


กองทุนเงินทดแทน
(WORKMEN’ S COMPENSATION FUND)

กองทุนเงินทดแทนซ่ึงไดจัดตั้งขึ้นตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 
103 ลงวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2515 สังกัดกรมแรงงาน 
กระทรวงมหาดไทย มวีัตถุประสงคท่ีจะใหความคุมครองลูกจางที่ไดรับ
การบาดเจ็บหรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางาน ใหไดรับการรักษา เปน
หลักประกันแกลูกจางวา จะไดรับเงินทดแทนดวยความรวดเร็วและ
เต็มตามสิทธิ กองทุนเงินทดแทนเริ่มทํางานตั้งแตป พ.ศ. 2517 เปน
ตนมา ไดมีการปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติฯ อีก 2 
ครั้ง ครั้งแรกในป พ.ศ. 2533 ครั้งหลังสุดเมื่อ พ.ศ. 2537 โดยตราเปน
พระราชบัญญัติขึ้นเรียกวา “พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537”



ประสบอนัตราย

เจบ็ป่วย
ทุพพลภาพ

ตาย หรอื สูญหาย 

อนัเนื�องมาจากการทาํงาน
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การใหป้ระโยชนท์ดแทน ตาม พ.ร.บ.เงนิทดแทน
คุม้ครองกรณเีนื�องจากการทาํงาน



วัตถปุระสงค์

    เพื�อเป็นกองทนุในการจ่ายเงินทดแทน
นายจ้างให้แก่ลกูจ้าง   ซึ�งประสบอันตราย 
เจ็บป่วย   ทพุพลภาพ สญูหาย หรือ ตาย 

อันเนื�องมาจากการทาํงานให้แก่
นายจ้าง หรือป้องกันรักษา ผลประโยชน์ให้

นายจ้าง
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เงนิสมทบกองทุนเงนิทดแทน

เงนิสมทบ คือเงนิที�นายจา้งจา่ยสมทบเขา้กองทุนเงนิทดแทน ซึ�งสาํนกังาน
ประกนัสงัคมจะทาํการเรยีกเกบ็จากนายจา้งเป็นรายปี 

การคาํนวณเงนิสมทบ ไดจ้ากค่าจา้งที�นายจา้งจา่ยใหแ้ก่ลกูจา้งท ั�งปีรวมกนั
คูณกบัอตัราเงนิสมทบ       อตัรา 0.2 % - 1.0 % ทั�งนี�ขึ�นอยู่กบัการ
เสี�ยงภยัตามลกัษณะงาน   ของกจิการของนายจา้ง

 นายจา้งตอ้งจา่ยเงนิสมทบตามอตัราหลกั 4 ปี ติดต่อกนัและในปีที� 
5 เป็นตน้ไป จะมีการคาํนวณฯอตัราส่วนการสญูเสยีเพิ�มลด -เพิ�ม อตัรา
เงนิสมทบใหน้ายจา้ง 
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 กองทุนเงนิทดแทน(Workmen’ s Compensation Fund)
             กองทุนเงนิทดแทน  เป็นกองทุนที�จดัต ั�งขึ�นเพื�อเป็นทุนในการ
จา่ยเงนิทดแทนใหแ้ก่ลกูจา้ง  เมื�อลกูจา้งประสบอนัตรายหรอืเจบ็ป่วย   หรอืถงึ
แก่ความตาย   หรอืสญูหาย    เนื�องจากการทาํงานใหน้ายจา้ง    โดยนายจา้ง
เป็นผูมี้หนา้ที�จา่ยเงนิสมทบเขา้กองทุนเพยีงฝ่ายเดยีว

 กจิการที�ไดร้บัการยกเวน้
      1. ราชการส่วนกลาง,ส่วนภมิูภาค  และส่วนทอ้งถิ�น  2.รฐัวิสาหกจิ
      3. กจิการเพาะปลกู  ประมง  ป่าไม ้ และเลี�ยงสตัว์  ซึ�งไม่ใชล้กูจา้งตลอดปี
         และไม่มีงานในลกัษณะอื�นรวมอยู่ดว้ย
      4. คร ู หรอื  ครใูหญ่ของโรงเรยีนเอกชน
      5. กจิการที�ไม่ไดมี้วตัถุประสงคเ์พื�อแสวงหากาํไรในทางเศรษฐกจิ
      6. ลกูจา้งของนายจา้งที�เป็นบุคคลธรรมดา   ซึ�งงานที�ลกูจา้งทาํน ั�นมิไดมี้การประกอบธุรกจิ
         รวมอยู่ดว้ย
      7. ลกูจา้งของนายจา้งซึ�งประกอบการคา้เร่หรอืการคา้แผงลอย



สิทธิประโยชน์จากกองทนุเงินทดแทน

- ค่ารกัษาพยาบาล  50,000 - 1,000,000 บาท
- ค่าทดแทน  จา่ย 60 % ของค่าจา้ง(ไม่เกนิ 12,000 บาท)
      กรณหียุดงาน ต ั�งแต่ 3 วนัขึ�นไป (จา่ยไม่เกนิ 1 ปี)
      กรณสีญูเสยีอวยัวะ (สญูเสยีบางสว่น ค่าทดแทนไม่เกนิ 10 ปี)
      กรณทุีพพลภาพ (ค่าทดแทน 15 ปี)
      กรณตีาย (ค่าทดแทน 8 ปี)
- ค่าทาํศพ  (ค่าจดัการศพ 100 เท่าของค่าจา้งข ั�นตํ�า)(31,000 บาท)
- ค่าฟื� นฟสูมรรถภาพในการทาํงาน 

โดยไดร้บัความคุม้ครอง ต ั�งแต่วนัแรกที�นายจา้งรบัเป็นลกูจา้ง 7



ค่ารกัษาพยาบาล

1. ค่ารกัษาพยาบาลเทา่ที�จา่ยจรงิและจาํเป็น 
         ไม่เกินวงเงิน 50,000 บาท

2. หากเกินเบิกเพิ�มไดอี้ก 100,000 บาท 
         (ตามกฎกระทรวง ปี 2558)
       สําหรับการประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วยของ
ลูกจ้างที�มลีกัษณะ ดงัต่อไปนี�   
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1. บาดเจบ็อยา่งรุนแรงของอวยัวะภายในหลายสว่น
และตอ้งไดร้บัการผ่าตดัแกไ้ข

2. บาดเจบ็อยา่งรุนแรงของกระดูกหลายแห่ง
    และตอ้งไดร้บัการผ่าตดัแกไ้ข

3. บาดเจบ็อยา่งรุนแรงที�ศีรษะและตอ้งไดร้บัการ
ผ่าตดัเปิดกะโหลกศีรษะ

กฎกระทรวง พ.ศ. 2558

9



10

4. บาดเจบ็อยา่งรุนแรงของกระดูกสนัหลงั

    ไขสนัหลงั หรอืรากประสาท

5. ประสบภาวะที�ตอ้งผ่าตดัตอ่อวยัวะที�ยุง่ยาก

    ซึ�งตอ้งใชวิ้ธีจุลศลัยกรรม

6. ประสบอนัตรายจากไฟไหม ้นํ�ารอ้นลวก สารเคมี 

    หรอื ไฟฟ้า ถึงขั�นสูญเสียหนงัแทเ้กินกว่ารอ้ยละ 30

7. ประสบอนัตรายอยา่งรุนแรง และเรื� อรงั
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ในกรณีที�ค่ารักษาพยาบาลเพิ�ม 150,000 บาทไมเ่พยีงพอ
สามารถจ่ายเพิ�มได้อีกเมื�อรวมค่ารักษาทั�งหมดแล้วต้อง

ไมเ่กิน    300,000   บาท      โดยมเีงื�อนไข

1. มีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยข้อ 1-6 สองรายการขึ�นไป
2. การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยข้อ 1-6 จาํเป็นต้องใช้เครื�อง
    ช่วยหายใจ หรือรักษาในห้อง ICU ตั�งแต่ 20 วันขึ�นไป
3. บาดเจ็บอย่างรนุแรงของระบบสมองหรือไขสันหลังที�ต้องรักษา
    30 วันขึ�นไป
4. การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยซึ�งรนุแรงและเรื�อรัง
    จนเป็นผลให้อวัยวะสาํคัญล้มเหลว
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ในกรณี 300,000 บาท ไมพ่อจ่ายเพิ�มได้อีกไมเ่กิน 500,000 บาท
แต่ต้องต้องเข้าเงื�อนไขตามกฎกระทรวง  (20 ก.พ. 58)

 
ในกรณีที�ค่ารักษาพยาบาลที�จ่าย  500,000 บาทไมเ่พยีงพอ

 ให้จ่ายค่ารักษาพยาบาลดังกล่าวเท่าที�จ่ายจริงตามความจาํเป็น
     แต่รวมทั�งสิ�นไมเ่กิน    1,000,000   บาท  (20 ก.พ. 58)

  โดย ให้คณะกรรมการการแพทย์พจิารณา  และ
     คณะกรรมการกองทนุเงินทดแทนให้ความเห็นชอบ

       ค่าหอ้ง ค่าอาหาร ค่าบรกิารพยาบาลและค่าบรกิารท ั�วไป
         เท่าที�จา่ยจรงิแต่ไม่เกนิวนัละ 1,300 บาท



การแจง้การประสบอนัตรายต่อสาํนกังานประกนัสงัคม
 กรณปีระสบอนัตรายหรอืเจบ็ป่วยเนื�องจากการทาํงาน 

 กท.16  +  กท.44  (กรณเีขา้โรงพยาบาลในความตกลงของกองทุนเงนิทดแทน)  ***
  ใบรบัรองแพทย ์

 ใบเสรจ็รบัเงนิ (กรณทีี�ไม่ไดเ้ขา้โรงพยาบาลในความตกลงของกองทุนเงนิทดแทน)

 สาํเนาบตัรประชาชน

 สาํเนาบตัรลงเวลาทาํงาน

 กรณอีบุตัิเหตุเนื�องจากการทาํงานนอกสถานที�ทาํงาน 
 กท.16  +  +  กท.44  (กรณเีขา้โรงพยาบาลในความตกลงของกองทุนเงนิทดแทน)   ****

 ใบรบัรองแพทย์

 ใบเสรจ็รบัเงนิ (กรณทีี�ไม่ไดเ้ขา้โรงพยาบาลในความตกลงของกองทุนเงนิทดแทน)

 สาํเนาบตัรลงเวลาทาํงาน

 หลกัฐานการออกปฏบิตัิงานนอกสถานที�

 บนัทึกประจาํวนัตาํรวจ



โรงพยาบาลในความตกลงของกองทุนเงินทดแทน
โรงพยาบาลสรุาษฎรธ์าน ี และโรงพยาบาลประจาํจงัหวดัอื�น ๆ 

และโรงพยาบาลอื�นๆ ที�ทาํความตกลง

โรงพยาบาลประจาํอาํเภอ

โรงพยาบาลศรวิีชยั

    (สามารถส่ง กท.44  ไดทุ้กโรงพยาบาล  รวมเงนิไม่เกนิวงเงนิ
โรงพยาบาลเกาะสมุย
โรงพยาบาลสมุยอินเตอร์
โรงพยาบาลบา้นดอนอนิเตอร์
โรงพยาบาลไทยอินเตอร์
โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย
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* กรณแีพทยใ์หห้ยุดพกัรกัษาตวัจะไดร้บัค่ารกัษาพยาบาล  ค่าทดแทน
การขาดรายไดต่้อเดอืนในอตัรารอ้ยละ 60 ของค่าจา้งรายเดอืน  หากตอ้ง
หยุดพกัรกัษาตวัติดต่อกนัเกนิ 3 วนัขึ�นไป แต่ไม่เกนิ 1 ปี    

ค่าทดแทนการขาดรายไดร้ายเดอืนข ั�นตํ�าที�ลกูจา้งไดร้บัจากการทาํงานต่อ
เดอืนในอตัรารอ้ยละ 60 ของค่าจา้งคูณดว้ย 26 วนัทาํงาน คูณดว้ยอตัรา
รอ้ยละ 60 
  

หลกัเกณฑแ์ละเงื�อนไขของการจา่ยค่าทดแทน



กรณค่ีาจา้งต่อเดอืน เกนิ 20,000  บาท

คาํนวณค่าจา้ง  20,000 x 60 %

ค่าทดแทนต่อเดอืนละ  12,000  บาท

  ข ั�นตํ�า รายวนั ละ 308 บาท
 ค่าทดแทน/ เดอืน = 308 x 26 x 60 % = 4,804.80  บาท 



ค่าทดแทนมี  4  ประเภท :-
-  ค่าทดแทนกรณลีกูจา้งไม่สามารถทาํงานไดต้ิดต่อกนัเกนิ
    3 วนั จากการประสบอนัตรายหรอืเจบ็ป่วย มาตรา 18(1)

-  ค่าทดแทนกรณสีญูเสยีอวยัวะบางส่วนของร่างกาย 
    มาตรา 18(2)

-  ค่าทดแทนกรณทุีพพลภาพ  มาตรา 18(3)

-  ค่าทดแทนกรณตีายหรอืสญูหาย มาตรา 18 (4)





ตวัอย่าง สญูเสยีอวยัวะ นิ�วหวัแม่มือ  ค่าจา้ง
เดอืนละ 10,000 บาท                               

นิ�วหวัแมม่ือ คดิเป็นระยะเวลา  จา่ยคา่ทดแทน 44  เดอืน  

จา่ยคา่ทดแทน 10,000�
��

���
= 6,000

= 6,000 x 44 = 264,000 บาท





กรณทีี�ทุพพลภาพ จะไดร้บัค่าทดแทน 15 ปี

กรณตีาย หรอืสญูหาย ผูมี้สทิธิจะไดร้บัค่าทดแทน 
8 ปีเฉลี�ยตามจาํนวนของผูมี้สทิธิ

  และค่าทาํศพแก่ผูจ้ดัการศพ 100  เท่าของค่าจา้งข ั�นตํ�า



ผูมี้สทิธิรบัเงนิทดแทน กรณตีาย หรอื สญูหาย

 บิดา มารดา โดยชอบดว้ยกฎหมาย
 สามี ภรรยา โดยชอบดว้ยกฎหมาย
 บุตรที�อายุต ํ �ากว่า 18 ปี เวน้แตเ่มื�อมีอายุครบ 18 ปี และ
      ยงัศึกษาอยูใ่นระดบัไม่สูงกว่าปรญิญาตรใีหไ้ดร้บัสว่นแบ่ง
      ตอ่ไปตลอดระยะเวลาที�ศึกษาอยู่
 บุตรที�อายุตั�งแต ่18 ปี และทุพพลภาพ หรอืจติฟั �นเฟือนไม่สมประกอบ      
      ซึ�งอยูใ่นอุปการะของลกูจา้งก่อนลกูจา้งตาย หรอื สูญหาย
 บุตรของลกูจา้งซึ�งเกิดภายใน 310 วนั นบัตั�งแตว่นัที�ลกูจา้งตาย หรอื
      สูญหาย โดยมีสิทธิไดร้บัเงินทดแทนตั�งแตว่นัคลอด
   ผูอ้ยูใ่นความอุปการะซึ�งตอ้งเดือดรอ้น เพราะขาดความอุปการะ
            ของลกูจา้ง (แตต่อ้งไม่มีผูมี้สิทธิขา้งตน้)
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ค่าฟื� นฟสูมรรถภาพ
1.   ค่าใช้จ่ายในการฟื� นฟูฯ ด้านการแพทย์  และอาชีพ  

เท่าที�จ่ายจริง ไม่เกนิ 24,000  บาท
2.  ค่าเวชศาสตร์ฟื� นฟูสมรรถภาพด้านการทาํงาน  
         ไม่เกนิ  24,000  บาท 
3.  ค่าใช้จ่ายในการผ่าตดั ไม่เกนิ  40,000  บาท

4.  ค่าวสัดแุละอปุกรณด์า้นเวชศาสตรฟื์� นฟ ู
      ไม่เกนิ 160,000  บาท



คลินิกโรคจากการทาํงาน
กระทรวงแรงงานและกระทรวงสาธารณสุข 
   ทาํขอ้ตกลงความรว่มมือจดัตั�ง

“โครงการศูนยโ์รคจากการทาํงาน” เมื�อวนัที�  6  กรกฎาคม  2548

วธีิการเขา้รกัษาที�คลินิกโรคจากการทาํงาน

สงสยัวา่เจบ็ป่วยดว้ยโรคจากการทาํงาน  สามารถเขา้รบับรกิารตรวจ
วนิิจฉยัได ้ โดยไมต่อ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยใด ๆ ทั�งสิ�น



ระยะเวลาการแจง้
การประสบอนัตราย

นายจา้งตอ้งแจง้ภายใน 15 วนั

ลกูจา้ง หรือ ผูมี้สิทธิ แจง้ภายใน 180 วนั 

กรณีเจบ็ป่วยเกิดขึ� นหลงัสิ� นสภาพการเป็นลกูจา้ง
แจง้ภายใน สองปี นบัแตว่นัที�ทราบการเจบ็ป่วย
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ในกรณี

เสพเครื�องดองของเมาจนไม่สามารถครองสตไิด้
รายงานผลการการตรวจพบ Ethyl Alcohol 
ในเลือดเกิน 150 mg%

จงใจใหต้นเองหรือยอมใหผู้อื้�นทาํใหต้นประสบอนัตราย

ไม่จา่ยเงนิทดแทน
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บทกาํหนดโทษ  นายจ้างผู้ใด :-
-   ไม่จดัใหลู้กจา้งซึ�งประสบอนัตรายหรือเจบ็ป่วยไดรั้บการรักษาพยาบาลทนัที
    ตามความเหมาะสมหรือ
-  ไม่จดัการศพของลูกจา้งซึ�งประสบอนัตรายหรือเจบ็ป่วยจนถึงแก่ความตายโดย
   ไม่มีผูม้าขอจดัการศพหรือ
-  ไม่ยื�นแบบลงทะเบียนจ่ายเงินสมทบแบบรายการแสดงรายชื�อลูกจา้ง และ
   จ่ายเงินสมทบภายใน 30 วนันบัแต่วนัที�นายจา้งมีหนา้ที�ตอ้งจ่ายเงินสมทบหรือ
-  ไม่แจง้การประสบอนัตราย เจบ็ป่วย หรือสูญหายของลูกจา้งต่อสาํนกังาน
   ประกนัสงัคมตามแบบที�กาํหนด  ภายใน 15 วนั นบัแต่วนัที�นายจา้งทราบ
 ให้ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกนิ 6 เดือน ปรับไม่เกนิ 10,000 บาท หรือทั�งจําทั�งปรับ
-  นายจา้งผูใ้ดไม่จ่ายเงินทดแทนตามคาํสั�งของเจา้หนา้ที�  โดยไม่ไดใ้ชสิ้ทธิอุทธรณ์
หรือไม่ไดน้าํคดีไปสู่ศาลภายในกาํหนดเวลา  ให้ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกนิ 1 ปี 
หรือปรับไม่เกนิ 20,000 บาท หรือทั�งจําทั�ง   ปรับ
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กองทุนเงินทดแทน กองทุนประกนัสงัคมกองทุนประกนัสงัคม

1. วตัถุประสงค์

       เพื�อสรา้ง
หลกัประกนัใหแ้ก่
ลกูจา้งผูป้ระกนัตน

1. วตัถุประสงค์

       เพื�อเป็นทุนใหมี้
การจา่ยเงิน
ทดแทนแก่ลกูจา้ง
แทนนายจา้ง
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กองทุนเงินทดแทน กองทุนประกนัสงัคมกองทุนประกนัสงัคม

2. หนา้ที�การจา่ยเงิน
สมทบ

    ลกูจา้ง, นายจา้ง

       รฐับาล 

2. หนา้ที�การจา่ยเงิน
สมทบ

  นายจา้งมีหนา้ที� 

      จา่ย
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กองทุนเงินทดแทน กองทุนประกนัสงัคมกองทุนประกนัสงัคม

3. อตัราเงินสมทบ       
3.1 เจ็บป่วย         

       3.2 ตาย 
       3.3 ทุพพลภาพ
       3.4 คลอดบุตร
       3.5 สงเคราะหบุ์ตร
       3.6 ชราภาพ**** 
       3.7 ว่างงาน

3. อตัราเงินสมทบ   
ตามความเสี�ยงภยัของ
กิจการนายจา้ง             
3.1 อตัราเงินสมทบหลกั

       3.2 อตัราเงินสมทบ
             ค่าประสบการณ์

1.5%

3%
.50%
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กองทุนเงินทดแทน กองทุนประกนัสงัคมกองทุนประกนัสงัคม

4. วิธีจา่ยเงินสมทบ

    จา่ยเป็นเดือน

5. เงินเพิ�มตาม ก.ม.

    รอ้ยละ 2  ตอ่เดือน  

4. วิธีจา่ยเงินสมทบ

  รายปี   รายงวด 

5. เงินเพิ�มตาม ก.ม.

    รอ้ยละ 3 ตอ่เดือน 
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กองทุนเงินทดแทน กองทุนประกนัสงัคมกองทุนประกนัสงัคม

6. สิทธิประโยชน์

      กรณีเจบ็ป่วย

    กรณีคลอดบุตร

    กรณีทุพพลภาพ

     กรณีตาย

     กรณีสงเคราะหบุ์ตร

     กรณีชราภาพ

     กรณีว่างงาน

6. สิทธิประโยชน ์                                                                   

  ค่ารกัษาพยาบาล

 ค่าทดแทน

 กรณีหยุดงาน 

 กรณีสูญเสียอวยัวะ

 กรณีทุพพลภาพ

 กรณีตาย

  ค่าทาํศพ    ค่าฟื� นฟู
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กองทุนเงินทดแทน กองทุนประกนัสงัคมกองทุนประกนัสงัคม

7. ขอ้ยกเวน้

    จงใจทาํใหเ้กิดขึ�น

    ยนิยอมใหผู้อื้�น 
       ก่อใหเ้กิดขึ�น
                 (ม. 61)

7. ขอ้ยกเวน้

   ลูกจา้งเสพของมึนเมา
       หรือสิ�งเสพติดอื�น  จนไม่
       สามารถครองสติได้

    ลูกจา้งจงใจใหต้นเอง
       ประสบอนัตราย หรือยอม
       ใหผู้อื้�นทาํใหต้นประสบ
       อนัตราย
       (ม. 22)
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กองทุนเงินทดแทน กองทุนประกนัสงัคมกองทุนประกนัสงัคม

8. การอทุธรณ์

  อุทธรณ์ต่อ

         คณะกรรมการ
         อุทธรณ์ ภายใน 
         30 วนั

8. การอทุธรณ์
    อุทธรณ์ต่อ
         คณะกรรมการ
         กองทุนภายใน
         30 วนั





สอบถามรายละเอียดเพิ� มเติมไดที้�

สาํนกังานประกนัสงัคมจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

077-287936

 077-282283

ต่อ 112 - 113
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