางการแพทย์ 
(๒) ให้ค าปรึกษาแนะน าในทางการแพทย์แก่คณะกรรมการและส านักงาน 

(๓)[๒๓] ให้ความเห็นในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๑๓ และประกาศกระทรวงแรงงาน
ตามมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๘ (๒) และ (๓) 

(๔) ปฏิบัติการอ่ืนตามที่พระราชบัญญัตินี้บัญญัติให้เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
การแพทย์ หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการมอบหมาย 

  
มาตรา ๔๑  คณะกรรมการหรือคณะกรรมการการแพทย์จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือ

พิจารณาหรือปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดตามท่ีคณะกรรมการหรือคณะกรรมการการแพทย์มอบหมายก็ได้ 
การประชุมของคณะอนุกรรมการให้น ามาตรา ๓๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  
มาตรา ๔๒  คณะกรรมการ คณะกรรมการการแพทย์ และคณะอนุกรรมการมีอ านาจสั่งให้

บุคคลที่เกี่ยวข้องส่งเอกสาร สิ่งของ หรือข้อมูลที่จ าเป็นมาพิจารณาได้ ในการนี้จะสั่งให้บุคคลที่ เกี่ยวข้องมา
ชี้แจงด้วยก็ได้ 
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มาตรา ๔๓[๒๔]  กรรมการ กรรมการการแพทย์ อนุกรรมการ เลขานุการ และ

ผู้ช่วยเลขานุการ มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุม ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอย่างอ่ืนในการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด 

  
หมวด ๕ 

เงินสมทบ 

                   
  
มาตรา ๔๔[๒๕]  ให้กระทรวงแรงงานประกาศก าหนดประเภทและขนาดของกิจการ และ

ท้องที่ที่นายจ้างต้องจ่ายเงินสมทบ 

ให้นายจ้างซึ่งมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินสมทบตามวรรคหนึ่งต้องด าเนินการ ดังต่อไปนี้ ภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่นายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินสมทบ 

(๑) ยื่นแบบรายการขึ้นทะเบียนนายจ้าง และ 

(๒) จ่ายเงินสมทบ 

กรณีข้อเท็จจริงในแบบรายการขึ้นทะเบียนนายจ้างเปลี่ยนแปลงไป ให้นายจ้างแจ้งการ
เปลี่ยนแปลงภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดจากเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลง 

แบบรายการ วิธีการยื่นแบบรายการ การจ่ายเงินสมทบ และการแจ้งการเปลี่ยนแปลงแบบ
รายการให้เป็นไปตามที่เลขาธิการประกาศก าหนด 

  
มาตรา ๔๕  เพ่ือประโยชน์ในการเรียกเก็บเงินสมทบจากนายจ้างตามมาตรา ๔๔ ให้

กระทรวงแรงงาน* มีอ านาจประกาศก าหนดอัตราเงินสมทบไม่เกินร้อยละห้าของค่าจ้างที่นายจ้างจ่ายแต่ละปี 
อัตราเงินฝากส าหรับกรณีที่นายจ้างขอจ่ายเงินสมทบเป็นงวดไม่เกินร้อยละยี่สิบห้าของเงินสมทบแต่ละปี 
วิธีการประเมินและการเรียกเก็บเงินสมทบจากนายจ้าง ตลอดจนระเบียบวิธีการอันจ าเป็นเพื่อให้ส านักงาน
ด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

การก าหนดอัตราเงินสมทบตามวรรคหนึ่งให้ค านึงถึงสถิติการประสบอันตรายของแต่ละประเภท
กิจการ ภาระของกองทุน และจ านวนเงินของกองทุนที่มีอยู่ 

ให้กระทรวงแรงงานมีอ านาจในการประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการลดหรือเพ่ิม
อัตราเงินสมทบตามวรรคหนึ่งให้แก่นายจ้าง ตามอัตราส่วนการสูญเสียของนายจ้าง[๒๖]

 

  
มาตรา ๔๖[๒๗]  นายจ้างผู้ใดไม่จ่ายเงินสมทบภายในก าหนดเวลาหรือจ่ายเงินสมทบไม่ครบ

จ านวนตามที่จะต้องจ่าย ให้เสียเงินเพิ่มอีกร้อยละสองต่อเดือนของเงินสมทบที่ต้องจ่ายนับแต่วันถัดจากวันที่
ต้องน าส่งเงินสมทบ  ทั้งนี้ เงินเพ่ิมที่ค านวณได้ต้องไม่เกินจ านวนเงินสมทบที่นายจ้างต้องจ่าย 
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ในกรณีท้องที่หนึ่งท้องที่ใดประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ ประสบภัยพิบัติอย่างร้ายแรงที่ส่งผล
กระทบต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ หรือมีสถานการณ์ฉุกเฉิน อันเป็นเหตุให้นายจ้างไม่อาจจ่ายเงินสมทบได้
ตามก าหนดเวลา ให้รัฐมนตรีตามค าแนะน าของคณะกรรมการมีอ านาจออกประกาศลดการจ่ายเงินเพิ่มตาม
วรรคหนึ่งในท้องที่นั้นก็ได้ 

  
มาตรา ๔๗  เลขาธิการมีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือให้ยึด อายัด และขายทอดตลาด

ทรัพย์สินของนายจ้างซึ่งไม่น าส่งเงินสมทบหรือเงินเพ่ิม หรือน าส่งไม่ครบจ านวน 

การมีค าสั่งให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งจะกระท าได้ต่อเมื่อได้ส่งค าเตือนเป็น
หนังสือให้นายจ้างน าเงินสมทบหรือเงินเพ่ิมที่ค้างมาจ่ายภายในเวลาที่ก าหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับ
แต่วันที่นายจ้างได้รับหนังสือนั้นและนายจ้างไม่จ่ายภายในเวลาที่ก าหนด 

หลักเกณฑ์และวิธีการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด  ทั้งนี้ ให้น าหลักเกณฑ์และวิธีการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้
บังคับโดยอนุโลม 

เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ให้หักไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการยึด อายัด และขาย
ทอดตลาด และจ่ายเงินสมทบหรือเงินเพ่ิมที่ค้างจ่าย ถ้ามีเงินเหลือให้คืนแก่นายจ้างโดยเร็วโดยให้เลขาธิการมี
หนังสือแจ้งให้นายจ้างทราบเพ่ือขอรับเงินที่เหลือคืนโดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ถ้านายจ้างไม่มา
ขอรับคืนภายในห้าปีให้ตกเป็นของกองทุน 

  
หมวด ๖ 

การยื่นค าร้อง การพิจารณาค าร้อง และการอุทธรณ์ 
                   

  
มาตรา ๔๘[๒๘]  เมื่อลูกจ้างประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย ให้นายจ้างแจ้งเหตุ

ดังกล่าวต่อส านักงาน ตามแบบและวิธีการที่เลขาธิการประกาศก าหนด ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่นายจ้าง
ทราบ หรือควรจะได้ทราบถึงการประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย 

  
มาตรา ๔๙[๒๙]  เมื่อลูกจ้างประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย ให้ลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิตาม

มาตรา ๒๐ ยื่นค าร้องขอรับเงินทดแทนต่อส านักงาน ตามแบบและวิธีการที่เลขาธิการประกาศก าหนดภายใน
หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย 

  
มาตรา ๕๐  เมื่อมีการแจ้งการประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย ตามมาตรา ๔๘ หรือมีการ

ยื่นค าร้องขอรับเงินทดแทนตามมาตรา ๔๙ หรือความปรากฏแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ว่าลูกจ้างประสบอันตราย 
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เจ็บป่วย หรือสูญหาย ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สอบสวนและออกค าสั่งให้นายจ้างจ่ายเงินทดแทนให้แก่ลูกจ้าง
หรือผู้มีสิทธิตามมาตรา ๒๐ ตามแบบท่ีเลขาธิการก าหนดโดยมิชักช้า 

ค าสั่งตามวรรคหนึ่งถ้าเป็นกรณีท่ีลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิตามมาตรา ๒๐ มีสิทธิได้รับเงินทดแทน
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ก าหนดจ านวนเงินทดแทนและระยะเวลาที่ต้องจ่ายเงินทดแทนไว้ด้วย และสั่งให้นายจ้าง
จ่ายเงินดังกล่าวแก่ลูกจ้างภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่นายจ้างทราบหรือถือว่าได้ทราบค าสั่ง 

ให้นายจ้างจ่ายเงินทดแทนแก่ลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิตามมาตรา ๒๐ ณ สถานที่ท างานของ
ลูกจ้าง สถานที่อ่ืนตามที่นายจ้างและฝ่ายลูกจ้างตกลงกัน หรือที่ส านักงาน 

  
มาตรา ๕๑  ถ้าปรากฏภายหลังว่าผลของการประสบอันตรายหรือการเจ็บป่วยของลูกจ้าง

เปลี่ยนแปลงไปอันเป็นเหตุให้ค าสั่งที่เกี่ยวกับเงินทดแทนตามมาตรา ๕๐ ไม่เป็นไปตามมาตรา ๑๘ หรือมีกรณี
ตามมาตรา ๑๙ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจออกค าสั่งให้นายจ้างจ่ายเงินทดแทนใหม่ได้ ค าสั่งใหม่ให้มีผล
เฉพาะการจ่ายเงินทดแทนในคราวต่อไป 

ในกรณีท่ีข้อเท็จจริงปรากฏขึ้นในภายหลังอันเป็นเหตุให้ค าสั่งที่เกี่ยวกับเงินทดแทนตามมาตรา 
๕๐ คลาดเคลื่อนไป ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจออกค าสั่งให้นายจ้างจ่ายเงินทดแทนใหม่ได้ 

ในกรณีท่ีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นภายหลังการสิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง ให้ลูกจ้างยื่นค าร้องขอรับเงิน
ทดแทนจากนายจ้างต่อส านักงานแห่งท้องที่ที่ลูกจ้างท างานอยู่หรือที่นายจ้างมีภูมิล าเนาได้ภายในสองปีนับแต่
วันที่ทราบการเจ็บป่วย 

  
มาตรา ๕๒  ในกรณีที่นายจ้าง ลูกจ้าง หรือผู้มีสิทธิตามมาตรา ๒๐ ซึ่งได้รับค าสั่ง ค าวินิจฉัย 

หรือการประเมินเงินสมทบของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งการตามพระราชบัญญัตินี้ แล้วไม่พอใจค าสั่ง ค า
วินิจฉัย หรือการประเมินเงินสมทบนั้น ให้ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อคณะกรรมการได้ภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง ค าวินิจฉัย หรือการประเมินเงินสมทบ  ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นค าสั่งตามมาตรา ๔๗ 

เมื่อคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์แล้ว ให้แจ้งค าวินิจฉัยเป็นหนังสือให้ผู้ อุทธรณ์
ทราบ 

  
มาตรา ๕๓  ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์ไม่พอใจค าวินิจฉัยของคณะกรรมการให้มีสิทธิน าคดีไปสู่ศาล

แรงงานภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าวินิจฉัย ถ้าไม่น าคดีไปสู่ศาลแรงงานภายในก าหนดเวลา
ดังกล่าว ให้ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการเป็นที่สุด 

ในกรณีท่ีผู้มีหน้าที่ต้องจ่ายเงินทดแทนตามค าวินิจฉัยของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งเป็นผู้น า
คดีไปสู่ศาล ผู้นั้นต้องวางเงินต่อศาลโดยครบถ้วนตามจ านวนที่ถึงก าหนดจ่ายตามค าวินิจฉัยของคณะกรรมการ
จึงจะฟ้องคดีได้ 



เมื่อคดีถึงท่ีสุดและผู้ซึ่งน าคดีไปสู่ศาลตามวรรคสองมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินทดแทนตามค า
พิพากษาของศาล ให้ศาลมีอ านาจจ่ายเงินที่ผู้นั้นวางไว้ต่อศาลแก่ส านักงาน เพ่ือให้ส านักงานจ่ายเงินทดแทน
ดังกล่าวแก่ลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิตามมาตรา ๒๐ ต่อไป 

  
มาตรา ๕๔  ในกรณีท่ีลูกจ้างของนายจ้างตามมาตรา ๔๔ ผู้มีสิทธิตามมาตรา ๒๐ หรือนายจ้าง

ตามมาตรา ๔๔ ยื่นอุทธรณ์ หรือน าคดีไปสู่ศาล การอุทธรณ์ หรือน าคดีไปสู่ศาลไม่เป็นการทุเลาการปฏิบัติตาม
ค าสั่งหรือค าวินิจฉัยของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือของคณะกรรมการ แล้วแต่กรณี 

  
มาตรา ๕๕  ในกรณีที่นายจ้างอุทธรณ์การประเมินเงินสมทบหรือน าคดีไปสู่ศาล การอุทธรณ์ 

หรือการน าคดีไปสู่ศาลไม่เป็นการทุเลาการปฏิบัติตามค าสั่งของเลขาธิการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ แต่ถ้า
นายจ้างได้รับอนุญาตจากเลขาธิการให้รอค าวินิจฉัยอุทธรณ์หรือค าพิพากษาของศาล ก็ให้จ่ายภายในสามสิบ
วันนับแต่วันได้รับแจ้งค าวินิจฉัยอุทธรณ์หรือค าพิพากษาถึงที่สุด แล้วแต่กรณี 

ในกรณีที่มีค าวินิจฉัยอุทธรณ์หรือค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้นายจ้างจ่ายเงินสมทบหรือจ่ายเงิน
สมทบเพ่ิมข้ึน นายจ้างจะต้องจ่ายภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง 

การอุทธรณ์หรือการน าคดีไปสู่ศาลตามวรรคหนึ่งไม่เป็นเหตุให้งดการเสียเงินเพ่ิมตามมาตรา 
๔๖ 

  
มาตรา ๕๖[๓๐]  ให้น ามาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๕๒ มาตรา ๕๓ มาตรา ๕๕ และ

มาตรา ๖๐ รวมทั้งบทก าหนดโทษที่เก่ียวข้องมาใช้บังคับแก่ผู้รับเหมาชั้นต้นและผู้รับเหมาช่วงซึ่งมิใช่นายจ้าง
ตามมาตรา ๑๐ โดยอนุโลม 

  
หมวด ๗ 

พนักงานเจ้าหน้าที่ 
                   

  
มาตรา ๕๗  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจ 

ดังต่อไปนี้ 
(๑) เข้าไปในสถานประกอบการ หรือส านักงานของนายจ้าง สถานที่ท างานของลูกจ้าง ใน

เวลากลางวันระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาท าการ เพ่ือตรวจสอบหรือสอบถาม
ข้อเท็จจริง ตรวจสอบทรัพย์สินหรือเอกสารหลักฐานอ่ืน ถ่ายภาพ ถ่ายส าเนาเอกสารที่ เกี่ยวข้องกับการจ้าง 
การจ่ายค่าจ้าง ทะเบียนลูกจ้าง การจ่ายเงินสมทบ และเอกสารอื่นที่เก่ียวข้อง หรือน าเอกสารหลักฐานที่
เกี่ยวข้องไปตรวจสอบหรือกระท าการอย่างอ่ืนตามสมควรเพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงในอันที่จะปฏิบัติการให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัตินี้ 
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(๒) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยค าหรือให้ส่งเอกสารหลักฐานที่
เกี่ยวข้องหรือสิ่งอื่นที่จ าเป็นมาเพ่ือประกอบการพิจารณา 

(๓) ยึด อายัด หรือขายทอดตลาดทรัพย์สินตามค าสั่งของเลขาธิการตามมาตรา ๔๗ 

(๔)[๓๑] เข้าไปในสถานที่หรือยานพาหนะใด ๆ เพ่ือตรวจค้น เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยหรือเชื่อได้
ว่ามีทรัพย์สินที่เลขาธิการได้ออกค าสั่งเป็นหนังสือให้ยึดหรืออายัดไว้ตามมาตรา ๔๗ 

การปฏิบัติหน้าที่ตาม (๔) ต้องมีหมายค้น เว้นแต่มีเหตุอันควรเชื่อว่า หากเนิ่นช้ากว่าจะเอา
หมายค้นมาได้จะมีการยักย้าย ซุกซ่อน หรือท าให้ทรัพย์สินดังกล่าวเปลี่ยนสภาพไปจากเดิมให้ท าการค้นได้โดย
ไม่ต้องมีหมายค้น แต่ต้องปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาว่าด้วยการค้น[๓๒]

 

  
มาตรา ๕๘  ในการปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๕๗ ให้บุคคลซึ่ง

เกี่ยวข้องอ านวยความสะดวกให้ตามควรแก่กรณี 
  
มาตรา ๕๙  ในการปฏิบัติการตามหน้าที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจ าตัวเมื่อ

บุคคลซึ่งเกี่ยวข้องร้องขอ 

บัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

  
มาตรา ๖๐  ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้า

พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

  
หมวด ๘ 

การส่งหนังสือ 

                   
  
มาตรา ๖๑  ในการส่งค าสั่ง ค าวินิจฉัย ค าเตือน หรือหนังสือแจ้งการประเมินเงินสมทบของ

คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ เลขาธิการ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ส่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือให้เจ้าหน้าที่หรือพนักงานเจ้าหน้าที่น าไปส่ง ณ ภูมิล าเนา หรือถิ่นท่ีอยู่ หรือ
ส านักงานของนายจ้างในเวลากลางวันระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาท าการของ
นายจ้าง ถ้าไม่พบนายจ้าง ณ ภูมิล าเนา หรือถิ่นท่ีอยู่ หรือส านักงานของนายจ้าง หรือพบนายจ้างแต่นายจ้าง
ปฏิเสธไม่ยอมรับจะส่งให้แก่บุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว และอยู่หรือท างานในบ้านหรือส านักงานที่ปรากฏ
ว่าเป็นของนายจ้างนั้นก็ได้ 

ถ้าการส่งตามวรรคหนึ่งไม่สามารถกระท าได้ ให้ส่งโดยปิดค าสั่ง ค าวินิจฉัย ค าเตือน หรือ
หนังสือแจ้งการประเมินเงินสมทบ ในที่ซึ่งเห็นได้ง่าย ณ ส านักงานของนายจ้าง สถานที่ท างานของลูกจ้าง หรือ
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ภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่ของนายจ้าง เมื่อได้ด าเนินการดังกล่าวและเวลาได้ล่วงพ้นไปไม่น้อยกว่าสิบห้าวันแล้ว 
ให้ถือว่านายจ้างได้รับค าสั่ง ค าวินิจฉัย ค าเตือน หรือหนังสือแจ้งการประเมินเงินสมทบนั้นแล้ว 

  
หมวด ๙ 

บทก าหนดโทษ 

                   
  

มาตรา ๖๒[๓๓]  นายจ้างผู้ใดไม่จัดให้ลูกจ้างซึ่งประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยได้รับการ
รักษาพยาบาลตามมาตรา ๑๓ หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๗ มาตรา ๔๔ วรรคสองหรือวรรคสาม หรือมาตรา 
๔๘ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

  
มาตรา ๖๓  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการ คณะกรรมการการแพทย์ หรือ

คณะอนุกรรมการที่สั่งตามมาตรา ๔๒ หรือค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๕๗ (๒) หรือไม่อ านวย
ความสะดวกในการปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๕๘ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน 
หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา ๖๔[๓๔]  นายจ้างผู้ใดไม่จ่ายเงินทดแทนตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 

๕๐ หรือมาตรา ๕๑ โดยมิได้อุทธรณ์ตามมาตรา ๕๒ หรือไม่จ่ายเงินทดแทนตามค าวินิจฉัยอุทธรณ์ของ
คณะกรรมการโดยมิได้น าคดีไปสู่ศาลตามมาตรา ๕๓ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่น
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

  
มาตรา ๖๕  ผู้ใดเปิดเผยข้อเท็จจริงใดเกี่ยวกับกิจการของนายจ้าง อันเป็นข้อเท็จจริงที่

ตามปกติวิสัยของนายจ้างจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผยซึ่งตนได้มาหรือล่วงรู้เนื่องจากการปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ เว้นแต่
เป็นการเปิดเผยในการปฏิบัติราชการเพ่ือประโยชน์แห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือเพ่ือประโยชน์แก่การคุ้มครอง
แรงงาน หรือการสอบสวน หรือการพิจารณาคดี 

  
มาตรา ๖๖  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ถ้าเจ้าพนักงานดังต่อไปนี้เห็นว่าผู้กระท า

ความผิดไม่ควรได้รับโทษจ าคุก หรือไม่ควรถูกฟ้องร้อง ให้มีอ านาจเปรียบเทียบได้ 
(๑) เลขาธิการ ส าหรับความผิดที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร 

(๒) ผู้ว่าราชการจังหวัด ส าหรับความผิดที่เกิดขึ้นในจังหวัดอ่ืน 

ในกรณีที่มีการสอบสวน ถ้าพนักงานสอบสวนพบว่าบุคคลใดกระท าความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ และบุคคลนั้นยินยอมให้เปรียบเทียบ ให้พนักงานสอบสวนส่งเรื่องให้เลขาธิการหรือผู้ว่า
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ราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่บุคคลนั้นแสดงความยินยอม การเปรียบเทียบหรือไม่ ให้อยู่
ในดุลยพินิจของเจ้าพนักงานตาม (๑) หรือ (๒) แล้วแต่กรณี 

ในการเปรียบเทียบตามมาตรานี้ ผู้มีอ านาจเปรียบเทียบต้องเปรียบเทียบปรับไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งของอัตราโทษปรับที่บัญญัติไว้ส าหรับความผิดนั้น และเมื่อผู้กระท าความผิดได้ช าระค่าปรับตามจ านวนที่
เปรียบเทียบภายในสามสิบวันแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความอาญา 

ถ้าผู้กระท าความผิดไม่ยินยอมให้เปรียบเทียบหรือเมื่อยินยอมแล้วไม่ช าระเงินค่าปรับภายใน
ก าหนดเวลาตามวรรคสาม ให้ด าเนินคดีต่อไป 

  
บทเฉพาะกาล 

                   
  
มาตรา ๖๗  นายจ้างซึ่งมีหน้าที่จ่ายเงินสมทบอยู่แล้วตามประกาศกระทรวงมหาดไทยซึ่งออก

ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐๓ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐๓ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับที่ 
๑) พ.ศ. ๒๕๓๓ อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้มีหน้าที่จ่ายเงินสมทบตามอัตราที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนดตามประกาศกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวต่อไปจนกว่าจะได้มีประกาศกระทรวง
แรงงาน* ตามมาตรา ๔๕ ใช้บังคับ 

  
มาตรา ๖๘  ผู้ใดมีสิทธิได้รับเงินทดแทนจากนายจ้างตามประกาศกระทรวงมหาดไทยซึ่งออก

ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐๓ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐๓ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับที่ 
๑) พ.ศ. ๒๕๓๓ อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้คงได้รับเงินทดแทนตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทยดังกล่าวต่อไปจนกว่าจะครบถ้วนตามสิทธินั้น 

  
มาตรา ๖๙  ค าร้องที่ยังไม่ถึงที่สุด หรือคดีที่ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลก่อนวันที่

พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้บังคับตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ซึ่งออกตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับ
ที่ ๑๐๓ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะ
ปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐๓ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๓๓ จนกวา่ค าร้อง หรือคดีนั้น ๆ 
จะถึงที่สุด 

  
มาตรา ๗๐  บรรดาประกาศหรือค าสั่งที่ออกตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐๓ ลงวันที่ 

๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 
๑๐๓ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๓๓ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับ



พระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศหรือค าสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับ 

  
  

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

ชวน  หลีกภัย 

นายกรัฐมนตรี 
 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐๓ 
ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ซึ่งเป็นกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน 
ข้อก าหนดเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานบางประการเป็นอุปสรรคในการบังคับใช้ และไม่ทันสภาวการณ์ใน
ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับได้มีพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐๓ 
ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๓๓ บัญญัติให้โอนกองทุนเงินทดแทนและบรรดาอ านาจ
หน้าที่ของกรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทย และของเจ้าหน้าที่ของกรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทย เฉพาะใน
ส่วนที่เกี่ยวกับส านักงานกองทุนเงินทดแทน และงานกองทุนเงินทดแทนในส านักงานแรงงานจังหวัดไปเป็นของ
ส านักงานประกันสังคม กระทรวงมหาดไทย หรือของเจ้าหน้าที่ของส านักงานประกันสังคม 
กระทรวงมหาดไทย  ดังนั้น เพ่ือให้กฎหมายว่าด้วยเงินทดแทนและกองทุนเงินทดแทนเป็นพระราชบัญญัติที่
สมบูรณ์แยกจากกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน สมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานเสีย
ใหม่  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
                      
*พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕[๓๕]

 

  
มาตรา ๕๔  ในพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ ให้แก้ไขค าว่า “กระทรวงแรงงาน

และสวัสดิการสังคม” เป็น “กระทรวงแรงงาน” และค าว่า “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการ
สังคม” เป็น “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน” 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม พ.ศ.๒๕๔๕ ได้บัญญัติให้จัดตั้งส่วนราชการขึ้นใหม่โดยมีภารกิจใหม่ ซึ่งได้มีการตราพระราช
กฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม นั้นแล้ว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกล่าวได้บัญญัติให้โอนอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ 
รัฐมนตรีผู้ด ารงต าแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่ โดยให้มีการแก้ไข
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บทบัญญัติต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ท่ีโอนไปด้วย  ฉะนั้น เพ่ืออนุวัติให้เป็นไปตามหลักการที่ปรากฏ
ในพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จึงสมควรแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้สอดคล้องกับการ
โอนส่วนราชการ เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องมีความชัดเจนในการใช้กฎหมายโดยไม่ต้องไปค้นหาในกฎหมายโอนอ านาจ
หน้าที่ว่าตามกฎหมายใดได้มีการโอนภารกิจของส่วนราชการหรือผู้รับผิดชอบตามกฎหมายนั้นไปเป็นของ
หน่วยงานใดหรือผู้ใดแล้ว โดยแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้มีการเปลี่ยนชื่อส่วนราชการ รัฐมนตรี ผู้ด ารง
ต าแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการให้ตรงกับการโอนอ านาจหน้าที่ และเพ่ิมผู้แทนส่วนราชการใน
คณะกรรมการให้ตรงตามภารกิจที่มีการตัดโอนจากส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่รวมทั้งตัด
ส่วนราชการเดิมท่ีมีการยุบเลิกแล้ว ซึ่งเป็นการแก้ไขให้ตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกา
ดังกล่าว  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
                      
พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑[๓๖]

 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นก าหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

  
มาตรา ๒๙  ผู้ใดมีสิทธิได้รับเงินทดแทนจากนายจ้างตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 

๒๕๓๗ อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้คงได้รับเงินทดแทนตามพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อไปจนกว่า
จะครบถ้วนตามสิทธินั้น เว้นแต่ในกรณีที่ค่าทดแทนรายเดือนต่ าสุดหรือค่าทดแทนรายเดือนสูงสุดตามมาตรา 
๑๘ แห่งพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้เปลี่ยนแปลงไปในทาง
ที่เป็นคุณแก่ลูกจ้าง ให้ลูกจ้างได้รับค่าทดแทนรายเดือนในอัตราที่เป็นคุณดังกล่าวนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ 

  
มาตรา ๓๐  การยื่นแบบรายการลงทะเบียนจ่ายเงินสมทบและแบบรายการแสดงรายชื่อ

ลูกจ้างที่ได้ยื่นก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือเป็นการยื่นแบบรายการข้ึนทะเบียนนายจ้างตาม
มาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

  
มาตรา ๓๑  นายจ้างซึ่งค้างจ่ายเงินสมทบและต้องเสียเงินเพิ่มอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้

ใช้บังคับ ให้เสียเงินเพ่ิมในอัตราเดิม และเมื่อค านวณแล้วต้องไม่เกินเงินสมทบที่ค้างจ่าย  

  
มาตรา ๓๒  บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศท่ีได้ออกตามพระราชบัญญัติเงิน

ทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไป
เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตาม
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
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มาตรา ๓๓  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 
๒๕๓๗ มีบทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน ท าให้ไม่อาจคุ้มครองสิทธิประโยชน์
ของลูกจ้างได้เท่าท่ีควร เช่น บทบัญญัติเกี่ยวกับขอบเขตของการใช้บังคับกฎหมาย ฐานะและความรับผิดชอบ
ของผู้ประกอบกิจการและผู้รับเหมาค่าแรง การก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราการจ่ายค่า
รักษาพยาบาลค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพในการท างาน ค่าท าศพ ค่าทดแทน และเงินเพ่ิมกรณีนายจ้างไม่จ่ายเงิน
สมทบหรือจ่ายไม่ครบจ านวน รวมทั้งหลักเกณฑ์การยื่นแบบรายการข้ึนทะเบียนนายจ้าง การแจ้งการประสบ
อันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย และการยื่นค าร้องขอรับเงินทดแทน เป็นต้น กรณีสมควรแก้ไขเพ่ิมเติม
บทบัญญัติเพ่ือให้ลูกจ้างได้รับความคุ้มครองและได้รับสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมยิ่งขึ้น  จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

ธนพันธ์/แก้ไข 

พลัฐวัษ/ตรวจ 

๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ 

  
ปวันวิทย์/เพ่ิมเติม 

๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

  
 

 

 
[๑] ราชกิจจานุเบกษา เลม่ ๑๑๑/ตอนท่ี ๒๘ ก/หน้า ๓/๓๐ มิถุนายน ๒๕๓๗ 

[๒] มาตรา ๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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[๓] มาตรา ๕ นิยามค าว่า “ภัยพิบัติ” เพิ่มโดยพระราชบัญญตัิเงินทดแทน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

[๔] มาตรา ๑๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัตเิงินทดแทน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

[๕] มาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิม่เติมโดยพระราชบัญญตัิเงินทดแทน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

[๖] มาตรา ๑๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัตเิงินทดแทน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

[๗] มาตรา ๑๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัตเิงินทดแทน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

[๘] มาตรา ๑๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัตเิงินทดแทน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

[๙] มาตรา ๑๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัตเิงินทดแทน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

[๑๐] มาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง (๓) แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

[๑๑] มาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง (๓/๑) เพิ่มโดยพระราชบัญญตัิเงินทดแทน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

[๑๒] มาตรา ๒๙/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

[๑๓] มาตรา ๒๙/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

[๑๔] มาตรา ๓๐ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตเิงินทดแทน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

[๑๕] มาตรา ๓๑ วรรคสาม เพิม่โดยพระราชบญัญัตเิงินทดแทน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

[๑๖] มาตรา ๓๑ วรรคสี่ เพิ่มโดยพระราชบญัญัตเิงินทดแทน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

[๑๗] มาตรา ๓๑/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

[๑๘] มาตรา ๓๓ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตเิงินทดแทน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

[๑๙] มาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัตเิงินทดแทน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

[๒๐] มาตรา ๓๘ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตเิงินทดแทน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

[๒๑] มาตรา ๓๘/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

[๒๒] มาตรา ๓๘/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

[๒๓] มาตรา ๔๐ (๓) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

[๒๔] มาตรา ๔๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตเิงินทดแทน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

[๒๕] มาตรา ๔๔ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตเิงินทดแทน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

[๒๖] มาตรา ๔๕ วรรคสาม แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัตเิงินทดแทน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

[๒๗] มาตรา ๔๖ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตเิงินทดแทน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

[๒๘] มาตรา ๔๘ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตเิงินทดแทน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

[๒๙] มาตรา ๔๙ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตเิงินทดแทน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

[๓๐] มาตรา ๕๖ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตเิงินทดแทน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

[๓๑] มาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง (๔) เพิม่โดยพระราชบญัญตัิเงินทดแทน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

[๓๒] มาตรา ๕๗ วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบญัญัตเิงินทดแทน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

[๓๓] มาตรา ๖๒ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตเิงินทดแทน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

[๓๔] มาตรา ๖๔ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตเิงินทดแทน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

[๓๕] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙/ตอนท่ี ๑๐๒ ก/หน้า ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ 

[๓๖] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕/ตอนท่ี ๘๐ ก/หน้า ๑/๑๐ ตลุาคม ๒๕๖๑ 
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