ร่างที่คณะกรรมการพิจารณา
ร่างกฎหมายของกระทรวงแรงงาน
ตรวจพิจารณาแล้ว

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
หลักการ
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ ดังต่อไปนี้
(๑) แก้ไขขอบเขตการใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔)
(๒) เพิ่มบทนิยามคาว่า “ทุพพลภาพ” (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๕)
(๓) แก้ไขบทบัญญัติเกี่ยวกับอานาจในการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อฟ้องคดีหรือแก้ต่างคดี
(แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง)
(๔) แก้ไขให้ผู้ประกอบกิจการอยู่ในฐานะนายจ้างของลูกจ้างของผู้รับเหมาค่าแรง และตัดหลักการ
ที่ให้นาบทบัญญัติที่ใช้บังคับแก่นายจ้างมาใช้บังคับแก่ผู้ประกอบกิจการและผู้รับเหมาค่าแรง ซึ่งมิใช่นายจ้าง
ตามมาตรา ๑๑ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๑ และมาตรา ๕๖)
(๕) แก้ไ ขให้ ก ระทรวงแรงงานมีอานาจประกาศกาหนดหลัก เกณฑ์ เงื่อ นไข และอัต รา
ในการจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทางาน และอัตราค่าทาศพกรณีลูกจ้างประสบอันตราย
หรือเจ็บป่วยจนถึงแก่ความตาย หรือสูญหาย (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖)
(๖) แก้ไขอัตรา หลักเกณฑ์ และวิธีการจ่ายค่าทดแทนรายเดือน การรับค่าทดแทน การจ่าย
ค่าทดแทน และระยะเวลาการจ่ ายค่าทดแทนให้แก่ลูกจ้างซึ่งต้องตายก่อนได้รับค่าทดแทนครบตามสิ ทธิ
(แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๔)
(๗) แก้ไ ขถ้อ ยคาให้ถูก ต้อ งตามหลัก วิ ช าการบัญ ชี รวมทั้ง แก้ไ ขชื่อ หน่ว ยงานให้ถูก ต้อ ง
เป็นปัจจุบัน (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๐)
(๘) กาหนดให้ค ณะกรรมการกองทุน เงิน ทดแทนมีอานาจแต่ง ตั้ง เจ้า หน้า ที่ใ นสานัก งาน
ประกันสังคมเป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ไม่เกินสองคน แก้ไขหลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งผู้แทนฝ่ายนายจ้าง
และผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง เพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง
และแก้ไขการพ้นจากตาแหน่งของกรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๑ เพิ่มมาตรา ๓๑/๑
และแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง)
(๙) กาหนดให้คณะกรรมการการแพทย์มีอานาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในสานักงานประกันสังคมเป็น
เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ แก้ไขอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการการแพทย์ และกาหนดให้เลขานุการ
และผู้ช่วยเลขานุการของคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนและคณะกรรมการการแพทย์มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุม
(แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๘ วรรคสาม และวรรคสี่ มาตรา ๔๐ (๓) และมาตรา ๔๓)

-๒(๑๐) แก้ไขหลักเกณฑ์การยื่นแบบรายการขึ้นทะเบียนนายจ้าง หลักเกณฑ์การแจ้งการยื่นคาร้อง
ขอรับเงินทดแทน และเพิ่มเติมอานาจพนักงานเจ้าหน้าที่ในการค้น สถานที่ห รือ ยานพาหนะโดยมีเหตุอั น ควร
เชื่อว่ามีทรัพย์สินของนายจ้าง (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๔ มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๗)
(๑๑) แก้ไขบทบัญญัติอานาจกระทรวงแรงงานในการออกประกาศกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ลดหรือเพิ่มอัตราเงินสมทบที่นายจ้างต้องจ่ายตามอัตราส่วนการสูญเสียของนายจ้าง (แก้ไขเพิ่ มเติมมาตรา ๔๕
วรรคสาม)
(๑๒) แก้ไขอัตราเงินเพิ่มกรณีนายจ้างไม่จ่ายเงินสมทบหรือจ่ายไม่ครบจานวน และให้รัฐมนตรี
มีอานาจประกาศลดการจ่ายเงินเพิ่มได้ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๖)
(๑๓) แก้ไขบทกาหนดโทษให้เหมาะสม (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๖๒ มาตรา ๖๔ และมาตรา ๖๖)

เหตุผล
โดยที่พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันมีบทบัญญัติบางประการ
ที่ไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน และไม่เอื้อประโยชน์ต่อการดาเนินการเพื่อให้ความคุ้มครองลูกจ้าง
เช่น บทบัญญัติเกี่ยวกับขอบเขตการใช้บังคับกฎหมาย การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อฟ้องคดีหรือแก้ต่างคดี
ฐานะและความรับผิดชอบของผู้ประกอบกิจการและผู้รับเหมาค่าแรง การกาหนดอัตรา หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขการจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทางาน ค่าทาศพ ค่าทดแทน และเงินเพิ่ม
กรณี น ายจ้ า งไม่ จ่ า ยเงิ น สมทบหรือจ่ายไม่ครบจานวน รวมทั้งหลักเกณฑ์การยื่นแบบรายการขึ้นทะเบียน
นายจ้าง การแจ้งการประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย และการยื่นคาร้องขอรับเงินทดแทน สมควร
แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ สภาพการณ์ในปัจจุบั น และเพื่อให้การคุ้มครองลูกจ้า ง
มีประสิทธิภาพและให้ลูกจ้างได้รับความคุ้มครองมากยิ่งขึ้น จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

ร่าง
พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
……………………………………………….……………….
……………………………………………….……………….
…………………………………………………..…………….
....................................................................................................................... ...................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙
ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้
โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๔ พระราชบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับแก่
(๑) ราชการส่วนกลาง ราชการส่ว นภูมิภ าค และราชการส่ว นท้องถิ่น เฉพาะข้าราชการ
หรือลูกจ้างประจา
(๒) รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
(๓) องค์การของรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ
(๔) นายจ้างซึ่งดาเนินกิจการที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากาไรในทางเศรษฐกิจ
(๕) นายจ้างที่มีสานักงานในประเทศและส่งลูกจ้างไปประจาทางานในต่างประเทศ เฉพาะลูกจ้างที่
ไปประจาทางานที่ต่างประเทศ
(๖) นายจ้างอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง”

-๒มาตรา ๔ ให้เพิ่มบทนิยามคาว่า “ทุพพลภาพ” ระหว่างบทนิยามคาว่า “สูญเสียสมรรถภาพ”
และคาว่า “เงินทดแทน” ในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗
““ทุพพลภาพ” หมายความว่า การสูญเสียสมรรถภาพตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการแพทย์
ประกาศกาหนด”
มาตรา ๕ ให้ ย กเลิ ก ความในวรรคหนึ่ ง ของมาตรา ๘ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ เ งิ น ทดแทน
พ.ศ. ๒๕๓๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๘ ให้ รั ฐ มนตรี มี อานาจแต่งตั้งพนั กงานเจ้า หน้าที่ซึ่ง มีคุณวุฒิ ไ ม่ต่ากว่า ปริญญาตรี
ทางนิติศ าสตร์เ พื่อมีอานาจฟ้องคดีและแก้ต่างคดีเกี่ยวกับเงินทดแทนตามพระราชบัญญัตินี้ให้แ ก่ลูกจ้า ง
หรือผู้มีสิทธิ ตามมาตรา ๒๐ และเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่เสนอคาสั่งแต่งตั้งต่อศาลที่พิจารณาคดีนั้นแล้ว
ก็ให้มีอานาจกระทาการได้จนคดีถึงที่สุด”
มาตรา ๖ ให้ย กเลิก ความในมาตรา ๑๑ แห่ง พระราชบัญ ญัติเ งิน ทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๑ ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการได้ว่าจ้างด้วยวิธีเหมาค่าแรงโดยมอบให้บุคคลหนึ่งบุคคลใด
รับช่วงไปควบคุมดูแลการทางาน หรือรับผิดชอบจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างอีกทอดหนึ่ง หรือมอบหมายให้
บุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็น ผู้จัดหาลูกจ้างมาทางานอันมิใช่การประกอบธุรกิจจัดหางาน โดยการทางานนั้น
เป็น ส่ว นหนึ่ง ส่ว นใดหรือ ทั้งหมดในกระบวนการผลิตหรือธุรกิจในความรับผิดชอบของผู้ประกอบกิจการ
กรณีเช่นว่านั้น ผู้ประกอบกิจการย่อมอยู่ในฐานะนายจ้างซึ่งมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
ในกรณีที่ผู้ รั บ เหมาค่าแรงตามวรรคหนึ่งเป็น ผู้ยื่น แบบรายการต่อ สานัก งานตามมาตรา ๔๔
ในฐานะนายจ้างให้ผู้รับเหมาค่าแรงมีหน้าที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้เช่นเดียวกับนายจ้าง ในกรณีเช่นว่านี้
ให้ ผู้ ป ระกอบกิ จ การหลุ ด พ้ น จากความรั บ ผิ ด ในหนี้ เ งิ น สมทบและเงิ น เพิ่ ม เพี ย งเท่ า ที่ ผู้ รั บ เหมาค่ า แรง
ได้นาส่งสานักงาน”
มาตรา ๗ ให้ย กเลิก ความในวรรคหนึ่ง ของมาตรา ๑๓ แห่ง พระราชบัญ ญัติเ งิน ทดแทน
พ.ศ. ๒๕๓๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๓ เมื่ อ ลู ก จ้ า งประสบอั น ตรายหรื อ เจ็ บ ป่ ว ย ให้ น ายจ้ า งจั ด ให้ ลู ก จ้ า งได้ รั บ
การรักษาพยาบาลทันทีตามความเหมาะสมแก่อันตราย หรือความเจ็บป่วยนั้น และให้นายจ้างจ่ายค่ารักษาพยาบาล
เท่าที่จ่ายจริงตามความจาเป็น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และไม่เกินอัตราที่กระทรวงแรงงานประกาศกาหนด”
มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติ เงินทดแทน
พ.ศ. ๒๕๓๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๕ กรณีที่ลู กจ้างจาเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในการทางานภายหลังการ
ประสบอัน ตรายหรือเจ็บ ป่วย ให้น ายจ้างจ่ายค่าฟื้นฟูส มรรถภาพในการทางานของลูกจ้างเท่าที่จ่ายจริง
ตามความจาเป็น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และไม่เกินอัตรา ที่กระทรวงแรงงานประกาศกาหนด

-๓มาตรา ๑๖ เมื่อลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจนถึงแก่ความตาย หรือสูญหาย ให้นายจ้าง
จ่ายค่าทาศพแก่ผู้จัดการศพของลูกจ้างตามอัตราที่กระทรวงแรงงานประกาศกาหนด แต่ ต้องไม่น้อยกว่า
หนึ่งร้อยเท่าของอัตราสูงสุดของค่าจ้างขั้นต่ารายวันตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน”
มาตรา ๙ ให้ย กเลิกความในมาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติเงินทดแทน
พ.ศ. ๒๕๓๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๘ เมื่อลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็ บป่วยหรือสูญหายให้นายจ้างจ่ายค่าทดแทน
เป็นรายเดือนให้แก่ลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิตามมาตรา ๒๐ แล้วแต่กรณี ดังต่อไปนี้
(๑) ร้อยละเจ็ดสิบของค่าจ้างรายเดือน สาหรับกรณีที่ลูกจ้างไม่สามารถทางานได้ โดยจ่ายตั้งแต่
วันแรกที่ลูกจ้างไม่สามารถทางานได้ไปจนตลอดระยะเวลาที่ไม่สามารถทางานได้ แต่ต้องไม่เกินหนึ่งปี
(๒) ร้อยละเจ็ดสิบของค่าจ้างรายเดือน สาหรับกรณีที่ลูกจ้างต้องสูญเสียสมรรถภาพ โดยจ่าย
ตามประเภทของการสูญเสียอวัยวะและร้อยละของการสูญเสียสมรรถภาพในการทางานตามระยะเวลาการจ่าย
ที่สานักงานประกาศกาหนด แต่ต้องไม่เกินสิบปี
(๓) ร้อยละเจ็ดสิบของค่าจ้างรายเดือน สาหรับกรณีที่ลูกจ้างทุพพลภาพโดยจ่ายตามประเภท
ของการทุพพลภาพและตามระยะเวลาที่สานักงานประกาศกาหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าสิบห้าปี
(๔) ร้อยละเจ็ดสิบของค่าจ้างรายเดือนสาหรับกรณีที่ลูกจ้างถึงแก่ความตาย หรือสูญหายมีกาหนดสิบปี
หลักเกณฑ์และวิธีการคานวณค่าจ้างรายเดือนให้เป็นไปตามที่สานักงานประกาศกาหนด
ค่าทดแทนตามวรรคหนึ่งต้องไม่น้อยกว่าค่าทดแทนรายเดือนต่าสุดและไม่มากกว่าค่าทดแทน
รายเดือนสูงสุดตามที่สานักงานประกาศกาหนด
มาตรา ๑๙ ในกรณีที่นายจ้างจ่ายค่าทดแทนตามมาตรา ๑๘ (๒) หรือ (๓) และต่อมาลูกจ้าง
ได้ถึงแก่ความตายในขณะที่ยังรับค่าทดแทนไม่ครบระยะเวลาตามสิทธิดังกล่าว ให้นายจ้างจ่ายค่าทดแทนให้แก่
ผู้มีสิท ธิต ามมาตรา ๒๐ ต่อ ไปจนครบกาหนดระยะเวลาตามสิทธิ แต่ทั้งนี้ระยะเวลาการจ่ายค่าทดแทน
รวมกันต้องไม่เกินสิบปี”
มาตรา ๑๐ ให้ย กเลิก ความในมาตรา ๒๔ แห่ง พระราชบัญญัติเ งิน ทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๔ การจ่ายค่าทดแทนตามมาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๑๙ นายจ้างและลูกจ้าง หรือผู้มีสิทธิ
ตามมาตรา ๒๐ แล้วแต่กรณี จะตกลงกันจ่ายค่าทดแทนในคราวเดียวเต็มจานวนหรือเป็นระยะเวลาอย่างอื่นก็ได้
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่สานักงานประกาศกาหนด แต่นายจ้างจะหักส่วนลดเกินอัตรา
ที่กาหนดในกฎกระทรวงไม่ได้”
มาตรา ๑๑ ให้ย กเลิก ความในมาตรา ๓๐ แห่ง พระราชบัญ ญัติเ งิน ทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๓๐ ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน ให้สานักงานเสนองบการเงินในปีที่ล่วง
มาแล้วต่อสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อตรวจสอบรับรองและเสนอต่อคณะกรรมการ
งบการเงินตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการเสนอต่อรัฐมนตรี และให้รัฐมนตรีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
เพื่อทราบและจัดให้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา”

-๔มาตรา ๑๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองและวรรคสี่ของมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติ
เงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗
“คณะกรรมการจะแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในสานักงานเป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ไม่เกินสองคน
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ได้มาซึ่งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่รัฐมนตรีกาหนด”
มาตรา ๑๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๓๑/๑ แห่งพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗
“มาตรา ๓๑/๑ กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
(๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๔) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๕) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้
กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๖) ไม่เคยต้องคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน เพราะร่ารวย
ผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
(๗) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือเลิกจ้างจากหน่วยงานของรัฐ หรือสถานประกอบกิจการ
ของเอกชน เพราะทุจริตต่อหน้าที่
(๘) ไม่เ ป็น คู่สัญ ญาหรือ มีป ระโยชน์ได้เ สีย ในกิจ การที่เ ป็น คู่สัญ ญาหรือ มีธุรกิจ เกี่ยวข้อ ง กับ
สานักงาน ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม”
มาตรา ๑๔ ให้ ยกเลิ กความในวรรคหนึ่ งของมาตรา ๓๔ แห่ งพระราชบั ญญั ติ เงิ นทดแทน
พ.ศ. ๒๕๓๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๓๔ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระตามมาตรา ๓๓ กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง
พ้นจากตาแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) รัฐมนตรีให้ออก
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๑/๑
มาตรา ๑๕ ให้ย กเลิกความในวรรคสามและวรรคสี ่ของมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญ ญัติ
เงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ให้ ค ณะกรรมการตามวรรคหนึ่ ง แต่ ง ตั้ ง เจ้ า หน้ า ที่ ใ นส านั ก งานเป็ น เลขานุ ก ารหนึ่ ง คนและ
เป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ไม่เกินสองคน
ให้นาความในมาตรา ๓๑/๑ (๑) (๒) (๔) (๕) (๖) และ (๗) มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕
และมาตรา ๓๖ วรรคสองและวรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม”

-๕มาตรา ๑๖ ให้ยกเลิกความใน (๓) ของมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๓) ให้ความเห็นต่อกระทรวงแรงงานและสานักงานในการดาเนินการตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔
และมาตรา ๑๘ (๒) และ (๓)”
มาตรา ๑๗ ให้ย กเลิกความในมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๔๓ กรรมการ กรรมการการแพทย์ อนุกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการมีสิทธิ
ได้ รั บ เบี้ ย ประชุ ม ค่ า พาหนะ ค่ า เบี้ ย เลี้ ย ง ค่ า เช่ า ที่ พั ก และค่ า ใช้ จ่ า ยอย่ า งอื่ น ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ตามพระราชบัญญัตินี้ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกาหนด”
มาตรา ๑๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๔๔ ให้กระทรวงแรงงานประกาศกาหนดประเภทและขนาดของกิจการและท้องที่
ที่นายจ้างต้องจ่ายเงินสมทบ
ให้นายจ้างซึ่งมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินสมทบตามวรรคหนึ่ง ยื่นแบบรายการขึ้นทะเบียนนายจ้างและ
จ่ายเงินสมทบตามระเบียบที่เลขาธิการกาหนดภายในสามสิบวันนับแต่วันที่นายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินสมทบ
กรณีข้อเท็จจริงในแบบรายการขึ้นทะเบียนนายจ้างและจ่ายเงินสมทบเปลี่ยนแปลงไป ให้นายจ้าง
แจ้งการเปลี่ยนแปลงตามระเบียบที่เลขาธิการกาหนด ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง”
มาตรา ๑๙ ให้ย กเลิก ความในวรรคสามของมาตรา ๔๕ แห่ง พระราชบัญ ญัติเ งิน ทดแทน
พ.ศ. ๒๕๓๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ให้กระทรวงแรงงานมีอานาจในการประกาศกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการลดหรือเพิ่ม
อัตราเงินสมทบตามวรรคหนึ่งให้แก่นายจ้างตามอัตราส่วนการสูญเสียของนายจ้าง”
มาตรา ๒๐ ให้ย กเลิก ความในมาตรา ๔๖ แห่ง พระราชบัญญัติเ งิน ทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๔๖ นายจ้างผู้ใดไม่จ่ายเงินสมทบภายในกาหนดเวลาหรือจ่ายเงินสมทบไม่ครบจานวน
ตามที่จะต้องจ่ายให้เสียเงินเพิ่มอีกร้อยละสองต่อเดือนของเงินสมทบที่ต้องจ่ายนับแต่วันถัดจากวันที่ต้องนาส่ง
เงินสมทบ ทั้งนี้ เงินเพิ่มที่คานวณได้ต้องไม่เกินจานวนเงินสมทบที่นายจ้างต้องจ่าย
ในกรณีที่ประเทศประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ ประสบภัยพิบัติอย่างร้ายแรง หรือมีสถานการณ์
พิเศษอย่างอื่นอันเป็นเหตุให้นายจ้างไม่อาจจ่ายเงินสมทบได้ตามกาหนดเวลา ให้รัฐมนตรีโดยข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการมีอานาจออกประกาศลดการจ่ายเงินเพิ่มตามวรรคหนึ่งในท้องที่หนึ่งท้องที่ใดก็ได้”
มาตรา ๒๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติเงินทดแทน
พ.ศ. ๒๕๓๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

-๖“มาตรา ๔๘ เมื่อลูกจ้างประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย ให้นายจ้างแจ้งการประสบอันตราย
เจ็บป่วย หรือสูญหายต่อสานักงานแห่งท้องที่ที่ลูกจ้างทางานอยู่หรือที่นายจ้างมีภูมิลาเนาอยู่ ตามระเบียบที่
เลขาธิการกาหนดภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่นายจ้างทราบหรือควรจะได้ทราบถึงการประสบอันตราย เจ็บป่วย
หรือสูญหาย
มาตรา ๔๙ เมื่อ ลูก จ้า งประสบอัน ตราย เจ็บ ป่ว ย หรือ สูญ หาย ให้ลูก จ้า งหรือ ผู้มีสิท ธิต าม
มาตรา ๒๐ ยื่นคาร้องขอรับเงินทดแทนต่อสานักงานแห่งท้องที่ที่ลูกจ้างทางานอยู่หรือที่นายจ้างมีภูมิลาเนาอยู่
ตามระเบียบที่เลขาธิการกาหนดภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย”
มาตรา ๒๒ ให้ ย กเลิ กความในมาตรา ๕๖ แห่ งพระราชบัญญั ติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๕๖ ให้นาความในมาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๕๒ มาตรา ๕๓ มาตรา ๕๕
และมาตรา ๖๐ มาใช้บังคับแก่ผู้รับเหมาชั้นต้นและผู้รับเหมาช่วงซึ่งมิใช่นายจ้างตามมาตรา ๑๐ โดยอนุโลม”
มาตรา ๒๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๔) ของมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติเงินทดแทน
พ.ศ. ๒๕๓๗
“(๔) ค้นสถานที่หรือยานพาหนะใดๆ ที่มีข้อสงสัยโดยมีเหตุอันควรเชื่อว่ามีทรัพย์สินของนายจ้าง
ซึ่งไม่นาส่งเงินสมทบและหรือเงินเพิ่ม หรือนาส่งไม่ครบจานวน โดยให้กระทาในระหว่างเวลาทาการหรือ
ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ ขึ้น ถึงพระอาทิตย์ตก เว้นแต่การค้นในระหว่า งเวลาดัง กล่า วยัง ไม่แ ล้ว เสร็จ
จะกระทาต่อไปก็ได้”
มาตรา ๒๔ ให้ย กเลิก ความในมาตรา ๖๒ แห่ง พระราชบัญญัติเ งิน ทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๖๒ นายจ้างผู้ใดไม่จัดให้ลูกจ้างซึ่งประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยได้รับการรักษาพยาบาล
ตามมาตรา ๑๓ หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๗ มาตรา ๔๔ หรือมาตรา ๔๘ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน
หกเดือนหรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจาทั้งปรับ”
มาตรา ๒๕ ให้ย กเลิก ความในมาตรา ๖๔ แห่ง พระราชบัญญัติเ งิ น ทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๖๔ นายจ้างผู้ใดไม่จ่ายเงินทดแทนตามคาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๕๐
หรือมาตรา ๕๑ โดยมิได้อุทธรณ์ตามมาตรา ๕๒ หรือไม่จ่ายเงินทดแทนตามคาวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการ
โดยมิ ไ ด้ นาคดี ไ ปสู่ ศ าลตามมาตรา ๕๓ ต้ อ งระวางโทษจาคุ ก ไม่ เ กิ น หนึ่ ง ปี ห รื อ ปรั บ ไม่ เ กิ น สี่ ห มื่ น บาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ”
มาตรา ๒๖ ให้ย กเลิก ความในมาตรา ๖๖ แห่ง พระราชบัญญัติเ งิน ทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

-๗“มาตรา ๖๖ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ถ้าเจ้าพนักงานดังต่อ ไปนี้เห็นว่า ผู้กระทา
ความผิดไม่ควรได้รับโทษจาคุกหรือไม่ควรถูกฟ้องร้อง ให้มีอานาจเปรียบเทียบได้
(๑) เลขาธิการ หรือผู้ซึ่งเลขาธิการมอบหมาย สาหรับความผิดที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร
(๒) ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย สาหรับความผิดที่เกิดขึ้น
ในจังหวัดอื่น
ในกรณีที่มีการสอบสวน ถ้าพนักงานสอบสวนพบว่าบุคคลใดกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
และบุคคลนั้นยินยอมให้ เปรียบเทียบปรับ ให้พนักงานสอบสวนส่งเรื่องให้เลขาธิการหรือผู้ว่าราชการจังหวัด
แล้วแต่กรณี ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่บุคคลนั้นแสดงความยินยอมให้เปรียบเทียบ
เมื่อผู้กระทาความผิดได้ชาระค่าปรับตามจานวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันแล้ว ให้ถือว่า
คดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ถ้าผู้กระทาความผิดไม่ยินยอมให้เปรียบเทียบหรือเมื่อยินยอมแล้ว ไม่ชาระเงินค่าปรับภายใน
กาหนดเวลาตามวรรคสามให้ดาเนินคดีต่อไป”
มาตรา ๒๗ ผู ้ ใ ดมี ส ิ ท ธิ ไ ด้ รั บ เงิ น ทดแทนจากนายจ้ า งตามพระราชบั ญ ญั ติ เ งิ น ทดแทน
พ.ศ. ๒๕๓๗ อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้คงได้รับเงินทดแทนตามพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อไป
จนกว่าจะครบถ้วนตามสิทธินั้น เว้นแต่ในกรณีที่ค่าทดแทนรายเดือนต่าสุด หรือค่าทดแทนรายเดือนสูงสุด
ตามมาตรา ๑๘ แห่ งพระราชบั ญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไ ขเพิ่ม เติม โดยพระราชบัญ ญัตินี้
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่เป็นคุณแก่ลูกจ้าง ให้ลูกจ้างได้รับค่าทดแทนรายเดือนในอัตราที่เป็นคุณดังกล่าว
นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
มาตรา ๒๘ ความในมาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง แห่ งพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗
ซึง่ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับแก่นายจ้างซึ่งยังมิได้จ่ายเงินสมทบหรือจ่ายยังไม่ครบจานวน
ที่จะต้องจ่ายอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับด้วย
มาตรา ๒๙ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

..................................................
นายกรัฐมนตรี

