
พระราชบัญญัติเงินทดแทน



วัตถุประสงค์กองทุนเงินทดแทน

        1. เพ่ือเป็นหลักประกันแก่ลูกจ้างที่ประสบอันตราย หรือ  เจ็บ

ป่วยด้วยโรคเนื่องจากการทำงาน

         2. เพ่ือให้การบำบัดรักษาและส่งเสริมฟื้นฟูสมรรถภาพ (ทั้ง

ร่างกาย และอาชีพ) ให้สามารถเลี้ยงชีพได้ด้วยตนเอง ไม่เป็นภาระแก่

สังคม

        3. ให้การสนับสนุน และป้องกันเรื่องความปลอดภัย สุขอนามัย

ในการทำงาน ลดอุบัติเหตุ 



พระราชบัญญัติเงินทดแทน ไม่ใช้บังคับ

(1) ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถ่ิน 

(2) รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 

(3) นายจ้างซึ่งประกอบธุรกิจโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าด้วย โรงเรียน

เอกชนเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับครูหรือครูใหญ่ 

(4) นายจ้างซึ่งดำเนินกิจการที่มีได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหา กำไรในทาง

เศรษฐกิจ 

(5) นายจ้างอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 



การคุ้มครองของกองทุน 
เงินทดแทน

   ประสบอันตราย 

   เจ็บป่วยด้วยโรค                   

       -  สูญเสียอวัยวะ 

    -  สูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะ 

    -  ทุพพลภาพ 

   -  ตาย  /  สูญหาย 

ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการ 

ทำงานให้นายจ้าง



ประสบอันตราย
        

ประสบอันตราย หมายความว่า การที่ลูกจ้างได้รับอันตรายแก่กาย
หรือผลกระทบแก่จิตใจ หรือถึงแก่ความตายเนื่องจากการทำงาน 
ป้องกันรักษาประโยชน์ให้แก่นายจ้าง ตามคำสั่งของนายจ้าง

        

1. ลูกจ้างได้รับอันตรายแก่กาย เช่น ลูกจ้างซึ่งเป็นพนักงานขับรถ
ขนส่งสินส่งสินค้าของนายจ้างได้ขับรถไปส่งสินค้าให้แก่นายจ้าง รถที่
ลูกจ้างขับไปนั้นเกิดอุบัติเหตุเป็นผลให้ลูกจ้างบาดเจ็บถึงแขนขาขาด

           



2. ลูกจ้างได้ผลกระทบแก่จิตใจ เช่น ลูกจ้างทำงาน
ในโรงงานซึ่งมีการผลิตที่ต้องใช้พลังงานไอน้ำ มีคนเสีย
ชีวิตจำนวนมาก ลูกจ้างบางคนไม่ได้รับอันตราย แต่
ภาพที่ลูกจ้างเห็นนั้นทำให้เกิดความรู้สึกหวาดกลัว เห็น
ภาพหลอนอยู่ตลอดเวลา

3. ลูกจ้างถึงแก่ความตาย



การประสบอันตรายทั้ง ๓ ประเภทดังกล่าว
จะต้องเกิดขึ้นจาก

ก. การทำงานให้แก่นายจ้าง
ข. การป้องกันรักษาประโยชน์ให้แก่นายจ้าง
ค. การทำงานตามคำสั่งของนายจ้าง 



ตัวอย่าง
ลูกจ้างซึ่งมีหน้าที่เป็นพนักงานพิมพ์คอมพิวเตอร์ ไม่มี

หน้าที่เกี่ยวกับการขับรถยนต์   แต่นายจ้างได้ใช้ให้ลูกจ้าง
ดังกล่าวนั้นช่วยขับรถยนต์ไปธุระในกิจการของนายจ้าง 
ลูกจ้างได้รับอันตรายเพราะเกิดอุบัติเหตุในการขับรถยนต์   
ไม่ว่าลูกจ้างจะเป็นฝ่ายผิดหรือบุคคลอื่นเป็นฝ่ายผิดก็ตาม 
ก็ต้องถือว่าลูกจ้างประสบอันตรายและมีสิทธิได้รับเงิน
ทดแทนตามกฎหมาย   เมื่อใดที่ลูกจ้างประสบอันตรายจะ
มีผลทำให้ฝ่ายลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินทดแทน แต่ถ้าไม่ใช่
การประสบอันตรายตามความหมาย ลูกจ้างก็จะไม่มีสิทธิ
ได้รับเงินทดแทนใดเลย



ข้อสังเกต
หากเป็นการเดินทางจากบ้านมาที่ทำงานและจากที่ทำงาน

กลับบ้านตามปกติระหว่างเดินทางไปและกลับ หากประสบ
อุบัติเหตุก็ไม่ถือว่าเป็นการประสบอันตรายเนื่องจากการ
ทำงาน

 เมื่อใดนายจ้างให้ลูกจ้างไปทำงานนอกสถานที่ทำงาน
ตามปกติของลูกจ้าง ประสบอุบัติเหตุในระหว่างเดินทางไปก็
ถือว่าเป็นการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน และใน
ระหว่างเดินทางกลับ แม้จะกลับด้วยรถโดยสาร พาหนะใด
หากลูกจ้างได้รับอันตรายในขณะเดินทางกลับก็ถือว่า
เป็นการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานได้



เจ็บป่วย
เจ็บป่วย หมายความว่า การที่ลูกจ้างเจ็บป่วยหรือถึงแก่

ความตายด้วยโรคซึ่งเกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของ
งานหรือเนื่องจากการทำงาน
มีอยู่ ๒ กรณี 
  กรณีแรก ลูกจ้างเจ็บป่วยเป็นโรคต่าง ๆ อันเกิดขึ้น
เนื่องจากการทำงาน และการเจ็บป่วยนั้นไม่ได้เกิดขึ้นจาก
การประสบอุบัติเหตุ ไม่ใช่การประสบอันตราย 
     กรณีที่สอง ลูกจ้างถึงแก่ความตายซึ่งได้แก่การที่ลูกจ้าง
เจ็บป่วยเป็นโรคต่าง ๆ อันเกิดขึ้นเนื่องจากการทำงานและ
เสียชีวิตลงด้วยเหตุที่เป็นโรคนั้น



        ฎีกาที่ 1613/2527 ลูกจ้างเป็นพนักงาน
ของธนาคารนายจ้างโดยสภาพของงานมิใช่
งานที่ก่อให้เกิดความเจ็บป่วย ลูกจ้างปวด
ศีรษะ อาเจียน ถูกนำส่งโรงพยาบาลรักษา ๒ 
วันก็ตายเนื่องจากความดันโลหิตสูงและเส้น
โลหิตในสมองแตก ลูกจ้างเป็นโรคความดัน
โลหิตสูงมาก่อน ถือไม่ได้ว่าเป็นการเจ็บป่วย
เนื่องจากการทำงานให้แก่นายจ้าง









สูญหาย
สูญหาย หมายถึง

   1. หายไปในระหว่างการทำงาน 
ตัวอย่าง    ลูกจ้างเป็นช่างสำรวจเดินทางเข้าไปสำรวจตาม
หน้าที่ในป่าลึกแล้วก็หายไป

    2. หายไปในระหว่างการปฏิบัติตามคำสั่งของนายจ้าง 
เช่น นายจ้างได้สั่งให้ลูกจ้างไปเจรจาประนีประนอมกับชาว
บ้าน ชาวบ้านโกรธแค้นทำร้ายหัวหน้าคนงาน และจับตัว
พาสูญหายไปไม่พบร่องรอยใด ๆ



        3. หายไปในระหว่างการเดินทางโดยพาหนะทางบก 
ทางอากาศ ทางน้ำเพื่อไปทำงานให้แก่นายจ้าง  

       ตัวอย่าง   ลูกจ้างเป็นพนักงานขายเดินทางไปขาย
สินค้าให้แก่นายจ้างในต่างจังหวัดด้วยรถยนต์ ต่อมามี
คนพบรถยนต์ของนายจ้างนั้นจมอยู่ก้นคลอง ส่วนตัว
ลูกจ้างหายไป

   ถ้าหายไปเป็นระยะเวลา 120 วันนับแต่วันเกิดเหตุก็
ถือว่าลูกจ้างนั้นได้สูญหายไปซึ่งมีผลเท่ากับลูกจ้างถึงแก่
ความตายเนื่องจากการทำงานของนายจ้าง ก่อให้เกิด
สิทธิที่จะได้รับเงินทดแทนแก่ผู้มีสิทธิตามมาตรา 20



สิทธิประโยชน์ตามพรบ.เงินทดแทน

• ค่ารักษาพยาบาล

• ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพ

• ค่าทำศพ

• ค่าทดแทน

    เงินทดแทนหมายความว่า เงินที่จ่ายเป็นค่า
ทดแทนค่ารักษาพยาบาล ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพใน
การทำงาน และค่าทำศพ



ค่ารักษาพยาบาล 2558
• ก้อนที่ 1 เท่าที่่จ่ายจริงและจำเป็นไม่เกินวงเงิน 50,000 บาท 

• ก้อนที่ 2 กรณีไม่เพียงพอจ่ายเพ่ิมได้อีก 100,000  บาท 

• กรณีดังต่อไปนี้ 

• 1.  บาดเจ็บอย่างรุนแรงของอวัยวะภายในหลาย

ส่วน  และต้องได้รับการผ่าตัดแก้ไข 

• 2.  บาดเจ็บอย่างรุนแรงของกระดูก หลายแห่ง  

และต้องได้รับการผ่าตัดแก้ไข



• 3. บาดเจ็บอย่างรุนแรงที่ศีรษะ และต้องได้รับการ

ผ่าตัดเปิดกะโหลก 

• 4. บาดเจ็บอย่างรุนแรงของกระดูกสันหลังไขสันหลัง  

หรือรากประสาท 

• 5. ประสบภาวะที่ต้องผ่าตัดต่ออวัยวะที่ยุ่งยากซ่ึงต้อง

ใช้วิธีจุลศัลยกรรม 

• 6.  ประสบอันตรายจากไฟไหม้  น้ำร้อนลวกสารเคมี

หรือไฟฟ้า  จนถึงข้ันสูญเสียผิวหนังลึกถึงหนังแท้เกิน

กว่าร้อยละสามสิบของร่างกาย 

• 7.  ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย  ซ่ึงรุนแรงและเรื้อรัง 

ตามที่กระทรวงแรงงานประกาศกำหนด



• ก้อนที่ 3 กรณี 150,000 บาท ไม่เพียงพอ เบิกได้อีกเท่าที่จ่ายจริง  ตาม

ความจำเป็น  แต่ไม่เกิน 300,000 บาท โดยนับรวมก้อนที่ 1 และ 2 แล้ว 

• ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยตามข้อ 1-  ข้อ 6 ต้ังแต่  2  

รายการข้ึนไป 

• ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยตามข้อ 1- ข้อ 6 ที่จำเป็นต้องใช้

เครื่องช่วยหายใจ หรือต้องพักรักษาตัวในห้องผู้ป่วยหนัก ต้ังแต่ 

20 วันข้ึนไป 

• บาดเจ็บอย่างรุนแรงของระบบสมองหรือไขสันหลัง ที่จำเป็น

รักษา  ต้ังแต่  30  วันติดต่อกัน



• ก้อนที่ 4 กรณี 300,000 บาทแรก ไม่เพียงพอ เบิกได้อีกเท่าที่จ่ายจริง  

ตามความจำเป็น  แต่รวมทั้งหมดแล้วไม่เกิน 500,000 บาท ตามความ

เห็นของคณะกรรมการการแพทย์ 

• ก้อนที่ 5 กรณี 500,000 บาท ไม่เพียงพอ ให้นายจ้างจ่ายเพิ่มอีกเท่าที่จ่าย

จริง ตามความจำเป็น แต่รวมทั้งหมดแล้วไม่เกิน 1,000,000 บาท ตาม

ความเห็นของคณะกรรมการการแพทย์ 

• หากลูกจ้างซ่ึงเป็นผู้ป่วยในมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าห้อง ค่าอาหาร ค่า

บริการพยาบาล และค่าบริการทั่วไป ให้นายจ้างจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าว

เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินวันละ 1,300 บาท 



ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพ 
(กฎกระทรวงกำหนดการจ่ายค่าฟื้นฟูฯ 2558)

• (1) ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูสมรรถภาพในการทํา
งานด้านอาชีพ ให้จ่ายได้เฉพาะที่เป็น การฝึก
ตามหลักสูตรที่หน่วยงานของสํานักงานประกัน
สังคมเป็นผู้ดําเนินการ ไม่เกิน24,000 บาท







• (2) ค่าใช้จ่ายในกระบวนการเวชศาสตร์ฟื้นฟู
สมรรถภาพในการทำงานด้านการแพทย์ โดย
เป็นค่าใช้จ่ายทางกายภาพบำบัด ไม่เกินวันละ 
200 บาท และค่าใช้จ่ายในกิจกรรมบำบัด ไม่เกิน
วันละ 100 บาท แต่รวมแล้วไม่เกิน 24,000 บาท



• (3) ค่าใช้จ่ายในกระบวนการบำบัดรักษาและการ
ผ่าตัดเพื่อประโยชน์ในการฟื้นฟูสมรรถภาพในการ
ทำงาน ไม่เกิน 40,000 บาท หากเกินกว่านี้ ให้
นายจ้างจ่ายค่าใช้จ่ายเท่าที่จ่ายจริงตามความ
จำเป็นเพิ่มอีกไม่เกิน 110,000 บาทโดยความเห็น
ชอบคณะกรรมการการแพทย์

• (4) ค่าวัสดุและอุปกรณ์ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู 
หน่วยละไม่เกินอัตราตามท่ีกระทรวงการคลัง
กําหนด แต่รวมแล้วไม่เกิน 160,000 บาท



ค่าทำศพ

• 100 เท่า ของค่าจ้างขั้นต่ำรายวันสูงสุด 
(ปัจจุบัน 30,000 บาท) โดยจ่ายให้ผู้
จัดการศพ



ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง 
เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 7)



ค่าทดแทน 

• จ่าย 60% ของค่าจ้าง กรณีหยุดพักรักษาตัวเกิน 3 วันข้ึนไปแต่ไม่

เกิน 1 ป ี

• จ่าย 60% ของค่าจ้าง กรณีสูญเสียอวัยวะ หรือ สูญเสียสมรรถภาพ

ไม่เกิน 10 ปี  (ตามอัตราที่กำหนด) 

• แขนขาดข้างหนึ่ง 10 ปี 

• ขาขาดข้างหนึ่ง 6 ปี กับ 8 เดือน 

• มือขาดข้างหนึ่ง 9 ปี 

• เท้าขาดข้างหนึ่ง 4 ปี กับ 8 เดือน



• เท้าทั้งสองข้างขาด 10 ปี 

• หูหนวกทั้งสองข้าง 5 ปี กับ 10 เดือน 

• หูหนวกข้างหนึ่ง 2 ปี กับ 8 เดือน 

• นิ้วหัวแม่มือขาดนิ้วหนึ่ง 3 ปี กับ 8 เดือน 

• นิ้วชี้ขาดนิ้วหนึ่ง 2 ปี กับ 4 เดือน



• จ่าย 60 % ของค่าจ้าง กรณีทุพพลภาพ ไม่เกิน 15 ปี 

• ขาทั้งสองข้างขาด 

• มือหรือแขนข้างหนึ่งกับเท้าหรือขาอีกข้างหนึ่งขาด 

• มือทั้งสองข้างขาด 

• แขนทั้งสองข้างขาด 

• ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยที่ศีรษะ หรือกระดูกสันหลังเป็นเหตุ

ให้มือหรือแขนทั้งสองข้าง มือข้างหนึ่งกับแขนข้างหนึ่ง เท้าหรือ

ขาทั้งสองข้าง  เท้าข้างหนึ่งกับขาอีกข้างหนึ่ง มือหรือแขนข้าง

หนึ่งกับเท้าหรือขาอีกข้างหนึ่งสูญเสียสมรรถภาพในการทำงาน

โดยส้ินเชิง



• จ่าย 60 % กรณีลูกจ้างตาย มีกำหนด  8 ปี
• ทั้ง 4 กรณีเมื่อรวมกันแล้วต้องไม่ต่ำกว่าเดือนละ 2,000 

บาท และไม่เกิน 9,000 บาท



ทายาทที่มีสิทธิรับเงินทดแทน
• บิดามารดา

• สามีภรรยา

• บุตรมีอายุต่ำกว่า 18 ปี เว้นแต่อายุครบ 18 ปีแต่
ยังเรียนไม่จบป.ตรี ให้ได้จนกว่าจะเรียนจบ

• บุตรมีอายุตั้งแต่ 18 ปีและทุพพลภาพ หรือจิต
ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 

•  บุตรของลูกจ้างที่เกิดภายใน 310 วันนับแต่
ลูกจ้างตาย



ทายาทที่มีสิทธิรับเงินทดแทน
• ให้จ่ายเงินทดแทนแก่ทายาท โดยให้ได้รับในส่วน

แบ่งเท่าๆกัน

• กรณีทายาทลำดับใด สิ้นสิทธิท่ีจะได้รับเงินทดแทน 
และให้นำเงินไปเฉลี่ยจ่ายให้แก่ทายาทอื่นๆต่อไป

• ทายาทคนหนึ่งคนใดถึงแก่ความตาย

• กรณีสามีหรือภรรยาของลูกจ้าง สมรสใหม่

• กรณีสามีหรือภรรยาของลูกจ้าง แสดงให้เห็นว่า
ได้อยู่กินฉันสามีภรรยากับหญิงอื่นหรือชายอื่น



   ข้อ 1. นายจ้างมีคำสั่งให้นายสร คนขับรถยนต์ได้รับ
ค่าจ้าง 12,000 บาท และนายชัยหัวหน้าได้รับค่าจ้าง 
15,000 บาท นำสินค้าไปส่งที่สาขาจังหวัดน่าน ในวันที่ 
1 มีนาคม ระหว่างเดินทางรถยนต์ตกเขา ปรากฏว่า
นายสร หายตัวไป ส่วนนายชัยได้รับบาดเจ็บต้องรักษา
ตัวอยู่ที่โรงพยาบาล 4 เดือน ต่อมาในวันที่ 1 สิงหาคม 
นางอ้อมใจ ภริยาของนายสรได้มาพบนายจ้างของนาย
สร เพื่อเรียกร้องสิทธิต่างๆ ตามกฎหมาย เช่นนี้นาง
อ้อมใจ และนายชัยจะมีสิทธิอะไรบ้าง เพราะเหตุใด จง
อธิบาย



   ข้อ 2. นายจ้างมีคำสั่งให้นายวิชัยซึ่งเป็นลูกจ้างได้รับ
ค่าจ้างเดือนละ 10,000 บาท ไปตรวจดูการก่อสร้าง
โรงงานแห่งใหม่ที่จังหวัดสุพรรณบุรี โดยนายจ้างให้
นายวิชัยนั่งรถทัวร์ไปในคืนวันศุกร์เวลา 22:00น. จาก
จังหวัดเชียงราย ไปจังหวัดสุพรรณบุรี ก่อนขึ้นรถทัวร์
นายวิชัยได้ดื่มสุรากับเพื่อนจนเมาหลังจากขึ้นรถทัวร์ก็
หลับไปไม่ได้สติ ปรากฏว่ารถทัวร์พลิกคว่ำทำให้นาย
วิชัยได้รับบาดเจ็บสาหัส ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล
เป็นเวลา 4 เดือนนายจ้างเห็นว่านายวิชัยดื่มสุราจนไม่
ได้สติจึงไม่จ่ายเงินทดแทนให้ เช่นนี้ นายวิชัยจะต่อสู้
และมีสิทธิอย่างไรหรือไม่ เพราะเหตุใด จงอธิบาย


