
หน้า ๑
เล่ม ๑๓๕ ตอนท่ี ๘๐ ก ราชกจิจาบเุบกษา ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑

พระราชบัญญัติ
เงินทดแทน (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๖๑

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร.เทพยวรางกูร.
ให้ไว้ ณ วันท่ี ๘ ตุลาคุม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เป็นปีท่ี ๓ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้า  ๆ

ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแกไชเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน .
พระราชบัญญัต ิน ี้ม ีบทบัญญัต ิบางประการเก ี่ยวกับการจำกัดส ิทธิและเสรีภาพชองบุคคล 

ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  ............ .' ใ ...... ..ไ

เหตุผลและความจำเป็นในการจำกัดสิทธิและเสรีภาพชองบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อ,โท 
ระบบการจ่ายเงินทดแทนเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพื่อ,คุมครองสิทธิประโยชน์ของลูกจ้าง 
ให้ได้รับอย่างเพียงพอ อันจะเกิดประโยชน์ต่อระบบแรงงานสัมพันธ์ชองประเทศ .ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้ 
สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนำและยินยอมชอง 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทำหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า ‘'พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑”



หน้า ๒
ราชกิจจานุเบกษา ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑เล่ม ๑๓๕ ตอนท ๘๐ ก

มาตรา ๒ .พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บ ังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศใน 
ราชกิจจานุฒกษาเป็นต้นไป

มาดรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ 
และให้ใช้ความต่อไป,น้ีแทน ..

'‘มาตรา' ๔ พระราชบัญญัติน้ีไม่ใช้บังคับแก,
(๑) ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่น เฉพาะข้าราชการหรือ 

ลูกจ้างประจำ . ■ . ป ' '
(๒) รัฐวิสาหกิ.จตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
(๓.), รัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ สำหรับลูกจ้างช่ีงมิใช่เป็นการจ้างงานในประเทศ
(๔) นายจ้างอื่นตามที่กำหนดใบกฎกระทรวง”
มาตรา ๔ ให้เพิ่มบทนิยามคำว่า “ภัยพิบัติ” ระหว่างบทนิยามคำว่า "เงินสมทบ” และ 

คำว่า “กองทุ.น”,.ใบมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗
“ “ภัยพิบัติ” หมายค.วามว่า อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย หรือธรณีพิบัติภัย ตลอดจนภัยอื่น  ๆ

ไม่ว่าเกิดจากํธรรมชาติหรือมีผู้ทำให้เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตหรือร่างกายของประชาชนหรือ 
ความเสียหายแก'ท.รัพย่สิบฃฺองประชาซนหรือของรัฐ”

มาตรา ๕ ' : ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ 
และให้ใช้ความ่ต่อไปน้ีแทบ . - '

“ม,า.ตรา ๑๑ ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการได้ว่าจ้างด้วยวิธีเหมาค่าแรงโดยมอบให้บุคคลหนึ่ง 
บุคคลใดรับช่วงไปควบคุมดูแลการทำงาน.หรือรับผิดชอบจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างอีกทอดหนึ่งหรือมอบหมาย 
ให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้จัดหาลูกจ้างมาทำงานอันมิใช่การประกอบธุรกิจจัดหางาน โดยการทำงานบั้น 
เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดในกระบวบการผลิตหรือธุรกิจซึ่งกระทำในสถานประกอบการหรือสถานที่ทำงาบชอง 
ผู้ประกอบกิจการ และเครื่องมือที่สำคัญสำหรับใช้ทำงานบั้นผู้ประกอบกิจการเป็นผู้จัดหา กรณีเช่นว่านี้ 
ผู้ประกอบกิจก่ารย่อมอยู่ในฐานะนายจ้างซึ่งมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

ใน้กรญีที่ผู้รันเหมาค่าแรงตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ยื่นแบบรายการขึ้นทะเบียนนายจ้างต่อสำนักงาน 
ตามมาตรา ๔๔ ในฐานะนายจ้าง ให้ผู้รับเหมาค่าแรงมีหน้าที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้เซ่นเดียวกับ



นายจ้าง ในกรณีเข่นว่านี้ให้ผู้ประกอบกิจการหลุดพ้นจากความรับผิดในหนึ่เงินสมทบและเงินเพิ่ม 
เพียงเท่าที่ผู้รับเหมาค่าแรงได้นำส่งสำนักงาน”

มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติเงินทดแทน 
พ.ศ. ๒๕๓๗ และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน

“มาตรา ๑๓ ฌ่ือลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างได้รับการรักษาพยาบาล 
ทันทีตามความเหมาะสมแก่อันตรายหรือความเจ็บป่วยนั้น และให้บายจ้างจ่ายค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริง 
ตามความ'จำเป็น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข และอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง”

มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติเงินทดแทน 
พ.ศ. ๒๕๓๗ และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน

“มาตรา ๑๕ กรณีที่ล ูกจ้างจำเป ็นต้องได้รับการทื้!นฟูสมรรถภาพในการทำงานภายหลัง 
การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ให้บายจ้างจ่ายค่าพ้นฟูสมรรถภาพในการทำงานของลูกจ้างเท่าที่จ่ายจริง 
ตามความจำเป็น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข และอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๑๖ เม ื่อล ูกจ ้างประสบอันตรายหรือเจ ็บป ่วยจนถึงแก ่ความตาย หรือสูญหาย 
ให้นายจ้างจ่ายค่าทำศพแก่ผู้จัดการศพของลูกจ้างตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง”

มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๘ และมาตรา' ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติเงินทดแทน 
พ.ศ. ๒๕๓๗ และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน

“มาตรา ๑๘ เมื่อลูกจ้างประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย ให้นายจ้างจ่ายค่าทดแทน 
เป็นรายเดือนให้แก'ลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิตามมาตรา ๒๐ แล้วแต่กรณี ดังต่อไปน๋ึ

(๑) ร้อยละเจ็ดสิบของค่าจ้างรายเดือน สำหรับกรณีที่ลูกจ้างไม่สามารถทำงาบได้ ไม่ว่าลูกจ้าง 
จะสูญเสียอวัยวะตาม (๒) ด้วยหรือไม่ก็ตาม โดยจ่ายตั้งแต่วันแรกที่ลูกจ้างไม่สามารถทำงานได้ไปจน 
ตลอดระยะเวลาที่ไม่สามารถทำงานได้ แต่ต้องไม่เกินหนึ่งปี

(๒) ร้อยละเจ็ดสิบของค่าจ้างรายเดือน สำหรับกรณีที'ลูกจ้างต้องสูญเสียสมรรถภาพในการทำงาน 
ของร่างกาย โดยจ่ายตามระยะเวลาที่ต้องจ่ายให้ตามที่กระทรวงแรงงานประกาศกำหนด แต่ต้องไม่เกินสิบปี 

(๓) ร้อยละเจ็ดสิบของค่าจ้างรายเดือน สำหรับกรณีที่ลูกจ้างทุพพลภาพโดยจ่ายตามประเภท 
ของการทุพพลภาพและตามระยะเวลาที่กระทรวงแรงงานประกาศกำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าสิบห้าปี

เล่ม ๑๓๕ ตอนท่ี ๘๐ ก ' ราฃกิจจานเุบกษา ' ' ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑



๑๐ ตุลาคม เอ๕๖๑
หน้า ๔

เล่ม ๑๓๕ ตอนท่ี ๘๐ ก ราชกิจจานุเบกษา

(๔) ร้อยละเจ็ดสิบของค่าจ้างรายเดือน สำหรับกรณีที่ลูกจ้างถึงแก1ความตายหรือสูญหาย 
มีกำหนดสิบปี

คำว่า “ทุพพลภาพ” ตามมาตรานี้ หมายความว่า การที่ลูกจ้างสูญเสียอวัยวะหรือสูญเสีย 
สมรรถภาพของอวัยวะหรือของร่างกาย หรือสูญเสียสภาวะปกติของจิตใจ จนทำให้ความสามารถในการทำงาน 
ลดลงถึงขนาดไม่อาจประกอบการงานตามปกติได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่เลขาธิการประกาศกำหนด 
โดยคำแนะนำของคณะกรรมการการแพทย์

หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณค่าจ้างรายเดือนให้เปีนไปตามที่กระทรวงแรงงานประกาศกำหนด
ค่าทดแทนตามวรรคหนึ่งต้องไม'น้อยกว่าค่าทดแทนรายเดือนตํ่าสุด และไม่มากกว่าค่าทดแทน 

รายเดือนสูงสุดตามที่กระทรวงแรงงานประกาศกำหนด -
มาตรา ๑๙ ในกรณีที่นายจ้างจ่ายค่าทดแทนตามมาตรา ๑๘ (๒) หรือ (๓) และต่อมาลูกจ้าง 

ได้ถึงแก,ความตายในขณะที่ยังรับค่าทดแทนไม่ครบระยะเวลาตามสิทธิดังกล่าว ให้นายจ้างจ่ายค่าทดแทน 
ให้แก่ผู้มีสิทธิตามมาตรา ๒๐ ต่อไปจนครบกำหนดระยะเวลาตามสิทธิ ทั้งนี้ ระยะเวลาการจ่ายค่าทดแทน 
รวมกันต้องไม่เกินสิบปี”

มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความใน (๓) ของมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติเงินทดแทน 
พ.ศ. ๒๕๓๗ และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทบ

“(๓) บุตรมีอายุตํ่ากว่าสิบแปดปี ให้มีสิทธิได้รับเงินทดแทนต่อไปจนกว่าจะจบการศึกษา 
ในระดับปริญญาตรี”

มาตรา ๑๐ ให้เพ่ิมความต่อไปน้ีเป็น (๓/®) ของมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติเงินทดแทน 
พ.ศ. ๒๕๓๗

“(๓/ ๑) บุตรมีอายุตั้งแต่สิบแปดปีขึ้นไปที่อยู่ระหว่างการศึกษาในระดับไม่สูงกว่าปริญญาตรี 
ให้มีสิทธิได้รับเงินทดแทบจนกว่าจะจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี”

มาตรา ๑๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๙/ ๑ และมาตรา ๒๙/ ๒ แห่งพระราชบัญญัติ 
เงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗

“มาตรา ๒๙/ ๑ กองทุนต้องวางและรักษาไว้ซ่ีงระบบการบัญชีท่ีเหมาะสมแก,กองทุนตามมาตรฐาน 
การบัญชี มีบัญชีลงรายการรับและจ่ายเงินสินทรัพย์ และหน้ีสินที,แสดงฐานะการเงินที่เป็นอยู่ตามความจริง



และตามที่ควร พร้อมด้วยข้อความอันเป็นที่มาของรายการนั้น  ๆ ทั้งนี้ ให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ 
ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งเพื่อกำกับดูแลความโปร่งใสได้มาตรฐาน และให้มีการตรวจสอบบัญชีภายในเป็นประจำ 

หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา องค์ประกอบ และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบให้เป็นไป 
ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด โดยคำแนะนำของคณะกรรมการ และให้นำมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ 
มาตรา ๓๕ และมาตรา ๔๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๒๙/ ๒ ให้สำนักงานจัดทำรายงานการประเมินสถานะของกองทุนโดยแสดงรายรับ รายจ่าย 
และความสามารถในการดำเนินการในอนาคตเสนอต่อคณะกรรมการเป็นประจำทุกปี แล้วให้สำนักงาน 
เปิดเผยต่อสาธารณซน”

มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๐ แห่งพระราซบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ 
และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน

“มาตรา ๓๐ ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันส้ินปีปฏิทิน ให้สำนักงานเสนองบการเงินในปีท่ีล่วงมาแล้ว 
ต่อสำนักง่านการตรวจเงินแผ่นดิบ เพื่อตรวจสอบและเสนอต่อคณะกรรมการ

งบการเงินตามวรรคหน่ึง ให้คณะกรรมการเสนอต่อรัฐมนตรี และให้รัฐมนตรีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพื่อทราบและจัดให้มีการประกาศในราชกิจจาบุเบกษา”

มาตรา ๑๓ ให้เพ่ิมความต่อไปน้ีเป็นวรรคสามและวรรคสี่ของมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติ 
เงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗

“การได้มาชึ่งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้วิธีสรรหาโดยคำนึงถึง 
การมีส่วนร่วมของฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีกำหนดโดยคำแนะนำ 
ของคณะกรรมการ

เลขาธิการจะแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้”
มาตรา ๑๔ ให้เพ่ิมความต่อไปน้ีเป็นมาตรา ๓๑/ ๑ แห่งพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ ' 
"มาตรา ๓๑/ ๑ กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปน้ี 
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟ้นเพืเอนไม่สมประกอบ 
(๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๔) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
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(๕) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิด 
ที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(๖) ไม่เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะรํ่ารวยผิดปกติ 
หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ

(๗) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือเลิกจ้างจากหน่วยงานของรัฐหรือสถานประกอบการของเอกชน 
เพราะทุจริตต่อหน้าที่

(๘) ไม่เป็นคู่สัญญาหรือผู้มีส่วนได้เสียในกิจการท่ีเป็นคู่สัญญา หรือมีธุรกิจเกี่ยวข้องกับสำนักงาน 
ทั้งนี้ .ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

(๙) ไม่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาช้กสภาท้องถิ่น 
ผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือที่ปรึกษาของพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง เว้นแต่ 
จะได้พ้นจากตำแหน่งดังกล่าวแล้วไม่น้อยกว่าสามปี

(๑๐) ไม่เคยเป็นกรรมการในคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน 
(๑๑) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม”

มาตรา ๑๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชนัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ 
และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน

“มาตรา ๓๓ กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งมืวาระการดำรงตำแหน่งสองปี และให้ดำรงตำแหน่ง 
ได้เพียงวาระเดียว”

มาตรา ๑๖ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติเงินทดแทบ 
พ.ศ. ๒๕๓๗ และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน

“มาตรา ๓๔ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามมาตรา ๓๓ กรรมการซึ่งรัฐมนตรี 
แต่งตั้งพ้นจากตำแหน่ง เม่ือ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก
(๓) รัฐมนตรีให้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าท่ี มีความประพฤติเสือมเสีย หรือหย่อนความสามารถ 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๑/ ๑ ”
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มาตรา ๑๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ 
และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน

“มาตรา ๓๘ ให้มีคณะกรรมการการแพทย์คณะหนึ่ง ประกอบด้วยประธานกรรมการ และ 
กรรมการอื่นมีจำนวนรวมกันไม่เกินสิบห้าคนซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพเวชกรรม 
สาขาต่าง ๆ

ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งช้าราชการของสำนักงานประกันสังคมเป็นกรรมการและเลขานุการ
เลขาธิการจะแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้
ให้นำมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๕ และมาตรา ๓๖ วรรคสองและวรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม”
มาตรา ๑๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๓๘/ ๑ และมาตรา ๓๘/ ๒ แห่งพระราชบัญญัติ 

เงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗
“มาตรา ๓๘/ ๑ กรรมการการแพทย์ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 

ดังต่อไปน้ี -
(๑) 'มีสัญชาติไทย
(๒) ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟ้นเทืเอนไม่สมประกอบ

- (๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๔) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๕) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิด 

ที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลทุโทษ
(๖) ไม่เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะรํ่ารวยผิดปกติ 

หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
(๗) ไม่อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้หรือเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือ 

ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ
(๘) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือเลิกจ้างจากหน่วยงานของรัฐหรือสถานประกอบการของ 

เอกชนเพราะทุจริตต่อหน้าที่
(๙) ไม่เป็นคู่สัญญาหรือผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่เป็นคู่สัญญา หรือมีธุรกิจเกี่ยวข้องกับสำนักงาบ 

ทั้งนี้ ไม'ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
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(๑๐) ไม'เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาซิกสภาท้องถิ่น 
ผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือที่ปรึกษาของพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง เว้นแต่ 
จะได้พ้นจากตำแหน่งดังกล่าวแล้วไม่น้อยกว่าสามปี

มาตรา ๓๘/ ๒ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการการแพทย์ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง 
พ้นจากตำแหน่ง เม่ือ 

(๑) ต า ย .
(๒) ลาออก
(๓) รัฐมนตรีให้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าท่ี มืความประพฤติเส่ือมเสียหรือหย่อนความสามารถ 

.(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๘/ ๑
ในกรณีที่กรรมการการแพทย์ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ รัฐมนตรีอาจแต่งตั้ง 

ผู้ที่มืความเชี่ยวชาญในวิชาชีพเวขกรรมสาขาต่าง  ๆ เป็นกรรมการแทน และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งอยู่ใน 
ตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ”

มาตรา ๑๙ ให้ยก่เลิกความใน (๓) ของมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติเงินทดแทน 
พ.ศ. ๒๕๓๗ และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน

“(๓) ให้ความเห็บในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๑๓ และประกาศกระทรวงแรงงาน 
ตามมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๘ (๒) และ (๓)”

มาตรา ๒๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ 
และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน

“มาตรา ๔๓ กรรมการ กรรมการการแพทย์ อนุกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ 
มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุม ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเข่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอย่างอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด”

มาตรา ๒๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ 
และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน

“มาตรา ๔๔ ให้กระทรวงแรงงานประกาศกำหนดประเภทและขนาดของกิจการ และท้องที่ 
ที่นายจ้างต้องจ่ายเงินสมทบ

หน้า ๘
เล่ม ๑๓๕ ตอนท่ี ๘๐ ก ราฃกิจจานเุบกษา ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑



ให้นายจ้างซ่ึงมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินสมทบตามวรรคหน่ึงต้องดำเนินการ ดังต่อไปน้ี ภายในสามสิบวัน 
นับแต่วันที่นายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินสมทบ

(๑) ยื่นแบบรายการขึ้นทะเบียนนายจ้าง และ
(๒) จ่ายเงินสมทบ
กรณีข้อเท็จจริงในแบบรายการข้ึนทะเบียนนายจ้างเปลี่ยนแปลงไป ให้นายจ้างแจ้งการเปลี่ยนแปลง 

ภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดจากเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลง
แบบรายการ วิธีการย่ืนแบบรายการ การจ่ายเงินสมทบ และการแจ้งการเปล่ียนแปลงแบบรายการ 

ให้เป็นไปตามที่เลขาธิการประกาศกำหนด,’
มาตรา ๒๒ ให้ยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติเงินทดแทน 

พ.ศ. ๒๕๓๗ และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน
“ให้กระทรวงแรงงานมีอำนาจในการประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการลดหรือเพิ่ม 

อัตราเงินสมทบตามวรรคหนึ่งให้แก่นายจ้าง ตามอัตราส่วนการสูญเสียของนายจ้าง”
มาตรา ๒๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ 

และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน
“มาตรา ๔๖ นายจ้างผูใดไม่จ่ายเงินสมทบภายในกำหนดเวลาหรือจ่ายเงินสมทบไม่ครบจำนวน 

ตามที่จะต้องจ่าย ให้เส ียเง ินเพ ิ่มอ ีกร้อยละสองต่อเด ือนของเงินสมทบที่ต ้องจ่ายน ับแต่ว ันล ัดจาก 
วันที่ต้องนำส่งเงินสมทบ ทั้งนี้ เงินเพิ่มที่คำนวณไต้ต้องไม่เกินจำนวนเงินสมทบที่นายจ้างต้องจ่าย

ในกรณีท้องท่ีหน่ึงท้องท่ีใดประสบปีญหาทางเศรษฐกิจ ประสบภัยพิบัติอย่างร้ายแรงที่ส่งผลกระทบ 
ต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ หรือมีสถานการณ์อุกเฉิน อันเป็นเหตุให้นายจ้างไม่อาจจ่ายเงินสมทบ 
ไต้ตามกำหนดเวลา ให้รัฐมนตรีตามคำแนะนำของคณะกรรมการมีอำนาจออกประกาศลดการจ่ายเงินเพิ่ม 
ตามวรรคหนึ่งในท้องที่นั้นก็ไต้”

มาตรา ๒๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติเงินทดแทน 
พ.ศ. ๒๕๓๗ และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน

“มาตรา ๔๘ เมื่อลูกจ้างประสบอันตราย เก็บปวย หรือสูญหาย ให้นายจ้างแจ้งเหตุดังกล่าว 
ต่อสำนักงาน ตามแบบและวิธีการที่เลขาธิการประกาศกำหนด ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่นายจ้างทราบ 
หรือควรจะไต ้ทราบถ ึงการประสบอ ันตราย เจ ็บบ ีวย หร ือส ูญ หาย
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มาตรา ๔๙ เมื่อลูกจ้างประสบอันตราย เจ็บป้วย หรือสูญหาย ให้ลูกจ้างหรือผู้มีสิ'ทธิ 
ตามมาตรา ๒๐ ยื่นคำร้องขอรับเงินทดแทนต่อสำนักงาบ ตามแบบและวิธีการที่เลขาธิการประกาศกำหนด 
ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ประสบอับตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย”

มาดรา ๒๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ 
และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทบ

“มาตรา ๕๖ ให้นำมาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๕๒ มาตรา ๕๓ มาตรา ๕๕ และ 
มาตรา ๖๐ รวมทั้งบทกำหนดโทษที่เกี่ยวช้องมาใช้บังคับแก่ผู้รับเหมาชั้นต้นและผู้รับเหมาช่วงชื่งมิใช่ 
นายจ้างตามมาตรา ๑๐ โดยอนุโลม”

มาตรา ๒๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น {๔) ของวรรคหน่ึง และเพิ่มวรรคสองของมาตรา ๕๗ 
แห่งพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗

“(๔) เช้าไปในสถานท่ีหรือยาบพาหนะใด  ๆ เพื่อตรวจค้น เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยหรือเชื่อได้ว่า 
มีทรัพย์สินที่เลขาธิการได้ออกคำสั่งเป็นหนังสือให้ยึดหรืออายัดไว้ตามมาตรา ๔๗

การปฏิบัต ิหน้าที่ตาม (๔) ต้องมีหมายค้น เว้นแต่ม ีเหตุอ ันควรเชื่อว่า หากเน ิ่นช ้ากว่า 
จะเอาหมายค้นมาได้จะมีการยักย้าย ชุกซ่อน หรือทำให้ทรัพย์สินด้งกล่าวเปลี่ยนสภาพไปจ่ากเดิม 
ให้ทำการค้นไต้โดยไม่ต้องมีหมายค้น แต่ต ้องปฏิบ ัต ิตามประมวลกฎหมายวิธ ีพ ิจารณาความอาญา 
ว่าด้วยการด้น”

มาตรา ๒๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ 
และให่ใช้ความต่อไปน้ีแทน

“มาตรา ๖๒ นายจ้างผู้ใดไม่จัดให้ลูกจ้างชี่งประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยไต้รับการรักษาพยาบาล 
ตามมาตรา ๑๓ หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๗ มาตรา ๔๔ วรรคสองหรือวรรคสาม หรือมาตรา ๔๘ 
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

มาตรา ๒๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ 
และให่ใช้ความต่อไปน้ีแทน

“มาตรา ๖๔ นายจ้างผู้ใดไม่จ่ายเงินทดแทนตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๕๐ 
หรือมาตรา ๕๑ โดยมิได้อุทธรณ์ตามมาตรา ๕๒ หรือไม่จ่ายเงินทดแทนตามคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของ
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คณะกรรมการโดยมไิด้นำคดีไปสู่ศาลตามมาตรา ๕๓  ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งป ี. หรือปรับไม่เกิน 
ส่ีหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

มาตรา- ๒๙ ผู้ใดมีสิทธิได้รับเงินทดแทนจากนายจ้างตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ 
อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้คงได้รับเงินทดแทนตามพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อไปจนกว่า 
จะครบถ้วนตามสิทธินั้น เว้นแต่ในกรณีที่ค่า.ทดแทนรายเดือนตํ่าสุดหรือค่าทดแทนรายเดือนสูงสุด 
ตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติเงินทดแทบ พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก่ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่เป็นคุณแก'ลูกจ้าง ให้ลูกจ้างได้รับค่าทดแทนรายเดือนใบอัตราที่เป็นคุณดังกล่าว 
นับแต่วับที่พระราชบัญญัตินี๋ใช้บังคับ

มาตรา ๓๐ การยื่นแบบรายการลงทะเบียนจ่ายเงินสมทบและแบบรายการแสดงรายชื่อลูกจ้าง 
ท่ีได้ย่ืนก่อนวันท่ีพระราชบัญญัติน๋ึใช้บังคับ ให้ถือเป็นการยื่นแบบรายการขึ้นทะเบียนนายจ้างตามมาตรา ๔๔ 
แห่งพระราชบัญญัติเงินทดแทน .พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก่ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้

มาตรุป ๓๑ นายจ้างซึ่งค้างจ่ายเงินสมทบและต้องเสียเงินเพิ่ม อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ 
ใช้บังคับ ให้เสียเงินเพิ่มในอัตราเติม และเมื่อคำนวณแล้วต้องไม่เกินเงินสมทบที่ค้างจ่าย

- มาตรา ๓๒ บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศท่ีได้ออกตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน 
พ.ศ. ๒๕๓๗ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี๋ใซ้บังคับ ให้อังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าท่ีไม่ชัด 
หรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ จบกว่าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติ 
เงินทดแทน พ.ศ, ๒๕๓๗ ซึ่งแก่ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินึ๋ใช้บังคับ

มาตรา ๓๓ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

ผู้รับสนองพระราชโองการ 
พลเอก ประยูทธ์ จันทรั[อชา 

นายกรัฐมนตรี



หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้พระราซบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗
มีบทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในบีจจุบัน ทำให้ไม่อาจคุ้มครองสิทธิประโยฃน์ฃอ่งลูกจ้าง 
ได้เท่าที่ควร เซ่น บทบัญญัติเกี่ยวกับขอบเขตของการใช้บังคับกฎหมาย ฐานะและศวา;ฯรับผิดชอบของ 
ผู้ประกอบกิจการและผู้รับเหมาค่าแรง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิ!)การ เง่ือนไข และอัตราการจ่ายค่ารักษาพยาบาล 
ค่าพื่นฟูสมรรถภาพในการทำงาน ค่าทำศพ ค่าทดแทน และเงินเพิ่มกรณีนายจ้างไม่จ่ายเงินสมทบหรือ 
จ่ายไม่ครบจำนวน รวมทั้งหลักเกณฑ์การยื่นแบบรายการขึ้นทะเบียนบายจ้าง การแจ้งการประสบอันตราย 
เจ็บป่วย หรือสูญหาย และการยื่นคำร้องขอรับเงินทดแทบ เป็นต้น กรณีสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติ 
เพ่ือให้ลูกจ้างได้รับความคุ้มครองและได้รับสิทธิประโยชน์ท่ีเหมาะสมย่ิงข้ึน จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี

ห น า ๑ ๒
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