
                 พระราชบญัญติัเงินทดแทน พ.ศ.2537 
                 พระราชบญัญติัประกนัสงัคม พ.ศ.2533                  

                   
 โดย 

  
  

 ต าแหน่ง นักวิชาการแรงงานช านาญการ 
 ส่วนงานสิทธิประโยชน์ 

 ส านักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา 
 โทรศัพท์ 0 5448 4001 – 2 ต่อ 110 

 มือถือ 08 9111 3639



กองทุนเงินทดแทน 
 

 กองทุนเงนิทดแทน เกดิขึน้ในประเทศไทยคร้ังแรก เมื่อปี พ.ศ. 2515  
 ภายใต้การบริหารของส านักงานกองทุนเงนิทดแทน กรมแรงงาน 
 ตั้งขึน้ตามประกาศคณะปฏิวตัิฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2515  
 ที่ให้หลกัประกนัแก่ลูกจ้างกรณปีระสบอนัตราย หรือเจ็บป่วยด้วยโรคอนัเน่ืองมาจากการท างาน 
โดยในปีแรกของ การให้ความคุ้มครอง จะครอบคลุมเฉพาะ สถานประกอบการที่มีลูกจ้าง 20 คนขึน้ไปที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ 
  แล้วจึงค่อย ๆ ขยายความคุ้มครองออกไปจนครบทุกจังหวดั ทั่วประเทศใน วนัที่ 1 กรกฎาคม 2531 

 นับเป็นก้าวแรกของการประกันสังคมไทย จวบจนกระทั่งได้มีการผลกัดนัพระราชบัญญัตปิระกนัสังคม พ.ศ.2533  
 ให้มีผลบังคบัใช้ตั้งแต่ วนัที่ 2 กนัยายน 2533 เป็นต้นมา 

 ประเทศไทยจึงมีการประกนัสังคมอย่างเตม็รูปแบบ โดยลูกจ้างจะได้รับความคุ้มครอง ทั้งในเร่ืองการประสบอนัตราย หรือเจ็บป่วย
ทุพพลภาพ และตาย ทั้งนีเ้น่ืองและไม่เน่ืองจากการท างาน รวมไปถึงการคลอดบุตรสงเคราะห์บุตร ชราภาพ และการว่างงาน                
เฉกเช่นเดยีวกบัประเทศอืน่ ๆ 

  



พ.ร.บ.เงนิทดแทน พ.ศ. 2537 

(๑)  ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิน่ 
(๒)  รัฐวสิาหกจิ ตามกฎหมายว่าด้วยพนักงานรัฐวสิาหกจิสัมพนัธ์ 
(๓)  ธุรกจิโรงเรียนเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน 

      เฉพาะ ในส่วนทีเ่กีย่วกบัครูหรือครูใหญ่ 

(๔) กจิการ ทีม่ิได้มีวตัถุประสงค์ เพือ่แสวงหาก าไรใน ทางเศรษฐกจิ 
(๕) นายจ้างอืน่ ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ไม่ใช้บังคบั 



    การบังคบัใช้ 

(๑) กจิการเพาะปลูก ประมง ป่าไม้ และเลีย้งสัตว์ ซ่ึงมิได้ใช้ลูกจ้างตลอดปี  
     และ ไม่มีงานลกัษณะอืน่ รวมอยู่ด้วย 
(๒) นายจ้างทีเ่ป็นบุคคลธรรมดา ซ่ึงงานทีลู่กจ้างท าน้ัน มิได้มีการประกอบ 
     ธุรกจิรวมอยู่ด้วย 
(๓) นายจ้างซ่ึงประกอบการค้าเร่ การค้าแผงลอย 

 เว้นแต่ 
 

นายจา้ง ท่ีมีลูกจา้ง ท างาน ตั้งแต่หน่ึงคนข้ึนไป 

ยืน่แบบลงทะเบียน ภายใน 30 วนั 



นายจ้าง 

  ผู้ซ่ึง ตกลงรับ ลูกจ้าง เข้าท างาน โดยจ่ายค่าจ้างให้  

  รวมถงึ ผู้ซ่ึง ได้รับมอบหมายให้ ท างาน แทน นายจ้าง  

  นายจ้างทีเ่ป็นนิตบุิคคล  รวมถงึผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิตบุิคคล  

   และ ผู้ซ่ึง ได้รับมอบหมายจาก ผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิตบุิคคล 

   ให้ท าการแทนด้วย     

หมายถึง 



ลูกจ้าง 

 ผู้ซ่ึง ท างานให้ นายจ้าง โดยรับค่าจ้าง ไม่ว่าจะเรียกช่ืออย่างไร 

 ไม่รวมถงึ ลูกจ้าง ซ่ึงท างานเกีย่วกบังานบ้าน  

  อนัมิได้ มีการประกอบธุรกจิ รวมอยู่ด้วย 

หมายถึง 



ค่าจ้าง 

 เงนิทุกประเภท ทีน่ายจ้างจ่าย ให้แก่ลูกจ้าง  

  เป็นค่าตอบแทน การท างาน ในวนัและเวลาท างาน ปกติ  

  ไม่ว่าจะค านวณตามระยะเวลา หรือ  

  ค านวณตามผลงาน ทีลู่กจ้างท าได้ 

  รวมถงึ เงนิทีน่ายจ้างจ่าย ให้แก่ลูกจ้าง ในวนัหยุดและวนัลา  

หมายถึง 



 
นายจา้งมีหนา้ท่ี 

 + ยืน่แบบลงทะเบียนจ่ายเงินสมทบภายใน 30 วนั 
    นับแต่วนัทีน่ายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินสมทบ 

 + ช าระเงนิสมทบภายในเดอืนมกราคมของทุกปี 

 + แจ้งการประสบอนัตราย ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด 



เงนิสมทบ กองทุนเงนิทดแทน 

 + นายจ้าง จ่ายฝ่ายเดยีว 
    ร้อยละ 0.20 – 1.00 (ตามประเภทกจิการ) 

 + ค านวณจากค่าจ้าง ที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้าง ทั้งปี 
    ประเมิน ช าระภายใน มกราคม 



การคุ้มครองแก่ลูกจ้าง 

 ประสบอนัตราย  
    ได้รับอนัตรายแก่กาย หรือ ผลกระทบแก่จิตใจ หรือ ถึงแก่ความตาย เน่ืองจากการท างาน หรือ 
    ป้องกนัรักษาประโยชน์ให้แก่นายจ้าง หรือ ตามค าส่ังของนายจ้าง 

 เจ็บป่วย 
    เจ็บป่วย หรือ ถึงแก่ความตาย ด้วยโรคซ่ึงเกดิขึน้ตามลกัษณะ หรือสภาพของงาน หรือเน่ืองจากการท างาน 

 สูญหาย (ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 120 วนันับแต่วนัที่เกดิเหตุน้ัน) 
    หายไป ในระหว่างท างาน หรือ ปฏิบัติตามค าส่ังของนายจ้าง  
    ซ่ึงมเีหตุอนัควรเช่ือว่า ลูกจ้างถึงแก่ความตาย เพราะประสบเหตุอนัตรายที่เกดิขึน้ในระหว่างท างาน หรือ 
    ปฏิบัติตามค าส่ังของนายจ้าง รวมตลอดถึงการที่ลูกจ้างหายไปในระหว่างเดนิทางโดย พาหนะทางบก ทางอากาศ หรือ 
    ทางน ้า เพือ่ไปท างานให้นายจ้างซ่ึงมเีหตุอนัควรเช่ือว่าพาหนะน้ัน ได้ประสบเหตุอนัตรายและลูกจ้างถึงแก่ความตาย  

     



ประกาศกระทรวงแรงงาน  
เร่ือง ก าหนดชนิดของโรคซ่ึงเกดิขึน้ตามลกัษณะงานหรือสภาพของงานหรือเน่ืองจากการท างาน 

 1. โรคทีเ่กดิจากสารเคมี 
    เช่น เบริลเลีย่ม แคดเมี่ยม ฟอสฟอรัส โครเมี่ยม แมงกานิส สารหนู ปรอท ตะกัว่ ฟลูออรีน คลอรีน 
           คาร์บอนไดซัลไฟด์ เบนซีน เภสัชภณัฑ์ สารก าจัดศัตรูพชื ฯลฯ 

 2. โรคทีเ่กดิจากสาเหตุทางร่างกาน 
     เช่น โรคหูตงึจากเสียง โรคจากความส่ันสะเทอืน โรคจากความกดอากาศ โรคจากรังสีแตกตวั  
            โรคจากรังสีความร้อนโรคจากแสงอลัตร้าไวโอเลต โรคจากรังสีแตกตวัอืน่ๆ โรคจากแสง 
            หรือ  คลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้า  

 3. โรคทีเ่กดิจากสาเหตุชีวภาพ 
    เช่น โรคตดิเช้ือ หรือโรคปรสิตเน่ืองจากการท างาน 



ประกาศกระทรวงแรงงาน  
เร่ือง ก าหนดชนิดของโรคซ่ึงเกดิขึน้ตามลกัษณะงานหรือสภาพของงานหรือเน่ืองจากการท างาน(ต่อ) 

 4. โรคระบบหายใจที่เกดิขึน้เน่ืองจากการท างาน  
     เช่น โรคกลุ่มนิวโมโคนิโอลสิ โรคปอดจากละหนัก โรคบิสสิโนสิส โรคหืดจากการท างาน ฯลฯ  

 5. โรคผหินังทีเ่กดิจากการท างาน 
    เช่น สาเหตุทางกายภาพ ทีพ่สูิจน์ได้ว่ามีสาเหตุเน่ืองจากการท างาน โรคด่างข่าวจากการท างาน  

 6. โรคระบบกล้ามเนือ้และโครงสร้างกระดูกทีเ่กดิเน่ืองจากการท างานหรือสาเหตุจากลกัษณะงาน 
    ทีจ่ าเพาะ หรือมีปัจจัยเส่ียงสูงในส่ิงแวดล้อมการท างาน 



ประกาศกระทรวงแรงงาน  
เร่ือง ก าหนดชนิดของโรคซ่ึงเกดิขึน้ตามลกัษณะงานหรือสภาพของงานหรือเน่ืองจากการท างาน(ต่อ) 

 7. โรคมะเร็งทีเ่กดิขึน้เน่ืองจากการท างานโดยมีสาเหตุมาจาก แอสเบสตอส(ใยหิน) /เบนซิดีนและ    
     เกลอืของสารเบซิดีน /บิสโคร โรเมทธิลอเีทอร์ /โครเมียมและสารประกอบของโครเมี่ยม/ถ่านหิน / 
     เบต้า-เนพธีลามีน/ ไวนิลคลอไรด์ ฯลฯ 

 8. โรคอืน่ๆ ซ่ึงพสูิจน์ได้ว่าเกดิขึน้ตามลกัษณะหรือสภาพของงาน 



เงินทดแทน 

1. ค่าทดแทน ร้อยละ 60 ของค่าจ้างรายเดือน 
      (1) กรณีไม่สามารถท างานติดต่อกนัได้เกนิสามวนั  ไม่เกนิ 1 ปี 
      (2) สูญเสียอวัยวะบางส่วนของร่างกาย ไม่เกนิ 10 ปี 
      (3) ทุพพลภาพ ไม่เกนิ 15 ปี 
      (4) ถึงแก่ความตาย หรือ สูญหาย  ก าหนด 8 ปี 

2. ค่ารักษาพยาบาล 

3. ค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพในการท างาน (ด้านการแพทย์และด้านอาชีพ) 

4. ค่าท าศพ 100 เท่าของอตัราสูงสุดของค่าจ้างขั้นต ่ารายวนัตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน  
   (ปัจจุบันวนัละ 310 บาท) 



การค านวณค่าทดแทน 

 + ค่าทดแทนไม่ต ่ากว่าร้อยละหกสิบของค่าจ้างขั้นต า่รายวนัตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในท้องที ่    
    ทีลู่กจ้างประจ าท างานอยู่คูณด้วยยีสิ่บหก  

      = 60 % x 305 x 26                = 4,758 บาท 

 + ไม่เกนิร้อยละหกสิบของค่าจ้างเฉลีย่ต่อเดอืน ซ่ึงค านวณจากค่าจ้างสูงสุดทีใ่ช้เป็นฐานค านวณเงนิสมทบ       
    ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสวสัดกิารสังคม เร่ือง อตัราเงนิสมทบ อตัราเงนิฝากวธีิการประเมิน 
     และการเรียกเกบ็เงนิสมทบหารด้วยสิบสอง 

    = 60 % x 240,000 /12            = 12,000 บาท 

• ค่าทดแทน  ไม่ต ่ากว่า   4,758 บาท / เดือน   (จังหวดัพะเยา)    
                      ไม่เกนิ 12,000 บาท / เดือน 



กฎกระทรวง  
ก าหนดอตัราค่ารักษาพยาบาลทีใ่ห้นายจ้างจ่าย พ.ศ. 2558 

1. ค่ารักษา ที่จ่ายจริง ตามความจ าเป็น แต่ไม่เกนิ 50,000 บาท 

2. กรณีไม่เพยีงพอ จ่ายเพิม่อกีไม่เกนิ 100,000 บาท ส าหรับการประสบอนัตราย หรือเจ็บป่วย  
   (1) บาดเจ็บอย่างรุนแรงของ อวยัวะภายในหลายส่วน และต้องได้รับการผ่าตัดแก้ไข 
   (2)             “                  กระดูกหลายแห่ง และต้องได้รับการผ่าตัดแก้ไข 
   (3)             “                  ศีรษะ และต้องได้รับการผ่าตัดเปิดกะโหลกศีรษะ 
   (4)             “                  กระดูกสันหลงั ไขสันหลงั หรือรากประสาท 
   (5) ประสบภาวะทีต้่องผ่าตดัต่ออวยัวะทียุ่่งยากซ่ึงต้องใช้วธีิจุลศัลยกรรม 
   (6) ประสบอนัตรายจากไฟไหม้ น า้ร้อนลวก ความร้อน ความเยน็ สารเคม ีรังสี ไฟฟ้าหรือระเบิด  
       จนถึงขั้นสูญเสียผวิหนังลกึถึง หนังแท้ตั้งแต่ร้อยละยีสิ่บห้าของพืน้ที่ผวิของร่างกาย 
   (7) อย่างอืน่ซ่ึงรุนแรง หรือ เร้ือรัง ตามทีรั่ฐมนตรีก าหนด 



กฎกระทรวง  
ก าหนดอตัราค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่าย พ.ศ. 2558 (ต่อ) 

3. กรณีค่ารักษาตามขอ้ 2 ไม่เพียงพอ จ่ายค่ารักษาเพ่ิมข้ึนอีก   เม่ือรวมกบัค่ารักษาตามขอ้ 1 แลว้ ไม่เกิน 300,000 บาท  
   ส าหรับการประสบอนัตราย หรือเจบ็ป่วย 
   (1) ตามขอ้ 2 (1) ถึง (6) ตั้งแต่สองรายการข้ึนไป 
   (2) ตามขอ้ ๓ (๑) ถึง (๖) ท่ีจ าเป็นตอ้งใชเ้คร่ืองช่วยหายใจ หรือ พกัรักษาตวัอยูใ่นหอผูป่้วยหนกั  
        หอผูป่้วยวกิฤต หรือหอผูป่้วยไฟไหม ้น ้าร้อนลวก ตั้งแต่ 24 วนัข้ึนไป 
   (3) บาดเจบ็อยา่งรุนแรงของระบบสมอง หรือไขสันหลงั ท่ีจ าเป็นตอ้งรักษาตั้งแต่ 30 วนัติดต่อกนั 
   (4) อยา่งอ่ืนซ่ึงรุนแรง หรือ เร้ือรัง ตามขอ้ 2 (7) 
        (ก) เป็นผลใหอ้วยัวะส าคญัลม้เหลว 
        (ข) กรณีอ่ืนนอกจาก (ก) ใหเ้ป็นไปตามความเห็นของคณะกรรมการการแพทย ์



กฎกระทรวง  
ก าหนดอตัราค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่าย พ.ศ. 2558 (ต่อ) 

4. กรณค่ีารักษา ทีจ่่ายตามข้อ 3 ไม่เพยีงพอ จ่ายค่ารักษาเพิม่ขึน้ ตามความเห็นของคณะกรรมการ 
   การแพทย์ เมื่อรวมกบัค่ารักษา ตามข้อ 1 - 3 ไม่เกนิ 500,000 บาท 

5. กรณค่ีารักษา ทีจ่่ายตามข้อ 4 ไม่เพยีงพอ จ่ายค่ารักษาเพิม่ขึน้ ตามความเห็นของคณะกรรมการ 
   การแพทย์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ เมื่อรวมกบัค่ารักษาตามข้อ 1- 4  
   ไม่เกนิ 1,000,000 บาท 

6. ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการทัว่ไป ไม่เกนิวนัละ 1,300 บาท  
   (รวมอยู่ในค่ารักษา) 



 

 

                                         

                                                   

                                                                               

                                                                                        1,000,000  
(ตามความเหน็ของคณะกรรมการการแพทย์ โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการ)                                                

 

 

                                         

                                                  500,000  
  (ตามความเหน็ของคณะกรรมการการแพทย์)            

 

 

      

 

 

                                300,000             

               

              100,000  

สรุป ค่ารักษา 
50,000 



ลูกจา้งประสบอนัตรายหรือเจบ็ป่วย  
  
 1. ใหน้ายจา้งจดัใหลู้กจา้งไดรั้บการรักษาพยาบาลทนัที 
    ตามความเหมาะสมแก่อนัตรายหรือความเจบ็ป่วย 

 2. จดัท าใบส่งตวั (กท.44) ใหส้ถานพยาบาลท่ีเขา้รับการรักษา (เฉพาะสถานพยาบาลท่ีท าความตกลง) 

 3. นายจา้งแจง้ต่อส านกังานภายใน 15 วนั 
    นบัแต่วนัท่ีนายจา้งทราบหรือควรจะไดท้ราบ (แบบ กท 16) 

 4. ถา้นายจา้งไดท้ดรองจ่ายเงินทดแทนใหลู้กจา้งหรือผูมี้สิทธินั้นไปก่อน ใหน้ าใบเสร็จรับเงินไปเบิก  
   ณ ส านกังานประกนัสงัคม 



ค่าฟ้ืนฟสูมรรถภาพในการท างาน 
 1. ค่าใช้จ่ายในการฟ้ืนฟูด้านอาชีพ ไม่เกนิ 24,000 บาท/หลกัสูตร 

 2. ค่าใช้จ่ายฟ้ืนฟูด้านการแพทย์ เช่น กายภาพบ าบัด ไม่เกนิวนัละ 200 บาท รวมแล้วไม่เกนิ 24,000 บาท 

 3. ค่าใช้จ่ายในกระบวนการบ าบัดรักษาและการผ่าตัดฯ ไม่เกนิ 40,000 บาท 

 4. ค่าวสัดุและอุปกรณ์ด้านเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู รวมแล้วไม่เกนิ 160,000 บาท 

 5. ค่าใช้จ่ายในการผ่าตัด หากเกนิกว่า ข้อ 3 จ่ายเพิม่ได้อกีไม่เกนิ 110,000. บาท 
   (คณะกรรมการการแพทย์หรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นผู้พจิารณาให้ความเห็นชอบ)  

 รวมค่าฟ้ืนฟฯู 358,000 บาท 



การเรียกร้องหรือการไดม้าซ่ึงสิทธิหรือประโยชน์ตามพระราชบญัญติัน้ี  
  ไม่เป็นการตดัสิทธิหรือประโยชน์ท่ีลูกจา้งพึงไดต้ามกฎหมายอ่ืน 

หา้มมิใหน้ายจา้งหกัเงินทดแทนเพื่อการใดๆ  
  และเงินทดแทนไม่อยูใ่นความรับผดิแห่งการบงัคบัคดี 



1. ลูกจา้งเสพของมึนเมา หรือ เสพส่ิงเสพติดอ่ืน จนไม่สามารถครองสติได ้

2. ลูกจา้งจงใจใหต้นเองประสบอนัตราย หรือ ยอมใหผู้อ่ื้นท าใหต้นประสบอนัตราย 

การประสบอนัตรายหรือเจบ็ป่วยของลูกจา้ง  
ท่ีไม่ไดรั้บการคุม้ครอง 


