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สาขาวิชา  นิติศาสตร 
ปการศึกษา  2544 
 

บทคัดยอ 
 
 วิทยานพินธฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากฎหมายเงินทดแทน โดยศึกษาเปรียบเทียบ
ประเทศไทยกบับางประเทศในเอเซีย ไดแก ประเทศมาเลเซีย ประเทศฟลิปปนส และประเทศญ่ีปุน 
ท้ังนี้เพื่อใหทราบถึงขอแตกตาง ขอดีและขอเสีย รวมทั้งการใหความคุมครองลูกจางตามกฎหมาย   
เกี่ยวกับกองทนุเงินทดแทน เพื่อนําผลของการศึกษาวจิัยมาใชเปนแนวทางในการเสนอแนะปรับปรุง
กฎหมายเงินทดแทนของประเทศไทย 
 
 วิทยานพินธนีศึ้กษาโดยวิธีวจิัยกฎหมาย (legal research) และวิจัยเอกสาร (documentary 
research) โดยศึกษาแนวคิดและหลักการขององคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) ศึกษาพัฒนาการ
ของกฎหมายเงินทดแทนในประเทศและศึกษากฎหมายเงินทดแทนของประเทศไทยเปรียบเทียบกบั
บางประเทศในเอเซีย 3 ประเทศ ไดแก ประเทศมาเลเซีย ประเทศฟลิปปนสและประเทศญ่ีปุน ใน 4 
ประเด็น  คือ 

1. ขอบเขตการคุมครองของกฎหมาย 
2. การใหความคุมครองเกี่ยวกบัเงินทดแทนแตละประเภท 
3. ผูมีสิทธิไดรับเงินทดแทน 
4. ผูมีหนาท่ีจายเงินสมทบ 

 
จากการศึกษาพบวา กฎหมายเงินทดแทนของประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย   ประเทศ 

ฟลิปปนส และประเทศญ่ีปุนมีความแตกตางกัน โดยมีขอดีขอเสียในการใหความคุมครองลูกจาง  คือ 
1. ขอบเขตการคุมครองของกฎหมาย  ประเทศไทยไดขยายการใหความคุมครองลูกจาง 

ในสถานประกอบการท่ีมีลูกจางต้ังแต 1 คนข้ึนไป โดยกฎหมายมีผลใชบังคับต้ังแตวันท่ี 1 เมษายน 
2545 เปนตนไป   ซ่ึงใหความครอบคลุมมากกวาประเทศมาเลเซีย     ประเทศฟลิปปนสและประเทศ 
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ญ่ีปุน ท่ีใหความคุมครองลูกจางต้ังแต 5 คนข้ึนไป แตประเทศญ่ีปุนมีการใหความคุมครองแรงงาน
ภาคเกษตรดวย 

2. การใหความคุมครองเกี่ยวกบัเงินทดแทนแตละประเภท         ประเทศไทยกําหนดให      
จายคาทดแทนเปนรายเดือนแกลูกจางผูมีสิทธิรอยละ 60 ของคาจางรายเดือนในทุกกรณีอันเปน
มาตรฐานข้ันตํ่าขององคการแรงงานระหวางประเทศ ซ่ึงตางกับอีก 3 ประเทศท่ีกําหนดอัตราเงิน
ทดแทนมากกวาประเทศไทย โดยจายคาทดแทนระหวางรอยละ 80 ถึงรอยละ 90 ของคาจาง 
นอกจากน้ีประเทศญ่ีปุนไดใหความคุมครองลูกจางขณะอยูระหวางการเดินทางมาทํางานดวย 

3. ผูมีสิทธิไดรับเงินทดแทน  ประเทศไทยไมคุมครองถึงคูสมรส และบุตรบุญธรรม ให 
เปนผูมีสิทธิไดรับเงินทดแทน เนื่องจากทั้ง 3 ประเทศใหระบุใหผูมีสิทธิไดรับคาทดแทน คือ            
“คูสมรส” ซ่ึงแตกตางจากประเทศไทยท่ีระบุใหผูมีสิทธิคือ “สามีหรือภรรยา”  อนึ่ง ประเทศญ่ีปุนให
สิทธิลูกจางในการกําหนดหรือสามารถระบุช่ือบุคคลหน่ึงบุคคลใดไวใหเปนผูมีสิทธิไดรับเงิน        
ทดแทนได 

4. ผูมีหนาท่ีจายเงินสมทบ  ประเทศไทย ประเทศฟลิปปนส และประเทศญ่ีปุนกําหนดให 
นายจางเปนผูจายเงินสมทบแตเพยีงฝายเดยีว ซ่ึงตางจากประเทศมาเลเซียท่ีมีรูปแบบการใหความ     
คุมครองแบงออกเปน 2 ประเภท คือ โครงการเจ็บปวยเน่ืองจากการทํางาน (EIS) ใหนายจางเปนผู
จายเงินสมทบเพียงฝายเดียว  สวนโครงการบํานาญทุพพลภาพ (IPS) ใหนายจางและลูกจางเปนผู
จายเงินสมทบทั้ง 2 ฝาย 
 
 ดังนั้น  เพื่อใหกฎหมายเงินทดแทนของประเทศไทยมีประสิทธิภาพและใหลูกจางไดรับ
ประโยชนสูงสุดอยางท่ัวถึงและเปนธรรม จึงเสนอใหมีการพิจารณาจายเงินทดแทนสูงกวามาตรฐาน
ข้ันตํ่าของ ILO คือ จากเดมิรอยละ 60 ของคาจาง เปนรอยละ 80 หรือรอยละ 90 ของคาจางเหมือน
อยางประเทศมาเลเซีย ประเทศฟลิปปนส และประเทศญ่ีปุน 

กรณีลูกจางพกิารถาวรและจําเปนตองมีผูดูแลประจํา     (constant attendance allowance)       
ผูดูแลประจําควรไดรับเบ้ียเล้ียงรายเดือนเพือ่เปนคาใชจายในการดูแลลูกจางท่ีทุพพลภาพไมสามารถ
ชวยเหลือตนเองไดดังท่ีประเทศมาเลเซียดาํเนินการอยู 

 ควรมีการพิจารณาสงเสริมสนับสนุนใหนายจางและลูกจางทําความตกลงรวมกันในการ 
ซ้ือประกันภยักรณีประสบอันตรายหรือเจบ็ปวยเนื่องจากการทํางานเพิ่มเติมจากบริษัทเอกชน       
นอกเหนือจากการคุมครองตามกฎหมายเงินทดแทน นอกจากน้ี ควรแกไขกฎหมายใหความคุมครอง
ของลูกจางขณะอยูในระหวางเสนทางการเดินทางมาทํางานดวย ซ่ึงประเทศญ่ีปุนไดใหความคุมครอง
ในกรณีนี้ และประการสุดทาย 
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ควรแกไขนิยามคําวา    “สามีหรือภรรยา”  ซ่ึงเปนผูรับคาทดแทนตามมาตรา 20 (2) ของ 

พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537   เปน     “คูสมรส”     และเพิ่มเติม “บุตรบุญธรรม” และ 
“บุคคลท่ีลูกจางระบุช่ือไว” ใหเปนผูมีสิทธิไดรับเงินทดแทนเหมือนเชนประเทศมาเลเซีย   ประเทศ   
ฟลิปปนส และประเทศญ่ีปุน เพื่อใหลูกจางไดรับความคุมครองอยางท่ัวถึงและชัดเจนยิ่งข้ึน 
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ABSTRACT 
 

 The purpose of this research was to study the Workmen's Compensation  Act (WC) in 
Thailand compared with Malaysia, The Philippines and Japan.  The research is aimed at studying 
characteristics, the pros and cons, and a protection of the WC Act in selected countries.  The result 
of this study can be applied for setting guidelines of an improvement in the WC Act of Thailand. 
 As for research methodology, a documentary research was chosen. The content  for 
analysis was based on a concept and principle of workmen's compensation defined by ILO and the 
WC Act development in Thailand. The comparison of the WC Act in selected countries were also 
included. The analysis focused on four issues as follows:  

1.  A coverage 
2.  Benefits under the WC Act 
3.  An eligible person 
4.  Contributors 
 
The findings of this study found that the features of the WC Act in selected countries 

varied with each country as follows: 
1. Coverage : as a result of an extension of the coverage to workers in enterprises  

with one or more workers on April 1,2002, WC coverage in Thailand now became boarder than 
selected countries where covered workers in enterprises with five or more.  But in Japan, 
agriculture workers were also covered under the WC Act. 
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2. Benefits : Thai worker is entitled to be paid compensation at the rate of 60 per cent  
of monthly wages in any case.  This provision is followed by the minimum standard of ILO. In 
contrast, selected countries provided a range of compensation from 80 per cent to 90 per cent of 
wages. In Japan, the compensation is also provided for worker commute to work. 

3. Eligible person : the WC Act of Thailand has not covered the deceased's spouse  
and legally adopted child. Because the eligible person as defined by the WC Act of Thailand 
means "the deceased's husband or wife. In Japan, the WC Act  allows workers to specify the name 
of person to be the eligible person for WC compensation. 

4. Contributors : employers in Thailand, The Philippines and Japan is required to  
remit  WC contribution on behalf of employees. But in Malaysia, the protection was separated 
into two schemes consisting of The Employment Insurance Scheme (EIS) and the Invalidity 
Pension Scheme (IPS). The contribution of EIS comes from employers solely. But the IPS 
contribution comes from both  employers and employees. 
 

In Thailand, therefore, to enforce the WC Act efficiently, the following 
recommendation were made. 

1. It should be taken into account in increasing the amount of compensation higher 
than the rate stipulated by the minimum standard of ILO. It should be increased from 60 per cent 
of wages to 80-90 per cent of wages as in Malaysia, The Philippines, and Japan. 

2. In case of a permanent disability who needs the care, it should be provided her or  
him the monthly constant-attendance supplement to meet her or his extra needs arising from the 
disability as the scheme of Malaysia. 

3. It should be enhanced employers and employees to make agreement for buying an  
additional work-injury insurance from private company. Furthermore, the WC Act should be 
amended for covering workers during commute to work as the provision of Japan. 

4. The WC Act should be amended the definition of the eligible persons who have  
right to claim compensation in accordance with the section 20 (2)  of the WC Act, B.E.2537. It 
should be amended "husband and wife" to be "spouse". Additionally, "legally adopted child" and 
"the specified person" should be stipulated as the WC Act of Malaysia, The Philippines and Japan.   
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 
1.  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 
การดําเนินการเพ่ือใหความคุมครองแกคนงานในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวย

เนื่องจากการทํางานของบางประเทศในเอเซียมีความเปนมาไมยาวนานมากนักเม่ือเทียบกับประเทศท่ี
พัฒนาแลวในซีกโลกตะวนัตก   ท้ังนี้  สืบเนื่องมาจากการท่ีสภาพสังคมและเศรษฐกจิอิงอยูกับผลผลิต
ภาคเกษตรกรรมขณะท่ีประเทศในซีกโลกตะวนัตกไดมีการพัฒนาทางดานเทคโนโลยีและ              
อุตสาหกรรมการผลิตโดยการใชเคร่ืองจักรกลในการผลิตแทนกําลังคนอยางกวางขวาง           การปฎิวัติ 
อุตสาหกรรมในชวงศตวรรษท่ี 20 มีผลกระทบอยางสําคัญสําหรับสภาพการดาํรงชีวิตของผูใช        
แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม กลาวคือ แมวาการผลิตจะเพิ่มสูงข้ึนอยางมหาศาลสรางความเจริญ
ทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว แตในขณะเดียวกันอัตราการประสบอันตรายหรือการเปนโรคเน่ืองจากการ
ทํางานก็เพิ่มสูงข้ึนตามไปดวย คนงานบางสวนไดรับผลกระทบจากสารเคมีและสภาพแวดลอมในการ
ทํางานท่ีไมถูกลักษณะอนามัย คนงานจํานวนไมนอยสูญเสียอวัยวะและความสามารถในการทํางาน
อันเปนผลมาจากการประสบอุบัติเหตุขณะทํางานกับเคร่ืองจักรกล ปญหาดังกลาวทําใหประเทศตางๆ
ตองมีการดําเนินการปองกนัและแกไขเพือ่ลดอัตราการประสบอันตรายและการเปนโรคเน่ืองจากการ
ทํางานควบคูกบัการพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิต  

 
การออกกฎหมายเพ่ือคุมครองกรณปีระสบอันตรายจากการทํางานของคนงานเริ่มปรากฏ

เม่ือหลังสงครามโลกคร้ังท่ี 1 คือในชวงใกลเคียงกับการเกิดมีองคการแรงงานระหวางประเทศ 
(International Labour Organization) หรือ ILO ที่มีบทบาทสําคัญในการรณรงคสงเสริมการใชมาตรการ
เพื่อความปลอดภัยของผูใชแรงงาน  อันเปนผลกระตุนใหประเทศตาง ๆ ท่ัวโลกรวมท้ังในภูมิภาค       
อาเซียนและญ่ีปุนตระหนักถึงปญหาท่ีเกี่ยวของกับการผลิตภาคอุตสาหกรรมและชีวิตของผูใชแรงงาน
มากข้ึน ประเทศมาเลเซียและสิงคโปรเม่ือคร้ังยังไมไดแยกประเทศเร่ิมมีกฎหมายประกันการเจ็บปวย
และประสบอันตรายจากการทํางานเม่ือ ค.ศ.1929 มาเลเซียไดมีการปรับปรุงแกไขใหสอดคลองกับ
สภาพการณของการพัฒนาอุตสาหกรรมมากข้ึนในป ค.ศ.1946  ตอมาในป ค.ศ. 1972 ประเทศญ่ีปุน
ไดมีการประกาศใชกฎหมายวาดวยความปลอดภัยและอนามัยในการทํางานข้ึน ตอมาฟลิปปนสเร่ิม
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 วิทยานพินธนีจ้ึงมุงศึกษาปญหาของกองทุนเงินทดแทนโดยศึกษาวเิคราะหเปรียบเทียบ
ถึงแงมุมท้ังขอดีและขอเสียของกองทุนเงินทดแทนของประเทศไทยไทยเปรียบเทียบกับบางประเทศ
ในเอเชียวาเปนไปตามมาตรฐานแรงงานระหวางประเทศขององคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) 
หรือไม และมาตรฐานแรงงานเชนนัน้เหมาะสมท่ีจะนํามาปรับใชกับประเทศไทยไดเพียงใด  รวมท้ัง
ศึกษาถึงผลกระทบตาง ๆ เพื่อนําเสนอแนวทางท่ีเหมาะสมสําหรับการแกไขปญหาความเดือดรอน
ของลูกจางวาควรจะกําหนดแนวทางนโยบายและแกไขบทบัญญัติ ระเบียบ ขอบังคับของกฎหมาย
อยางไรเพ่ือใหความคุมครองลูกจางในประเทศไทยตามกฎหมายเงินทดแทนสมดังเจตนารมณของการ
จัดต้ังกองทุนเงินทดแทนตอไป  
 
2. สมมุติฐานของวิทยานพินธ 
 

การใหความคุมครองแกลูกจางท่ีประสบอันตรายหรือเจบ็ปวยเนื่องจากการทํางานให      
นายจางจากกองทุนเงินทดแทนตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537  ยังไมไดรับความคุมครอง
อยางท่ัวถึงและเพียงพอ  ลูกจางควรไดรับเงินทดแทนและการคุมครองตามกฎหมายอยางถูกตองและเปน
ธรรม เปนไปตามมาตรฐานแรงงานและการเทียบเคียงกบัประเทศตาง ๆ ในภูมิภาคเดียวกัน 

3. วัตถุประสงคของการศึกษา 

 
3.1  ศึกษาแนวคิด หลักการและพัฒนาการของกฎหมายเงินทดแทนในการใหความ         

คุมครองลูกจางท่ีประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางานใหนายจาง 
 3.2   ศึกษาถึงปญหาและสาเหตุของการไมสามารถบังคับใชกฎหมายเงินทดแทนใหไดผล
และมีประสิทธิภาพ 
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 3.3   ศึกษาถึงบทบัญญัติของกฎหมายเงินทดแทนของบางประเทศในเอเชีย ไดแก ประเทศ
มาเลเซีย ประเทศฟลิปปนส และประเทศญ่ีปุน เปรียบเทียบกับกฎหมายเงินทดแทนของประเทศไทย 

4. วิธีการวิจัยและขอบเขตของการศึกษา 

 
 4.1 วิธีวิจัยเปนการวิจัยเอกสารโดยเนนศึกษาคนควาจากตําราวิชาการ  กฎหมาย  และ
เอกสารตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับความรูของกฎหมายเงินทดแทนในการใหความคุมครองลูกจางท่ีประสบ
อันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางานใหแกนายจางท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศ โดยศึกษา
กรณีของประเทศมาเลเซีย  ประเทศฟลิปปนส และประเทศญ่ีปุน เปรียบเทียบกับประเทศไทย 
 4.2   นําขอมูลท่ีไดจากการศึกษามาวิเคราะหเปรียบเทียบ 

5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการศึกษา 

 
5.1 ทราบถึงแนวคิด หลักการและพัฒนาการของกฎหมายเงินทดแทนในการใหความ 

คุมครองลูกจางท่ีประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางานใหแกนายจาง 
5.2 ทราบถึงสภาพปญหาและความเปนมาของกฎหมายเงินทดแทนท่ีใหความคุมครอง 

แกลูกจางท่ีประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางาน 
5.3 ทราบถึงผลดีผลเสียของกฎหมายเงินทดแทนของบางประเทศในเอเชีย   
5.4 เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายเงินทดแทนของประเทศไทยใหมี 

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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บทที่  2 
 

แนวคิดและหลักการคุมครองลูกจางท่ีประสบอันตราย 
หรือเจ็บปวยเน่ืองจากการทํางาน 

 
1.  แนวคิดขององคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) 
  
 การประกันการประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางานแมวาจะไมเปนกองทุนท่ี
เกาแกท่ีสุดในระบบประกันสังคมแตก็เปนรูปแบบการใหความคุมครองท่ีแพรหลายท่ีสุดในระยะ
หลายปท่ีผานมา ไดมีการใชคําหลายคําเพื่ออธิบายการใหเงินทดแทนกรณีท่ีประสบอันตราย หรือเปน
โรคเน่ืองจากการทํางานใหแกนายจาง ซ่ึงในระยะแรก ๆ คําท่ีใชมากคือ คําวา “Workmen’s 
Compensation” โดยใหความหมายครอบคลุมกรณีท่ีสูญเสียความสามารถในการทํางาน 
(incapacity) หรือพิการ ท้ังแบบช่ัวคราวและแบบถาวร พิการท้ังหมดหรือพิการบางสวน 
รวมท้ังเปนโรคท่ีเกิดเนื่องจากการทํางาน ตอมาคําท่ีใชแพรหลายคือคําวา “employment 
injury” ซ่ึงใชในอนุสัญญาวาดวยการประกันสังคม (มาตรฐานข้ันตํ่า) ฉบับท่ี 102 ป 1952 
ขององคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) โดยกําหนดใหคุมครองการประสบอันตรายและการ
เปนโรคเน่ืองจากการทํางาน และมักแยกแยะความแตกตางระหวางการสูญเสียความสามารถในการ
ทํางานโดยทันที การสูญเสียความสามารถในการทํางานท่ีสืบเนื่องจากการประสบอันตรายจากการ
ทํางานซ่ึงตองใชเวลายาวนานจึงจะปรากฏการ      สูญเสียความสามารถในการทํางานน้ัน และยัง
ครอบคลุมถึงเงินคาทดแทนสําหรับทายาทในกรณี    คนงานท่ีพิการเกดิการสูญเสียชีวิต1 
 
 หากมองยอนไปในอดีต การประกันการประสบอันตรายหรือการเจบ็ปวยเนื่องจากการ
ทํางานเร่ิมมีการดําเนินการในชวงท่ีมีการปฏิวัติอุตสาหกรรม โดยมีเง่ือนไขวาหากคนงานผูใดประสบ
อันตรายจากการทํางาน ผูมีหนาท่ีตองรับผิดชอบตออันตรายท่ีเกดิข้ึนนั้นคือผูท่ีเปนตนเหตุใหไดรับ
บาดเจ็บ อยางไรก็ตาม  ลูกจางท่ีประสบอันตรายจากการทํางานจะไดรับคาทดแทนเฉพาะจากนายจาง
เทานั้น ซ่ึงในบางคร้ังจะไมไดรับความเปนธรรมจากคาทดแทนท่ีไดรับจากนายจาง ความสลับ        
ซับซอนของสภาพแวดลอมในการทํางาน และทาทางในการทํางาน รวมถึงอันตรายจากการใช

                                                        
1 International Labour Organisation. Introduction to Social Security Geneva, 1989, 43. 
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 ในบางหลักการพยายามท่ีจะแบงประเภทของอันตรายท่ีเกิดจากการทํางานเพ่ือกอใหเกิด
ความเปนธรรมและเทาเทียมในการขอรับเงินทดแทน หลักการดังกลาวนี้มาจากขอพิจารณาที่วา   
ผูใดก็ตามท่ีกระทํากิจกรรมเพื่อสงเสริมผลผลิตในเชิงเศรษฐศาสตรโดยการใชเคร่ืองจกัรกลและกําลัง   
แรงงานของผูอ่ืนจนกอใหเกดิเปนองคกร และเนื่องจากการดําเนินการดังกลาวนัน้ อาจสงผลใหผูใช
แรงงานประสบอันตรายไดรับบาดเจ็บหรือเปนโรค ผูดําเนินกิจการจะตองมีภาระรับผิดชอบในการ
จายคาทดแทนตามควรแกกรณ ี โดยไมมีขอสงสัยวาสาเหตุของอันตรายท่ีเกิดข้ึนนั้นมาจากความผิด
ของนายจาง ลูกจาง หรือความผิดของบุคคลท่ีสาม ในเรื่องของความรับผิดชอบจํานวนเงินคาทดแทน
และการบริการทางการแพทยตองอยูในระดับท่ีเพียงพอ      และตองคิดคาใชจายกับนายจาง  
ดังนั้น  หากพจิารณาอยางคราว ๆ โดยไมถือวาสาเหตุของอันตรายเปนความผิดของผูใดแลว    โดย
หลักการทุกฝายท่ีเกีย่วของสมควรตองรับผิดชอบรวมกัน ซ่ึงในหลักการท่ัวไปถือวาถาไดรับคา        
ทดแทนจากระบบการประกนัการประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางานจะไมมีสิทธิขอรับ
คาทดแทนความสูญเสียภายใตกฎหมายอ่ืน 
 

1.1 อนุสัญญาฉบับท่ี 102 ของ ILO 
อนุสัญญาฉบับท่ี 102 (Social Security Minimum Standards) วา
ดวยความม่ันคงทาง 

สังคมหรือมาตรฐานข้ันตํ่า ท่ีประชุมใหญขององคการแรงงานระหวางประเทศ ซ่ึงจดัใหมีการประชุม
กันข้ึน ณ กรุงเจนีวา โดยคณะประศาสนการของสํานักงานแรงงานระหวางประเทศ เปนการประชุม
สมัยท่ี 35 เม่ือวันท่ี 4 มิถุนายน ค.ศ. 1952 

ประเทศสมาชิกซ่ึงใหสัตยาบันตออนุสัญญานี้      จะตองใหความคุมครองอยางนอย 3  
ประเภท โดยเลือกจาก การรักษาพยาบาล เงินทดแทนกรณีเจ็บปวย ประโยชนทดแทนกรณีวางงาน 
ชราภาพ ประสบอันตรายจากการทํางาน สงเคราะหครอบครัว คลอดบุตร ทุพพลภาพ และสงเคราะห
ผูอยูในอุปการะ และจะตองใหความคุมครองอยางนอย 1 ประเภท โดยเลือกจาก ประโยชนทดแทน
กรณีวางงาน ชราภาพ ประสบอันตรายจากการทํางาน ทุพพลภาพ และสงเคราะหผูอยูในอุปการะ ซ่ึง
ลูกจางเปนบุคคลท่ีจะตองไดรับความคุมครองโดยตองครอบคลุมอยางนอยรอยละ 50 ของจํานวน    
ลูกจางท้ังหมด รวมท้ังภรรยาและบุตร ซ่ึงอาจสรุปได  ดังนี้ 
 
 

DPU



 6

 
1) ในกรณีของการเจ็บปวย ผูประกันตนจะไดรับการรักษาพยาบาล ซ่ึงประกอบดวย 

- การรักษาดแูลโดยแพทยท่ัวไป และแพทยผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ท้ังในกรณีของ 
ผูปวยในและผูปวยนอก รวมทั้งการตรวจเยีย่มอาการท่ีบาน 

- บริการทันตกรรม 
- การดูแลโดยพยาบาล ท่ีบาน ท่ีโรงพยาบาล หรือท่ีสถานพยาบาลอ่ืน ๆ 
- การพักฟนในโรงพยาบาล ในสถานพักฟน ในสถานพักรักษาตัวสําหรับคนไข  

หรือในสถานพยาบาลอ่ืน ๆ  
- อุปกรณทางดานทันตกรรม เวชภณัฑ การรักษาพยาบาล และการผาตัด รวมท้ัง 

อวัยวะเทียม อุปกรณซอม และแวนสายตา 
- การดูแลโดยบุคลากรอ่ืน ๆ ซ่ึงทํางานรวมกับบุคลากรทางการแพทยภายใตการ 

ควบคุมดูแลของแพทยหรือทันตแพทย 
2) ในกรณีท่ีประเทศสมาชิกขอไดรับการยกเวนช่ัวคราว เนื่องจากความไมพรอมทางดาน 

เศรษฐกิจและดานส่ิงอํานวยความสะดวกทางการแพทย อยางนอยท่ีสุดผูประกันตนจะไดรับบริการ
ทางการแพทย ซ่ึงประกอบดวย 

- การรักษาดแูลโดยแพทยท่ัวไป รวมท้ังการตรวจเย่ียมอาการที่บาน 
- การรักษาดแูลท่ีโรงพยาบาลโดยแพทยผูเช่ียวชาญเฉพาะดาน ท้ังในกรณีของ 

ผูปวยใน และผูปวยนอก และการรักษาดูแลโดยแพทยผูเช่ียวชาญเฉพาะดานท่ีสามารถจัดหาไดนอก
โรงพยาบาล 

- เวชภณัฑท่ีจําเปน ตามท่ีระบุโดยอายุรแพทยหรือแพทยท่ีมีคุณสมบัติอ่ืน ๆ 
- การพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในกรณีท่ีจําเปน 

3) ในกรณีของการไรสมรรถภาพในการทํางาน การสูญเสียความสามารถในการหา      
รายไดโดยส้ินเชิงอยางถาวร หรือการสูญเสียความสามารถในลักษณะเดียวกัน หรือการเสียชีวิตของผู
หาเล้ียงครอบครัว ผูประกันตนจะไดรับประโยชนทดแทนเปนการจายรายงวด ซ่ึงคํานวณให
สอดคลองกับกฎเกณฑในมาตรา 65 หรือมาตรา 66 

4) ในกรณีของการสูญเสียความสามารถในการหารายไดเพียงบางสวนอยางถาวร หรือ 
การสูญเสียความสามารถในลักษณะเดยีวกนั ผูประกันตนจะไดรับประโยชนทดแทนเปนการจายราย
งวด ซ่ึงมีมูลคาเปนสัดสวนของเงินทดแทนรายงวดสําหรับกรณีของการสูญเสียความสามารถในการ
หารายไดโดยส้ินเชิง หรือการสูญเสียความสามารถในลักษณะเดยีวกัน 

5) ผูประกันตนอาจจะไดรับประโยชนทดแทนเปนเงินกอน ในกรณีท่ี 
- สูญเสียความสามารถในการทํางานเพียงเล็กนอย 
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- เจาหนาท่ีเห็นวาผูประกันตนสามารถนําเงินกอนไปใชไดอยางเหมาะสม 
-   ผูประกันตนจะไดรับสิทธิประโยชนตามท่ีระบุ ไปตลอดชวงระยะเวลาท่ีสูญเสีย 

รายได ยกเวนในกรณีของการไรสมรรถภาพในการทํางาน ซ่ึงผูประกันตนจะไมไดรับสิทธิประโยชน
ในชวง 3 วันแรกของการสูญเสียรายไดแตละคร้ัง 

1.2 อนุสัญญาฉบับท่ี 121 ของ ILO  
อนุสัญญาฉบับท่ี 121 ของ ILO (Employment Injury Benefits)  วา

ดวยประโยชน     
ทดแทนในกรณีประสบอันตรายจากการทํางาน  ท่ีประชุมใหญขององคการแรงงานระหวางประเทศ 
ซ่ึงจัดใหมีการประชุมกันข้ึน ณ กรุงเจนวีา โดยคณะประสาสนการของสํานักงานแรงงานระหวาง
ประเทศ เปนการประชุมสมัยท่ี 48 เมื่อวันท่ี 17 มิถุนายน ค.ศ. 1964 และไดตกลงรับเอาขอเสนอ
เกี่ยวกับประโยชนทดแทนในกรณีประสบอุบัติเหตุในงานอุตสาหกรรม และเจ็บปวยเนื่องจากการ
ทํางาน อันเปนเร่ืองท่ี 5 ของระเบียบวาระการประชุม และไดกําหนดวาขอเสนอเหลานี้ควรจะจัดทําใน
รูปอนุสัญญาระหวางประเทศ จึงกําหนดเมื่อวันท่ี 8 กรกฎาคม ค.ศ. 1964 ใหมีอนุสัญญานี้ ซ่ึงอาจ
เรียกวา “อนุสัญญาวาดวยประโยชนทดแทนในกรณีประสบอันตรายจากการทํางาน ค.ศ. 1964”  ข้ึน 

มาตรา 1 ในอนุสัญญานี้ 
ก) คําวา “กฎหมาย” ใหรวมถึงกฎขอบังคับเกี่ยวกับความม่ันคงแหงสังคม ซ่ึงมีผล 

เชนเดยีวกับพระราชบัญญัติ และขอบังคับตาง ๆ 
ข) คําวา “ระบุ” หมายถึง การกาํหนดไวโดยกฎหมายแหงชาติ 
ค) คําวา “การประกอบการอุตสาหกรรม” ใหรวมถึงการประกับธุรกิจท้ังหมดใน 

ทุก ๆ สาขางานของเศรษฐกิจ เชน การทําเหมืองแรและเหมืองหนิ การหัตถกรรม การกอสราง การ
ไฟฟา แกส การประปาและสุขาภิบาล การขนสง คลังพัสดุ และการส่ือสารคมนาคม 

ง) คําวา “อยูในอุปการะ” หมายถึง ภาวะท่ีไมสามารถพึ่งตนเองไดตามท่ีระบุไว 
จ) คําวา “เด็กอยูภายใตอุปการะ” หมายถึง 

1) เด็กอายตุ่ํากวาเกณฑพนการศึกษาภาคบังคบั หรืออายุต่ํากวา 15 ป แลวแต 
กรณีใดจะมากกวากนั 

2) เด็กอายตุ่ํากวาเกณฑท่ีระบุไวซ่ึงสูงกวาท่ีกาํหนดไวในขอ 1) ซ่ึงเปนผูฝกงาน 
หรือเปนนกัเรียน ผูท่ีปวยไขเปนโรคเร้ือรัง หรือพิการทําใหไมสามารถประกอบอาชีพการงานมีรายได 
ตามเง่ือนไขท่ีวางไวตามกฎหมายแหงชาติ 
 
        มาตรา 3 

1. สมาชิกทุกประเทศ ซ่ึงไดใหสัตยาบันอนุสัญญาฉบับนี้ อาจยกเวนไมใช 
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บทบัญญัติตามอนุสัญญาบังคับแกบุคคลตอไปนี้ คือ 
 

      ก.  ชาวเรือ รวมท้ังชาวประมงทะเล 
      ข.  ขารัฐการ 
      ในกรณีซ่ึงบุคคลสองประเภทนี้ไดรับการคุมครองโดยหลักการพิเศษ ซ่ึงไดกําหนด 

ใหไดรับผลประโยชนเทาเทียมกับบทบัญญัติแหงอนุสัญญานี้อยูแลว 
 2.  ในเม่ือการใหสัตยาบันตามวรรคท่ี 1 ของมาตราน้ียังมีผลใชบังคับประเทศสมาชิกอาจ
แยกจํานวนบุคคลซ่ึงกําหนดเปนขอยกเวนไวออกจากจาํนวนคนงานท่ีใชเกณฑในการคํานวณตาม
วรรคท่ี 2 ขอ (ง) ของมาตรา 4 และมาตรา 5 
 3.  สมาชิกซ่ึงไดใหสัตยาบันตามวรรคท่ี 1 ของมาตราน้ี อาจแจงใหผูอํานวยการสํานักงาน
แรงงานระหวางประเทศทราบในภายหลังถึงการยอมรับการปฏิบัติการตามอนุสัญญานี้กับในสวนท่ี
ขอยกเวนไวในคราวท่ีแจงการใหสัตยาบันคร้ังแรก 
 
 มาตรา 4 

1. กฎหมายแหงชาติท่ีวาดวยเงินทดแทนในกรณีประสบอันตรายจากการทํางานจะ 
คุมครองบรรดาลูกจางท้ังหมด ตลอดจนผูฝกงาน ท้ังในกจิการของรัฐและเอกชน รวมท้ังกิจการในรูป 
สหกรณ และในกรณีท่ีหัวหนาครอบครัวถึงแกกรรมกจ็ะคุมครองถึงผูรับผลประโยชนของผูตายดวย 

2. ประเทศสมาชิกอาจกําหนดขอยกเวนเม่ือเหน็วาจําเปนได สําหรับบุคคลตอไปนี้  คือ 
ก. บุคคลผูซ่ึงมีงานทําท่ีไมแนนอน และผูท่ีถูกจางทํางานในหนาท่ีอ่ืนซ่ึงไมเกี่ยวกับ 

การคา หรือการธุรกิจของนายจาง 
ข. คนงานท่ีออกจากงานไปแลว 
ค. สมาชิกในครอบครัวของนายจาง ซ่ึงอาศัยอยูในโรงงานเพื่อทํางานใหนายจาง 
ง. ลูกจางประเภทอ่ืน ๆ จํานวนไมเกนิรอยละ 10 ของจํานวนลูกจางนอกจากท่ีได 

ยกเวนไวตามขอ (ก) ถึง (ค) 
 
 มาตรา 6 
 การประสบอันตรายซ่ึงอยูในขายไดรับประโยชนทดแทน ใหรวมถึง 

ก) การเกิดสภาพเจ็บปวย 
ข) การไมสามารถทํางานไดเนือ่งจากสภาพดงักลาว อันเปนผลใหขาดรายได 
ค) ขาดความสามารถในการหาเลี้ยงชีพโดยส้ินเชิง หรือบางสวนซ่ึงมากกวาท่ีกําหนดซึง่ 

เสมือนเปนการสูญเสียตลอดไป 

DPU



 9

ง) ผูประกอบอาชีพหาเล้ียงครอบครัวถึงแกกรรม เปนเหตุใหผูอยูในความอุปการะขาด 
การอุดหนนุจนุเจือ 
 มาตรา 7 

1. สมาชิกแตละประเทศควรไดกําหนดคํานยิามของ “อุบัติเหตุทางอุตสาหกรรม” ตลอด 
จนสภาพของอุบัติเหตุเกีย่วเนื่องตาง ๆ ท่ีวินิจฉัยไดวาเปนอุบัติเหตุทางอุตสาหกรรม และควรได
กําหนดเง่ือนไขของนิยามดังกลาวไวในรายงานการปฏิบัติตามอนุสัญญานี้ ดังท่ีระบุไวในมาตราที่ 22 
แหงธรรมนูญองคการแรงงานระหวางประเทศ 

2. ในกรณีท่ีอุบัตเิหตุเกีย่วเนื่องตาง ๆ ไดรับการคุมครองโดยการประกันสังคม ซ่ึงไมใช 
การคุมครองเกี่ยวกับอุบัติเหตุทางอุตสาหกรรม โดยไดรับประโยชนมากเทาท่ีกําหนดไวในอนุสัญญา
นี้อยูแลว ก็ไมจําเปนจะตองรวมอุบัติเหตุเกี่ยวเนื่องไวในนิยามของคําวา “อุบัติเหตุทางอุตสาหกรรม” 
 
 มาตรา 8 
 สมาชิกแตละประเทศ จะตอง 

ก) กําหนดบัญชีโรคตาง ๆ ซ่ึงอยางนอยท่ีสุดจะตองประกอบดวยโรคตามที่ระบุไวใน 
ตารางท่ี 1 ของอนุสัญญานี้ ซ่ึงถือวาเปนโรคอันเนื่องมาจากงานอาชีพ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว หรือ 

ข) กําหนดนิยามท่ัวไปวาดวยโรคอันเนื่องมาจากงานอาชีพไวในกฎหมายแหงชาติให 
กวางไวพอท่ีจะครอบคลุมถึงโรคตามท่ีระบุไวในตารางที่ 1 ของอนุสัญญานี้ หรือ 

ค) กําหนดบัญชีโรคตาง ๆ ตามขอ (ก) และเพิม่เติมนิยามทัว่ไปวาดวยโรคซ่ึงเนื่องมาจาก 
งานอาชีพ และบทบัญญัติอ่ืน ๆ วาดวยสาเหตุแหงโรคอันเนื่องมาจากการทํางานซ่ึงไมไดกําหนดไว 
หรือเปนท่ีปรากฏภายใตสภาพการณซ่ึงแตกตางออกไปจากท่ีไดระบุไวแลว 
 
 มาตรา 9 

1. สมาชิกแตละประเทศจะตองจัดใหมีบทบัญญัติเพื่อประโยชนของผูท่ีไดรับความ 
คุมครองตามเง่ือนไขท่ีไดระบุไว ดังนี ้

ก) การรักษาทางแพทย และผลประโยชนท่ีเกีย่วของเม่ือเกิดเจ็บปวยข้ึน 
ข) ผลประโยชนเปนเงินในกรณีท่ีระบุไวในมาตรา 6 ขอ (ข) (ค) และ (ง)  

2. สิทธิในการไดอาจจะไมข้ึนอยูกับระยะเวลาของการจางงาน ระยะเวลาท่ีเอาประกัน  
หรือการจายเบ้ียประกนั 

3. ควรใหผลประโยชนตลอดระยะเวลาท่ีประสบอันตราย นอกเสียจากถาการขาดความ 
สามารถในการทํางาน การใหเงินชวยเหลือหรือไมจําเปนตองจายใหใน 3 วันแรก 
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ก) ในเม่ือกฎหมายของประเทศสมาชิกไดบัญญัติใหมีระยะเวลาระหวางรอ 
(waiting  

period) ในระหวางเวลาท่ีอนุสัญญานี้มีผลใชบังคับ โดยมีเง่ือนไขวา ประเทศสมาชิกจะตองระบุไว
ในรายงานการปฏิบัติตามอนุสัญญานี้ ตามบังคับของมาตรา 22 แหงธรรมนูญองคการแรงงานระหวาง
ประเทศ ถึงเหตุผลท่ีจะตองมีระยะเวลาระหวางรอดังกลาว หรือ 

ข)  ในเม่ือการประกาศตามบทบัญญัติแหงมาตรา 2 มีผลใชบังคับ 
 
 มาตรา 13 
 การจายเงินทดแทนเนื่องจากการขาดความสามารถในการทํางานช่ัวคราวหรือในระยะ
เร่ิมแรก ควรไดจายเปนงวด ๆ โดยคํานวณตามขอบัญญัติของมาตรา 19 และมาตรา 20 
 
 มาตรา 14 

1. การจายเงินทดแทนเนื่องจากสูญเสียความสามารถในการหาเล้ียงชีพท่ีเปนการถาวร  
หรือการขาดความสามารถเปนบางสวน จะจายใหในทุกกรณท่ีีขาดความสามารถดังกลาวและท่ี
รายแรงกวาท่ีกําหนดไว ยังไมหายขาดภายหลังจากท่ีระยะเวลาการไดรับประโยชนตามมาตรา 13 ได
ส้ินสุดลง 

2. ในกรณีท่ีสูญเสียความสามารถในการหาเลี้ยงชีพไปทั้งหมด และมีทีทาวาจะเปน 
การถาวร หรือการขาดความสามารถเปนบางสวน การจายเงินทดแทนจะตองกระทําเปนงวด ๆ โดย
คํานวณตามบทบัญญัติของมาตรา 19 และมาตรา 20 

3. ในกรณีท่ีมีการสูญเสียความสามารถในการหาเล้ียงชีพท่ีรายแรงและเปนการถาวร ซ่ึง 
เกินกวาระดับท่ีไดกําหนดไว หรือการขาดความสามารถเปนบางสวน การจายเงินทดแทนจะจายเปน
งวด ๆ และใหเปนสัดสวนตามบทบัญญัติของวรรค 2 แหงมาตราน้ี 

4. ในกรณีท่ีสูญเสียความสามารถในการหาเลี้ยงชีพไปบางสวนเปนการถาวร ซ่ึงไมราย 
แรงนักแตเกนิกวาระดับท่ีกําหนดไวตามท่ีระบุไวในวรรค 1 ของมาตรานี้ หรือการขาดความสามารถ
เปนบางสวน การจายเงินทดแทนอาจจายใหเปนเงินกอน 

5. ระดับการขาดความสามารถในการหาเล้ียงชีพ หรือการขาดความสามารถเปนบางสวน 
ตามท่ีระบุในวรรค 1 และ 3 ของมาตราน้ี จะตองกําหนดขึ้นโดยถือหลักเพื่อหลีกเล่ียงไมใหเกิดความ
ยากลําบาก 
 

มาตรา 16 
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 ควรจะจัดใหมีบทบัญญัติวาดวยการเพิ่มจํานวนเงินทดแทน ซ่ึงจายเปนงวด ๆ หรือเงิน
ทดแทนเพ่ิมเตมิอ่ืน ๆ แกผูทุพพลภาพซ่ึงตองการความชวยเหลือหรือการดูแลเอาใจใสจากบุคคลอ่ืน
อยูตลอดเวลา 
 มาตรา 18 

1. การจายเงินทดแทนเม่ือผูหาเลี้ยงครอบครัวไดถึงแกความตาย อาจจายใหเปนงวด ๆ  
แกภรรยาหมาย สามีหมายท่ีพิการ หรือท่ีไมสามารถชวยตัวเองได และแกเดก็ท่ีอยูในอุปการะของ
คนงานท่ีถึงแกกรรมหรือบุคคลอ่ืน ๆ ท่ีอาจกําหนดไว เงินท่ีจายใหคํานวณตามบทบัญญัติของมาตรา 
19 หรือ 20 ของอนุสัญญานี้ ไมมีความจําเปนท่ีจะตราบทบัญญัติใด ๆ ข้ึนเพื่อใหเงินชวยเหลือแกชาย
หมายท่ีพกิารหรือชายหมายผูอาศัย ในเม่ือการใหเงินชวยเหลือแกทายาทอ่ืน ๆ ของผูตายมีจํานวนสูง
กวาท่ีอนุสัญญาน้ีกําหนดไว และในเม่ือโครงการประกันสังคมท่ีนอกเหนือจากโครงการการประสบ
อันตรายจากการทํางานบัญญัติถึงการใหเงินชวยเหลือแกชายหมายดังกลาวในจํานวนท่ีสูงกวาใน
จํานวนท่ีควรจะไดรับตามท่ีกําหนดไวในอนุสัญญาวาดวยความม่ันคงแหงสังคม (มาตรฐานข้ันตํ่า) 
ค.ศ. 1952 

2. นอกจากน้ันการใหคาทําศพจะตองระบุอัตราท่ีแนนอนไว ซ่ึงจะตองไมนอยกวาคาทํา 
ศพตามปกติ ในกรณีท่ีการใหเงินชวยเหลือแกทายาทผูตายมากกวาท่ีระบุไวในอนุสัญญานี้สิทธิการ
ไดรับเงินชวยเหลือคาทําศพอาจตองทําตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว 

3. เม่ือประกาศตามบทบัญญัติของมาตรา 2 มีผลใชบังคับและประเทศสมาชิกท่ีเกีย่วของ 
ไดพิจารณาถึงความขาดแคลน การบริหารท่ีจําเปนท่ีอํานวยความสะดวกในการจายเงินชวยเหลือเปน
งวด ๆ การจายเงินชวยเหลือเปนงวด ๆ ตามที่บัญญัติไวในวรรคท่ี 1 ของมาตราน้ีอาจเปล่ียนเปนให
เงินกอนในจํานวนเทากับท่ีกําหนดไว โดยอาศัยขอมูลสถิติตัวเลขท่ีหาได 
 
 มาตรา 19 

1. ในกรณีการจายเงินทดแทนเปนงวด ๆ ตามบังคับของอนุสัญญานี้อัตราการไดรับเงิน 
ทดแทนท่ีเพิ่มข้ึนโดยจํานวนเงินสงเคราะหครอบครัวท่ีจายในระหวางเหตุฉุกเฉิน จะตองมากเทา
ผลประโยชนท่ีพึงไดรับตามท่ีแสดงไวในตารางท่ี 2 ของอนุสัญญานี้ หรืออยางนอยท่ีสุดกเ็ทากับ
อัตราสวนซ่ึงระบุไวในตารางดังกลาวนัน้ท่ีวาดวยรายไดท่ีแลวมาทั้งหมดของลูกจางหรือของหัวหนา
ครอบครัวของลูกจาง และจํานวนของเงินสงเคราะหครอบครัวซ่ึงจายใหสําหรับบุคคลท่ีไดรับการ
คุมครองซ่ึงมีความรับผิดชอบทางครอบครัวเชนเดยีวกบัลูกจาง 

2. รายไดท่ีแลวมาของลูกจางหรือของหัวหนาครอบครัวของลูกจางจะตองคํานวณตาม 
กฎเกณฑท่ีกําหนดไว และเม่ือบุคคลท่ีไดรับการคุมครอง หรือหัวหนาครอบครัวของลูกจางไดถูกจัด
ประเภทตามจาํนวนเงินรายได รายไดเดิมของลูกจางอาจคํานวณจากจํานวนรายไดท่ีระบุไวนั้น 
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3. การจํากัดข้ันสูงสุดของอัตราการจายเงินทดแทนหรือรายไดซ่ึงใชคํานวณจํานวนเงิน 
ทดแทนอาจกาํหนดไว โดยมีเง่ือนไขวา การจํากัดข้ันสูงสุดนี้ตองตายตัว และเปนไปตามบทบัญญัติ
ของวรรค 1 ของมาตราน้ี ในกรณีท่ีรายไดท่ีแลวมาของลูกจางหรือของหัวหนาครอบครัวของลูกจาง
เทากันหรือตํ่ากวาคาจางของลูกจางท่ีเปนชางฝมือ 

4. รายไดท่ีแลวมาของลูกจาง หรือของหัวหนาครอบครัวของลูกจาง คาจางของลูกจาง 
ชายท่ีเปนชางฝมือ เงินชวยเหลือและเงินสงเคราะหครอบครัวจะตองคํานวณจากหลักเกณฑเดยีวกนั 

5. สําหรับบุคคลอ่ืน การใหเงินทดแทนยอมจะตองเกีย่วพันกับประโยชนท่ีทายาทตาม 
กฏหมายไดรับ 

6. เพื่อใหเปนไปตามความมุงหมายแหงมาตราน้ี ลูกจางผูชายท่ีเปนชางฝมือ หมายถึง  
ก. ชางฟต หรือชางปรับในการผลิตท่ีตองใชเคร่ืองจักร ซ่ึงไมใชเคร่ืองจักรทางไฟฟา  

หรือ 
ข. ผูมีฐานะเปนชางฝมือตามบทบัญญัติในวรรคตอไป หรือ 
ค. ผูซ่ึงมีรายไดเทากัน หรือมากกวาอัตรารายไดรอยละ 75 ของบรรดาบุคคลท่ีไดรับ 

การคุมครอง และรายไดดังกลาวจะถูกพิจารณาตามหลักเกณฑรายไดในรอบป หรือนอยกวา 1 ปก็ได 
หรือ 

ง. บุคคลซ่ึงมีรายไดเทากับรอยละ 25 ของรายไดโดยเฉล่ียของบรรดาบุคคลท่ีไดรับ 
การคุมครอง 

7. ผูมีฐานะเปนชางฝมือตามขอ 5 ในวรรคขางตน จะตองเปนบุคคลซ่ึงทํางานในสาขา 
กิจการทางเศรษฐกิจ ซ่ึงมีคนงานชายหรือหัวหนาครอบครัวของผูไดรับการคุมครองไดรับประโยชน
จากการประสบอันตรายเปนจํานวนมากท่ีสุด เพื่อใหเปนไปตามความมุงหมายน้ีควรจะไดนํา
มาตรฐานสากลวาดวย การแบงแยกประเภทอุตสาหกรรมในทุก ๆ แขนงทางเศรษฐกิจท่ียอมรับโดย
คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแหงสหประชาชาติ ในสมัยประชุมท่ี 7 เม่ือวันท่ี 27 สิงหาคม ค.ศ. 
1964 ซ่ึงไดแกไขเพิ่มเติมและท่ีไดผนวกไวแนบทายของอนุสัญญานี้ หรือการแบงประเภท 
(อุตสาหกรรม) ท่ีไดแกไขเพิม่เติมในภายหลังมาใช 

8. เม่ืออัตราการจายเงินทดแทนท่ีแตกตางกนัตามทองถ่ิน ลูกจางชายท่ีเปนชางฝมือยอม 
ถูกพิจารณาตามแตละทองถ่ินนั้น ๆ และเปนไปตามบทบัญญัติของวรรคท่ี 6 และ 7 ของมาตราน้ี 

9. คาจางของลูกจางชายท่ีเปนชางฝมือ จะไดรับการพิจารณาตามหลักเกณฑของอัตรา 
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คาจางสําหรับช่ัวโมงทํางานตามปกติท่ีไดระบุตายตัวไวโดยความตกลงรวมกัน หรือเปนไปตามจุด   
มุงหมายของกฎหมายและขอบังคับแหงชาติซ่ึงใชบังคับ หรือโดยขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจน
คาครองชีพท่ียอมรับโดยท่ัวไป ในกรณีท่ีอัตราดังกลาวแตกตางกนัไปในแตละทองถ่ิน แตไมมีการใช
บังคับวรรค 8 ของมาตราน้ีก็ใหใชอัตราคาจางระดับกลางได 

10. การจายเงินทดแทนเปนงวดใด ๆ จะตองไมนอยกวาจํานวนข้ันตํ่าสุด ตามท่ีได
กําหนด 

ไว 
 
 มาตรา 20 

1. ในกรณีการจายเงินทดแทนเปนงวด ๆ ตามบังคับของมาตราน้ีอัตราการไดรับเงิน 
ทดแทนท่ีเพิ่มข้ึน โดยจํานวนเงินสงเคราะหครอบครัวท่ีจายในระหวางการประสบอันตรายจะตอง   
เทากับผลประโยชนมาตรฐานตามท่ีแสดงไวในตารางท่ี 2 ของอนุสัญญานี้ หรืออยางนอยท่ีสุดก็
เปนไปตามอัตราสวนซ่ึงระบุไวในตารางดังกลาวนั้น ท่ีวาดวยคาจางท่ีไดรับท้ังหมดของกรรมกรชาย      
(ผูใหญ) ตามปกติและจํานวนของเงินสงเคราะหครอบครัวซ่ึงจายใหสําหรับบุคคลท่ีไดรับการ         
คุมครอง ซ่ึงมีความรับผิดชอบทางครอบครัวเชนเดยีวกบัทายาทของลูกจางโดยตรง 

2. คาจางของกรรมกรชาย (ผูใหญ) ตามปกติ การจายเงินทดแทนและเงินสงเคราะห 
ครอบครัวยอมคํานวณตามหลักเกณฑเดยีวกัน 

3. สําหรับบุคคลอ่ืน การจายเงินทดแทนยอมเก่ียวพันกับการไดรับเงินทดแทนของ 
ทายาทผูไดรับประโยชนโดยตรง 
 
2.  ภาระของนายจางภายใตกฎหมายเงนิทดแทน 
 
 นับแตเร่ิมมีการดําเนินโครงการประกันการประสบอันตรายหรือการเจบ็ปวยเนื่องจากการ
ทํางานภายใตกฎหมายเงินทดแทน กฎหมายบังคับใหนายจางมีภาระตองรับผิดชอบการจายเงิน       
ทดแทนแกลูกจางท่ีประสบอันตรายและโรคที่เนื่องจากการทํางาน อยางไรก็ตามนายจางอาจซ้ือ
ประกันกับบริษัทประกันภยัใหแกลูกจางกไ็ดและมีการออกกฎหมายบังคับนายจางใหซ้ือประกันกบั
บริษัทประกันภัย ดวยเห็นวาบริษัทประกันภัยจะใหความคุมครองและจายคาทดแทนแกลูกจางท่ี
ประสบอันตรายไดดกีวาท่ีนายจางจะดําเนนิการเสียเองอัตราและจํานวนเงินคาทดแทนมีความแตกตาง
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                  2.1 การรักษาพยาบาล (medical and hospital treatment) จะมีการกําหนด
ตารางเพดานอัตราคารักษาพยาบาล ซ่ึงคารักษาอาจสูงกวาเพดานท่ีกําหนดไวหากเขารับการ
รักษาพยาบาลใน             ตางประเทศ ส วนในประเทศที่กําหนดใหใชสิทธิการรับบริการทาง
การแพทย ณ สถานพยาบาลของรัฐท่ีกําหนดไว ซ่ีงไมอนุญาตใหรักษาพยาบาลเกินกวาเพดานท่ี
กําหนด ยกเวนการรักษาพยาบาลโดยแพทยผูเช่ียวชาญเฉพาะทาง และในกรณีท่ีจําเปนเทานั้น 
 2.2 การสูญเสียความสามารถหรือพิการชั่วคราว (temporary incapacity) กรณี
คนงานประสบอันตรายไดรับความพิการชัว่คราวท้ังหมด   โดยท่ัวไปจะไดรับคาทดแทน 2 ใน 3 
ของคาจาง และถาหากพิการช่ัวคราวบางสวนจะไดรับ 2 ใน 3 ของรายไดท่ีสูญเสียไป ท้ังนี้  
คํานวณโดยเปรียบเทียบรายไดกอนและหลังเกิดเหตุ นอกจากน้ี คาทดแทนกรณพีิการบางสวนอาจ
จายในรูปเงินกอน (lump sum) ก็ได 
 2.3 การสูญเสียความสามารถถาวรโดยส้ินเชิง (permanent total incapacity) 
มักจายเปนเงินกอนจํานวนเทากับรายได 5 ปรวมกัน   และอาจเพ่ิมไดอีก 1 ใน 4 ถาหากคนงานท่ี
พิการมีความจาํเปนตองมีผูดแูลอยางใกลชิดตลอดเวลา 

2.4 การสูญเสียความสามารถถาวรบางสวน (permanent partial 
incapacity) คาทดแทนสําหรับกรณีสูญเสียความสามารถถาวรบางสวนจะข้ึนอยูกับตาราง
มาตรฐานในการกําหนดระดบัความพิการ  
 2.5  กรณีตาย (fatal cases) มักจายเปนเงินกอนจํานวนเทากับรายได 4 ปรวมกัน 
โดยมีการกําหนดอัตราข้ันตํ่าและข้ันสูงเอาไวดวย ลบดวยคาทดแทนในกรณีพกิารถาวรที่ไดจายไป
แลว 
 
 ในกรณีท่ีแตละฝายท่ีเกีย่วของไมอาจตกลงกันไดในเร่ืองคาทดแทน สวนมากจะเปดชอง
ใหสามารถนําเร่ืองความขัดแยงนัน้ข้ึนสูการพิจารณาของผูบริหารระดบัสูง รัฐมนตรี หรือขอใหศาล
พิจารณาตัดสิน และในขณะท่ีโครงการจายเงินทดแทนแกคนงานท่ีประสบอันตรายหรือเปนโรค
เนื่องจากการทํางาน หรือกองทุนเงินทดแทน ไดพิสูจนใหเหน็วาเปนวิธีการท่ีไดรับการยอมรับในการ
ใหประโยชนแกคนงานท่ีประสบเคราะหกรรมอยางเพยีงพอ แมจะมีปญหาอยูบาง ซ่ึงจุดออนของ    
โครงการนี้เกี่ยวของกับโครงสรางองคกรเปนสําคัญ ซ่ึงมี 2 ประการ คือ 

                                                        
1 เร่ืองเดียวกัน, หนา 46. 
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(1)  การขอรับคาทดแทนท่ีมีขอขัดแยงและตองนําข้ึนสูการพิจารณาของศาล  
กระบวนการเชนนี้ทําใหเกดิความลาชาในการแกไขปญหา และไมเปนท่ีพึงประสงคของท้ังลูกจางท่ี
ไดรับอันตราย หรือเปนโรคท่ีเกิดเนื่องจากการทํางานและนายจางดวย ในบางประเทศไดมีการ
พยายามแกไขความ ขัดแยงดังกลาว โดยการกําหนดคาใชจายในการนําเร่ืองข้ึนสูศาลสูงมาก แม
กระน้ันก็ตาม ยังคงมีความขัดแยงในเร่ืองผลประโยชนกันอยูระหวางคนงานกับบุคคล หรือสถาบันท่ี
มีภาระรับผิดชอบจายคา  ทดแทนแกคนงาน 

(2)    เม่ือความเจ็บปวยเนื่องจากการทํางานกอใหเกดิความพิการสาหัสหรือถึงแกความตาย   
กองทุนเงินทดแทนมีแนวคิดในการใหความคุมครองครบถวนและเปนข้ันตอน ในระยะเร่ิมแรกมี    
วัตถุประสงคท่ีจะใหความคุมครองแกคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีอันตราย เชน งานวิศวกรรม
หนัก และการทํางานเหมืองแร หลังจากนั้นบางประเทศไดขยายโครงการเพื่อใหความคุมครองแก    
คนงานทุกคนในสถานประกอบการทุกแหงท่ีมีความเส่ียงตออันตรายที่อาจเกิดข้ึน การใหความ       
คุมครองในแตละประเทศมีความแตกตางกนัออกไป ท้ังในเร่ืองประเภทของคนงานท่ีอยูในขายความ    
คุมครองและประเภทของกจิการ หรือประเภทของสาเหตุแหงความเจ็บปวย หรือโรคท่ีเกิดจากการ
ทํางานใหนายจาง ซ่ึงมีเหตุผลและท่ีมาแตกตางกันตามสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจและสังคม 
 
 โครงการประกันสังคมท่ีสมบูรณแบบจะมีแนวคิดในการใหความคุมครองอยาง          
หลากหลายดวยเหตุผลทางวชิาการ การบริหาร หรือเหตุผลทางดานการเงิน หลายประเทศไดขยาย
ความคุมครองท้ังในแนวนอนท่ีเร่ิมกับสังคมเมืองขนาดใหญและแนวต้ังท่ีเร่ิมจากนายจางของสถาน
ประกอบการขนาดใหญ ซ่ึงก็ประสบปญหาในการดําเนินการเชนเดยีวกัน อาทิ กรณีของการไม       
คุมครองลูกจางช่ัวคราวและคนงานท่ีออกไปทํางานนอกสถานท่ี และหลังเลิกงาน อาจทําใหการ
วินิจฉัยวาความเจ็บปวยนั้นเกิดจากการทํางานหรือไม    และในเม่ือเปนภาระของนายจางท่ีตอง        
รับผิดชอบจายคาทดแทนแกลูกจางท่ีประสบอันตราย นายจางจึงมีความจําเปนตองสอดสองดูแล    
ปองกันอันตรายและพิจารณาวินิจฉัยในเบ้ืองตนวา เหตุการณนัน้เกิดจากการทํางานใหนายจาง และ
อยูในขายท่ีพึงไดรับความคุมครองหรือไม ท้ังนี้ เพื่อเปนการลดอันตรายจากการทํางาน ลดคาใชจาย 
และลดความขัดแยงไดดวย พนักงานเจาหนาท่ีจึงมีหนาท่ีพิจารณาวินจิฉัยตามองคประกอบของพยาน
และหลักฐานท่ีปรากฏ เพื่อใหความกระจางในเร่ืองท่ีมีความขัดแยงเพื่อใหประโยชนแกคนงานท่ี
ประสบความไมเปนธรรมใหไดรับความเปนธรรมตามกฎหมาย 
 
3.  แนวคิดการประกันการประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางาน 
 

DPU



 16

 โครงการประกันสังคมการเจ็บปวยหรือการประสบอันตรายเนื่องจากการทํางานเกิดข้ึนมา
จากแนวคิด1     ดังนี ้
 

3.1  ลูกจางเปนปจจัยท่ีสําคัญอยางหนึ่งในการผลิต   หากลูกจางไดรับบาดเจ็บ
พิการหรือ 

เสียชีวิตจะทําใหประสิทธิภาพในการทํางานลดลงหรือไมสามารถทํางานได จะสงผลกระทบตอภาวะ
ทางเศรษฐกิจและสังคมโดยสวนรวม จึงจําเปนตองมีกฎหมายท่ีกําหนดหลักเกณฑ ความรับผิดชอบ
ของนายจางและการจายคาทดแทนความเสี่ยงภัยแกลูกจางดังกลาว  โดยกําหนดใหนายจางจายเงิน           
สมทบเขากองทุนเงินทดแทน และกองทุนเงินทดแทนจะจายเงนิทดแทนใหแกลูกจางแทนนายจาง 
                   3.2   เม่ือลูกจางประสบอันตรายหรือเจ็บปวย หรือตาย หรือสูญหายเนื่องจากการทํางาน 
ลูกจางจะไดรับเงินทดแทน อันไดแก คารักษาพยาบาล คาฟนฟูสมรรถภาพในการทํางาน คาทําศพ 
และคาทดแทน กรณีของกองทุนเงินทดแทนของประเทศไทย นายจางท่ีมีลูกจางทํางานอยูทุกทองท่ี
ท่ัวราชอาณาจกัรต้ังแต 1 คนข้ึนไป มีหนาท่ีตองจายเงินสมทบเขากองทุนเงินทดแทน (ปจจบัุน
สํานักงานประกันสังคมไดขยายการใหความคุมครองลูกจางท่ีอยูในสถานประกอบการท่ีมีลูกจาง
ตั้งแต 1 คนข้ึนไปดวยแลว โดยใหมีผลบังคับใชตามกฎหมายต้ังแตวนัท่ี 1 เมษายน 2545 เปนตนไป) 
ซ่ึงอัตราการจายเงินสมทบนัน้จะข้ึนอยูกับภาวะการเส่ียงภัยของแตละประเภทกิจการและสถิติการ
ประสบอันตรายท่ีเกิดข้ึนในแตละประเภทกิจการดวย (experience rate) ในทางปฏิบัติรัฐบาล
จะกําหนดอัตราเงินสมทบตามรหัสประเภทกิจการ 
 
4.  หลักการใหความคุมครองกรณีประสบอันตรายหรือเปนโรคเนื่องจากการทํางานขององคการ 
     แรงงานระหวางประเทศ (ILO) 

 
 การใหความคุมครองลูกจางหรือผูใชแรงงานเม่ือประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจาก
การทํางานใหแกนายจาง โดยหลักการก็เพื่อใหความคุมครองผูใชแรงงานและเพ่ือใหเปนหลักประกัน
ชีวิตความม่ันคงทางสังคม เนื่องจากอุบัติเหตุอันเกิดจากการทํางานและโรคอันเกิดเนื่องจากการ
ทํางานหรือการประกอบอาชีพไดกอใหเกิดความเสียหายแกลูกจางและระบบการผลิต ดังนั้น จึงไดมี
การนําหลักการนี้มาใชเพื่อใหนายจางตองรับผิดชอบจายคาทดแทนความเสียหายใหแกลูกจาง

                                                        
1 เฉลิม  ศิริเขต. “กองทุนเก่ียวกับการประกันสังคม.”, เอกสารการสอนชุดวิชาการประกันชีวิต 2,  

นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2538, หนา 232. 
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5.  ความหมายของเงนิทดแทน 
 
 L.P. ALFORD  ไดใหความหมายและคําจํากัดความไววา “เงินคาทดแทน” คือ คา
ทําขวัญอยางหนึ่งท่ีนายจางจะตองจายใหแกลูกจางท่ีประสบอันตรายเนือ่งจากการทํางานใหนายจาง          
ตามกฎหมายวาดวยคาทดแทน (Workmen’s Compensation Law)2 
 
 ศ. ดร.หยุด  แสงอุทัย ไดใหความหมายของคําวา “เงินทดแทน” ไวคือ 
 “เงินท่ีซ่ึงนายจางจายใหแกลูกจางในกรณท่ีีลูกจางประสบอันตรายถึงสาหัสทุพพลภาพ 
หรือตายเนื่องจากการทํางานใหแกนายจาง หรือเจ็บปวยดวยโรคซ่ึงเกิดข้ึนตามลักษณะหรือสภาพ   
ของงาน หรือโรคท่ีเกิดเกีย่วเนื่องจากการทํางานใหแกนายจาง หรือตายดวยโรคดังกลาวตามหลักการ
ท่ีพระราชบัญญัติแรงงานไดกําหนดไว”1 
 
 จากการใหความหมายของคําวา “เงินทดแทน” ดังกลาว พอท่ีจะสรุปไดวาเงินทดแทนก็
คือ เงินหรือคาใชจายใด ๆ ท่ีนายจางจะตองจายใหแกลูกจางหรือผูมีสิทธิ กรณีท่ีลูกจางประสบ

                                                        
1 บัณฑิตย  ธนชัยเศรษฐวุฒิ.  ระบบกองทุนเงินทดแทนในประเทศไทย.  กรุงเทพฯ :  มูลนิธิอารมณ 

พงศพงัน และมูลนิธิ พรีดริบเอแบรท, 2536. 
2 L.P. Alford. Principle of Industrial Management, New York : The Renold Press Company 1940, 

P.446. 
1 หยุด  แสงอุทัย.  คําอธิบายพระราชบัญญัติแรงงาน. พระนคร : โรงพิมพอักษรสัมพันธ, 2500, หนา 

121.  
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 ในหลักการการใหความคุมครองผูใชแรงงานเพื่อหลักประกันชีวิตและความม่ันคงทาง
สังคม ถือไดวา อุบัติเหตอัุนเกิดเนื่องจากการทํางาน (work accidents) และโรคอันเกิด
เนื่องจากการทํางานหรือการประกอบอาชีพ (occupational diseases) ไดรับความสนใจ
จากประเทศตาง ๆ มากอนหลักการอ่ืน ซ่ึงประเทศท้ังหลายไดเร่ิมใชหลักเส่ียงภัยอันเกิดจากการ
ประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บปวยหรือตายดวยโรคอันเกิดเนื่องจากการทํางานตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี
กําหนดตามกฎหมายเงิน     ทดแทนลูกจาง (Workmen’s Compensation Act.)  ซ่ึง
เม่ือเกิดการประสบอันตรายขึ้นแลวความ       เสียหายตาง ๆ ยอมเกดิตามมาอยางมาก ท้ังจากการที่
นายจางตองจายเงินทดแทน และการท่ีลูกจางตองสูญเสียเวลาในการทํางานเปนการช่ัวคราว     
สูญเสียอวัยวะในการทํางานไปบางสวน ทุพพลภาพ หรือตาย สุดแลวแตความรายแรงของการ
ประสบอันตรายท่ีเกิดข้ึน ดงันั้นเม่ือไมสามารถท่ีจะปองกันมิใหเกดิอันตรายข้ึนไดดงัเจตนารมณของ
กฎหมายความปลอดภัยในการทํางานแลวก็จําเปนท่ีจะตองมีการกําหนดมาตรการการใหความ
คุมครองชวยเหลือแกผูประสบอันตรายข้ึนมาใชบังคับอีก คือการกําหนดกฎหมายในเร่ืองเงินทดแทน
ข้ึนมาใชบังคับ 
 
 เจตนารมณของกฎหมายเงินทดแทนก็คือ การจัดใหลูกจางไดรับความคุมครองชวยเหลือ
และเปนหลักประกันความไมแนนอนในการท่ีจะเรียกคาเสียหายท่ีไดรับจากการประสบอันตรายจาก
ฝายนายจางตามหลักกฎหมายท่ัวไปในเร่ืองละเมิด โดยเฉพาะท่ีเกีย่วกบัความรับผิดชอบของนายจาง 

 
กอนท่ีจะมีกฎหมายเงินทดแทนน้ันหลักปฏิบัติท่ัว ๆ ไปนั้นก็คือ ลูกจางประสบอันตราย

จะตองเรียกรองคาสูญเสียหายจากนายจางของตนและจะตองพิสูจนใหไดวาการประสบอันตรายน้ัน
เนื่องมาจากความประมาท เลินเลอ หรือละเลยในการอันควรปฏิบัติของนายจาง แตเปนการยากที่จะ
ทําเชนนั้น และสวนใหญแลวลูกจางท่ีไดรับอันตรายก็มักจะปฏิเสธการท่ีจะเรียกคาเสียหายเชนนั้น 
เพราะการยื่นฟองนายจางและพิสูจนใหไดวาเปนความผิดของนายจางนั้นจะตองใชเวลานานและไม
เปนการแนนอนดวยวาจะไดผล ประกอบกับคาใชจายในการฟองรองก็มีอัตราสูงมาก ตอมาจึงได
พิจารณาใหมีกฎหมายเงินทดแทนข้ึนเพื่อใหเปนหลักประกันในการปฏิบัติงานของลูกจางใหนายจาง
รับผิดชอบสําหรับอุบัติเหตุอันตรายใด ๆ ท่ีเกิดข้ึน เนื่องจากการทํางานใหนายจางโดยไมตองพิสูจน
วาเปนการประมาทเลินเลอของใครโดยถือ “หลักความรับผิดชอบโดยเครงครัด และความรับผิดชอบ
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 โดยหลักการกฎหมายเงินทดแทน เปนกฎหมายพิเศษเฉพาะเร่ืองท่ีตราขึ้น เปนการยกเวน
กฎหมายแพงสวนท่ีเกีย่วของกับการชดใชคาสินไหมสําหรับการละเมิดและจํากัดลงเฉพาะความ     
เสียหายท่ีมีผลกระทบกระเทือนตอรายได และสมรรถภาพในการทํางานของคนงาน ท้ังนี้    เพื่อการ
คุมครองแรงงานและเพ่ือเสริมประโยชนของอุตสาหกรรมโดยกําหนดหลักเกณฑและวีธีการข้ึนเพื่อ
อํานวยความสะดวก ความรวดเร็วและประหยัด ตลอดจนเพื่อความแนนอนในจํานวนคาทดแทน และ
การใหบริการตาง ๆ ท่ีเหมาะสม แตสิทธิเรียกรองคาทดแทนนั้นยังเปนสิทธิทางแพงเชนเดิม แม
ความรับผิดชอบของนายจางจะแปลงรูปมาเปนความรับผิดชอบโดยปราศจากความผิด (liability 
without fault) คือนายจางตองจายคาทดแทนไมวาอุบัติเหตุจะเกิดข้ึนเพราะความผิดโดยตรง
ของนายจางหรือไมก็ตาม   ก็หาใชเปนการลบลางหลักการทางแพงไม คงเปนแตเพียงการจดัระบบ
ความรับผิดชอบของนายจาง ซ่ึงลูกจางมักเปนฝายเสียเปรียบในการพสูิจนความผิดของนายจาง และ
รับเอาความคิดเห็นวาอุบัติเหตุในการทํางานนั้นถือเปนธรรมชาติอยางหนึ่งของการทํางาน ทํานอง
เดียวกับเคร่ืองจักรยอมมีการชํารุด เสียหาย เพราะใชงาน ซ่ึงนายจางสามารถผลักภาระการชดใชเงิน
ทดแทนไปยัง          ผูบริโภคไดเสมอ โดยการรับเอามูลคาสูญเสีย ท่ีเกิดจากอุบัติเหตุนั้นเขาเปนสวน
หนึ่งของตนทุนในการผลิต เงินทดแทนการประสบอันตรายของ   ลูกจางจึงเปนภาระหนาท่ีของ
นายจางฝายเดยีว กฎหมายเงินทดแทนจึงเปนหลักประกนัสิทธิของ     คนงานแทนกฎหมายแพง โดย
คนงานหาตองมีสวนประกันตนไม1 
 
 หลักการของกฎหมายเงินทดแทนแตกตางไปจากกฎหมายหลัก หรือตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย    เพราะวาตามหลักการของกฎหมายแพงและพาณิชยแลว “นายจางจะจาย
คาเสียหายใหแกลูกจางเฉพาะในกรณีท่ีนายจางเอง หรือบุคคลท่ีนายจางตองรับผิดชอบกระทําโดยจง
ใจ หรือประมาทเลินเลอทําผิดใหลูกจางเสียหายเทานั้น” 

                                                        
1 สุดาศิริ  วศวงศ.  กฎหมายคุมครองแรงงาน.  กรุงเทพฯ : สํานักพิมพนิติบรรณการ, 2538, หนา 236. 
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 ตามหลักการของกฎหมายกําหนดใหนายจางจายคาทดแทนแกลูกจางตอเม่ือลูกจางนําคดี
ข้ึนฟองรองและดําเนินคดีตอศาล ตองพิสูจนวาอันตรายท่ีลูกจางไดรับนั้นเปนเพราะความผิดพลาด
โดยตรงของนายจาง หากลูกจางพลาดพล้ังในการทํางานจนประสบอันตรายน้ันลูกจางก็ไมมีสิทธิท่ีจะ
ไดรับคาทดแทนแตอยางใด จากประสบการณของประเทศตาง ๆ ท่ีไดมีการฟองรองเรียกคาทดแทน
นั้น ไดกอผลเสียหายตอลูกจาง นายจาง หรือตอสังคมสวนรวม และผลเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการ    
ฟองรองพิสูจนความผิดระหวางลูกจาง กับนายจางนั้นอาจพิจารณาได ดังตอไปนี ้

1. ฝายท่ีจะเสียเวลาในการเตรียมการ ตองมีการวางแผนหาพยานหลักฐานตาง ๆ ซ่ึงเวลา
เตรียมการนีจ้ะตองใหเวลามากพอสมควร และเม่ือไดนําเร่ืองข้ึนฟองแลวก็จะตองเสียเวลารอ และ
กวาจะมีการตดัสินอาจจะตองเสียเวลานับเปนป ฝายโจทยหรือลูกจางผูซ่ึงกําลังเจ็บปวยหรือทุพพล
ภาพ ซ่ึงตองการการรักษาและตองการความชวยเหลือ หรือบางคร้ังก็อาจจะมีผูอยูในความอุปการะ
ของ   ลูกจางดวย ก็จะทําใหบุคคลเหลานี้ตองไดรับความลําบากอยางมาก 

2. ส้ินเปลืองเงินและคาใชจาย กระบวนการฟองรองกันนี้นอกจากจะทําใหส้ินเปลืองเวลา
แลว ท้ังสองฝายก็ยอมจะตองส้ินเปลืองเงินทองเปนอยางมากดวย เชน จะตองเสียคาธรรมเนียมศาล   
คาพยาน คายานพาหนะ คาใชจายในการเตรียมการ และบางคร้ังอาจจะตองเสียคาใชจายแก
ผูเช่ียวชาญในกรณีท่ีจะตองใหผูเชี่ยวชาญและคาทนายความเอง  ซ่ึงคาใชจายเหลานีย้อมเปนภาระแก
นายจางและลูกจาง อาจทําใหนายจางตองหันไปหาวิธีการประกันความรับผิดชอบ (employers’ 
liability insurance) สวนฝายลูกจางนั้นอาจไมมีกําลังเงินพอท่ีจะดําเนินคดีไดจึงหาวิธีการ
ตกลงประนีประนอมกับฝายนายจาง หรือมอบใหทนายความรับเปนธุระจดัการฟองรองโดยออก
คาใชจายกอนแลวจึง     คิดหักเอาภายหลังจากคดีส้ินสุด หรือมิฉะนัน้นายจางหรือผูรับประกันอาจจะ
หาทางหลีกเล่ียงการ  ฟองรอง โดยพยานหาวิธีการตกลงกับฝายลูกจาง ซ่ึงการตกลงกันโดยวิธีนี้ไมใช
เพื่อประโยชนในการจายเงินของฝายนายจางเองเทานั้น1 

3.  สัมพันธภาพเสียหาย เม่ือลูกจางผูประสบอันตราย กอนท่ีจะไดคาชดเชยความเสียหาย
จะตองไปฟองรองพิสูจนความผิดของฝายนายจางเสียกอน ซ่ึงวิธีการฟองรองและขอจํากัดตาง ๆ    
ของกฎหมายรวมท้ังคาใชจายท่ีเกิดข้ึนแกลูกจางยอมจะเปนภาระอันหนักของลูกจาง นอกจากความ     
บาดเจ็บหรืออันตรายท่ีตนไดรับจากการทาํงาน ความไมพอใจของลูกจางตอนายจางและตอระบบของ

                                                        
1 ประทีบ  คลังทอง. “คาทดแทนของลูกจางที่ประสบอันตรายในการทํางาน :  การบริหารของกรม    

แรงงานในจังหวัดพระนคร – ธนบุรี”.  วิทยานิพนธรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 2510,  
หนา 24 – 26. 
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       ฝายนายจางเม่ือถูกลูกจางฟองรองเรียกคาเสียหายก็ดําเนินการตอสูคดีเพื่อพิสูจน     
หักลางขอกลาวหาตาง ๆ ซ่ึงทําใหการตอสูคดีเปนไปอยางรุนแรง การตอสูกันเชนนี้ ฝายนายจางตอง
ตกอยูในฐานะท่ีเปนปรปกษกับฝายลูกจาง จึงเปนสาเหตุท่ีกอใหเกิดความแตกราวอยางรุนแรง 
ระหวางฝายนายจางกับฝายลูกจาง ซ่ึงในที่สุดก็ไมอาจที่จะกลับมาทํางานรวมกนัไดอีก สงผลกระทบ
ตอความสัมพันธ และระบบเศรษฐกิจ 

  4.  ไมมีความแนนอนในการท่ีจะไดรับคาทดแทน      เม่ือลูกจางไดยื่นฟองรองเรียกเงิน 
ทดแทนความเสียหายท่ีตนไดรับจากการประสบอันตรายนั้น การท่ีตนจะไดรับเงินทดแทนหรือไมนั้น
ก็จะยอมข้ึนอยูกับคําพิพากษาของศาล ซ่ึงศาลก็จะพพิากษาไปตามพยานหลักฐาน 
 
 
 ดังนั้น    การท่ีลูกจางจะไดรับเงินทดแทนโดยการฟองรองกันเชนนี ้โอกาสท่ีจะไดรับเงิน 
ทดแทนยอมไมแนนอนตามไปดวย ลูกจางจึงไมทราบไดวาเขาจะไดรับเงินทดแทนหรือไม  เม่ือใด
เขาจึงจะไดรับเงินทดแทน    และจํานวนเทาไร      ซ่ึงจากสถานการณเชนนี้เอง ทําใหฝายลูกจางตอง
จําใจตกลงทําการประนีประนอมยอมรับเงนิทดแทนจากนายจาง แมเงินทดแทนน้ันจะเปนจํานวน
เพียง   เล็กนอยก็ตามและอัตราเงินทดแทนไมมีมาตรฐาน   นอกจากความไมแนนอนในการที่จะไดรับ
คา    ทดแทนแลว อัตราคาทดแทนตามคําพิพากษาของศาลก็ไมมีมาตรฐานอันเดยีวกันดวย สุด
แลวแต   เหตุผลพยานหลักฐานหรือดุลยพินิจของผูพิพากษาทีจ่ะพิจารณาคดี ซ่ึงจากการที่ไมมี
มาตรฐานในการใหคาทดแทนนี้ยอมจะทําใหเกิดผลเสียหายตอฝายนายจางไดเชนเดยีวกัน เพราะวา
ในบางกรณีฝายนายจางอาจตองรับภาระในการจายคาทดแทนมากมายเกินกําลังของตนจนอาจเปนเหตุ
ใหนายจางตองถึงกับเลิกลมกิจการหรือลมละลายไป และอีกประการหนึ่งนั้น  กิจการในดาน
อุตสาหกรรมยอมจะตองมีการแขงขัน เม่ืออัตราคาทดแทนการประสบอันตรายไมเปนมาตรฐาน
แนนอน ยอมทําใหเกดิการไดเปรียบหรือเสียเปรียบกนั  อันเปนเหตุใหเกิดความไมเปนธรรมข้ึนใน
วงการอุตสาหกรรม 
 
 ตามท่ีไดกลาวนี้ ก็เพื่อท่ีจะแสดงใหเห็นผลรายของการใหฟองรองพิสูจนความผิดของฝาย
นายจาง เพื่อเรียกรองคาเสียหายจากการประสบอันตรายในการทํางาน ซ่ึงเปนวิธีการท่ีทําใหฝาย      
ลูกจางตองอยูในฐานะท่ีฝายเสียเปรียบแกนายจาง และไมไดรับความคุมครองชวยเหลือเทาท่ีควร   
นอกจากน้ันยงัทําใหสัมพันธภาพระหวางนายจางกับลูกจางตองลดลงหรือส้ินสุด ซ่ึงจะเปนการนํา   
ผลเสียหายใหเกิดข้ึนแกวงการอุตสาหกรรม และตอประเทศชาติในสวนรวม   ดังนัน้    วิธีการเชนนี้  
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6. หลักการและแนวคิดของเงินทดแทน 
 
 เพื่อท่ีจะใหลูกจางไดรับความคุมครองและไดรับการชวยเหลือในเร่ืองเงินทดแทนอยาง 
แทจริงเม่ือตองประสบอันตรายในการทํางาน และเพื่อท่ีจะลดการขัดแยงระหวางนายจางและลูกจาง
อันเปนการทําใหเกดิผลดีตอกิจการอุตสาหกรรมและประเทศชาติโดยสวนรวม จึงไดมีการกําหนด
กฎหมายเงินทดแทนของลูกจางข้ึนใชบังคับแทนกฎหมายแพงและพาณิชยโดยกฎหมายเงินทดแทน
ไดยึดถือหลักการ “การรับผิดชอบโดยไมคํานึงถึงความผิด” (liability without fault) ซ่ึง
ตามหลักการนี้เปนการยอมรับสภาพความเปนจริงท่ีวา ภยันตรายหรืออุบัติเหตุตาง ๆ ในการทาํงาน 
เปนส่ิงท่ีการประกอบกิจอุตสาหกรรมไมอาจหลีกเล่ียงได แตควรถือวาเปนธรรมชาติอยางหนึง่ของ
การทํางาน และอยูในวิสัยท่ีจะเกดิข้ึนไดเสมอ 
 
 หลักการของการใหคาทดแทนดังกลาวนับวาเปนหลักการท่ีดีท่ีสุดในการท่ีจะไดความ
ชวยเหลือแกลูกจางผูประสบอันตราย เพราะยอมเปนหลักประกันอันม่ันคงของลูกจางวาจะไดรับ
ประโยชนของการรักษาพยาบาล และในดานการเงินท่ีจะนํามาใชจาย ซ่ึงแนวคิดเกี่ยวกับความ
รับผิดชอบของนายจางตอชีวิตการทํางานของลูกจาง อาจแบงได    ดังนี้ 
 แนวคิดแรก  เหน็วาลูกจางคือผูท่ีสมัครใจทํางานใหนายจาง และนายจางตองรับผิดชอบ 
โดยจายคาแรงใหแกลูกจางตามท่ีไดตกลงกนัไวเทานั้น         เม่ือจายคาจางใหแลวกห็มดส้ินความ 
รับผิดชอบตอลูกจาง ความเจ็บปวยหรืออุบัติเหตุท่ีจะเกดิข้ึนในการทํางานถือเปนเร่ืองความรับผิดชอบ  
เส่ียงตอการลงทุน   ความอยูรอดของกิจการ   ความคิดเชนนี้มาต้ังแตศตวรรษท่ี 19  เม่ือมีการ
พัฒนา         อุตสาหกรรม1 
 

                                                        
1 บัญฑิต  ธนชัยเศรษฐวุฒิ.  ปญหาการบังคับใชกองทุนเงินทดแทน.  กรุงเทพฯ :  

มูลนิธิอารมณ พงศพงัน, 2535,  หนา 56. 
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 แนวคิดท่ีสอง  คือใหรัฐบาลเขาดําเนินการสงเคราะหชวยเหลือเล้ียงดบุูคคลเหลานี้เสียเอง 
ซ่ึงแมจะเปนวธีิท่ีดีกวาแนวคิดแรก แตก็เปนการแกปญหาที่ไมเหมาะสมนัก และมีผลกระทบอยูบาง
ประการ คือ 

1. จะเปนการดูถูกหรือเปนการตราหนาบุคคลเหลานั้นวา  เปนพวกที่ยากไรอนาถา    ซ่ึง     
เปนการลดศักดิ์ศรีของลูกจางท่ีประสบอันตรายในการทํางาน 

2. ผูมีสวนในการใหความชวยเหลือนั้น        อาจจะไมเคยมีสวนเกีย่วของกับการประสบ 
อันตรายน้ันแตอยางใด กลาวคือ ผูออกเงินเสียภาษีท่ีนาํมาใชจายในการชวยเหลือนั้น อาจจะไมเคย
ไดรับประโยชนจากลูกจางท่ีทําใหเกดิประสบอันตรายน้ันเลย 
 
 แนวคิดท่ีสาม  แนวคิดนีม้องวาลูกจางเปนปจจยัการผลิตอยางหนึ่งเหมือนกับเทคโนโลยี
เคร่ืองจักร เคร่ืองมือตาง ๆ เม่ือเคร่ืองจักรชํารุดนายจางยังตองซอมแซมใหดําเนินการผลิตตอไปได
เชนเดยีวกัน เม่ือลูกจางประสบอันตรายเนื่องจากการทํางาน นายจางยอมตองมีหนาท่ีในการดูแล
รักษาพยาบาลตามความจําเปน เพื่อใหลูกจางมีชีวิตทํางานเพื่อผลผลิตตอไปได2 
 
 แนวคิดท่ีสามนี้    เรียกอีกอยางหน่ึงวา การจายเงินทดแทน   (workmen’s 
compensation)  
นั่นเอง วิธีนี้จะเปนการรักษาไวซ่ึงศักดิ์ศรีและความนับถือของตัวเองและของลูกจาง ผูซ่ึงเคยผานการ
ทํางานในดานอุตสาหกรรมมาแลว และตองประสบอันตราย วิธีการเชนนี้เปนวิธีการท่ีจะแกปญหาท่ี
ดีท่ีสุดทั้งในดานจิตวิทยาและดานศีลธรรม เพราะผูมีสวนในการจายคาเสียหายนีก้็คือ ผูบริโภค
ผลผลิต  
ซ่ึงเปนผูไดรับประโยชนจากการท่ีตนไดรับบริการจากแรงงานเหลานี้3 
 
7.  วัตถุประสงคของเงินทดแทน 
 
 วัตถุประสงคของเงินทดแทน สรุปท่ีสําคัญ   มีดังนี ้

                                                        
2 ประทีบ  คลังทอง. เร่ืองเดียวกัน,  หนา 29. 
3 Arthur Larson.  Larson’s Workmen’s Compensation Law. New York, 1960. 

Unpaged. 
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7.1 เพื่อใหลูกจางผูประสบอันตรายเนื่องจากการทํางานไดมีความแนนอนในการท่ี
จะได 

รับคาทดแทนดวยความรวดเร็วและเหมาะสมกับอันตรายท่ีไดรับนัน้ 
7.2 เพื่อขจัดเสียซ่ึงความลาชา ความส้ินเปลืองตาง ๆ ในการฟองรองเรียก

คาเสียหายซ่ึง 
กันและกัน เม่ือมีการประสบอันตรายเกดิข้ึน  

7.3 เพื่อศึกษาและพยายามท่ีจะหาทางลดจํานวนของผูประสบอันตรายในการ
ทํางาน 

ในสาเหตุตาง ๆ ใหลดนอยลง แทนท่ีจะเปนการปกปดการประสบอันตรายท่ีเกิดข้ึน 
7.4 เพื่อใหความชวยเหลือในดานการรักษาพยาบาลแกลูกจางท่ีประสบอันตรายใหเปนไป

อยางรวดเร็วทันทวงที และอยางเพยีงพอ  
7.5 เพื่อฟนฟปูรับสภาพและฝกอาชีพใหแกลูกจาง ผูไมสามารถท่ีจะทํางานไดใหสามารถ

กลับเขาทํางานไดใหม 
 
8.  หลักการสําคัญของกฎหมายเงินทดแทน 
 
 เพื่อใหเปนไปตามหลักการและวัตถุประสงคของเงินทดแทน กฎหมายเงินทดแทนจึงมี
ลักษณะท่ีสําคัญ     ดังน้ี 

8.1 กําหนดสิทธิของลูกจาง กฎหมายเงินทดแทนจะกําหนดไววา เม่ือลูกจางไดรับ
อันตราย 

จากอุบัติเหตุหรือโรคภัยอันเกิดข้ึน หรือในระหวางการทํางานใหกับนายจางแลว ลูกจางมีสิทธิท่ีจะ
ไดรับคาทดแทนโดยทันที 

8.2 ใหความคุมครองเฉพาะลูกจางตามท่ีกฎหมายกําหนดไว 
8.3 ไมคํานึงความผิดพลาดและความประมาทท้ังสองของฝายนายจางและลูกจางเปน

สาระสําคัญในการท่ีจะไดรับคาทดแทน กลาวคือ แมวาการประสบอันตรายน้ันเนื่องจากความ
ประมาทของลูกจางก็ตาม 

8.4 เงินทดแทนท่ีลูกจางจะไดรับนั้น   ประกอบดวยเงินทดแทนท่ีเปนเงิน   และคา
รักษา 

พยาบาลในกรณีท่ีลูกจางเสียชีวิต ผูท่ีอยูในความอุปการะของลูกจางจะมีสิทธิไดรับเงินทดแทนท่ี
กําหนดไวนี ้จะไดกําหนดอัตราข้ันสูงและอัตราตํ่าสุดไวดวย 
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8.5 ลูกจางและผูอยูในความอุปการะของลูกจาง จะหมดสิทธิในการที่จะฟองรอง
เรียก 

คาเสียหายจากนายจางตามกฎหมาย ถาหากการประสบอันตรายนั้นไมอยูในขายการคุมครองของ
กฎหมายเงินทดแทน 

8.6 มีการจัดตั้งหนวยบริหารงานเงินทดแทนโดยเฉพาะข้ึน เพือ่ใหการเรียกรองเงิน
ทดแทนเปนไปอยางสะดวก งาย รวดเร็ว และประหยดัยิ่งข้ึน ซ่ึงการท่ีใหมีการจัดต้ังหนวย
บริหารงานเงิน    ทดแทนโดยตรงน้ี จะเปนการลดความเสียหายตาง ๆ อันจะเกิดข้ึนเนื่องจากการ
ฟองรองกันในศาล และเพือ่ท่ีจะสามารถกําหนดวิธีดําเนินงานท่ีเหมาะสมใหสามารถดําเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงคหรือหลักการท่ีไดกําหนดไว 

8.7 กําหนดใหนายจางตองประกันเงินทดแทนของลูกจางไวดวย ท้ังนี้ก็เพื่อท่ีจะทํา
ใหเกดิ 

ความม่ันคงแกลูกจาง ซ่ึงการประกันเงินทดแทนของลูกจางนี้นายจางอาจจะประกันไวกับองคการ
ประกันเอกชนหรือประกันไวกับองคการของรัฐ (state fund) หรือนายจางจะทําการประกัน
ตนเอง (self Insurance) ซ่ึงการประกันเงินทดแทนของลูกจางนี้เปนการลดภาระในการ
รับผิดชอบจายเงิน    ทดแทนของนายจางดวย เพราะวาทําใหความรับผิดชอบจายเงินทดแทนไมตกอยู
กับนายจาง แตจะเปนการโอนไปยังผูบริโภค ท้ังนี้ ก็เพราะวาเบ้ียประกันเงินทดแทนน้ีจะเปนสวน
หนึ่งของมูลคาในการผลิต ซ่ึงจะไปเพิ่มข้ึนในราคาขายของสินคาหรือผลิตผลนั่นเอง 
 
 ตามหลักการและวัตถุประสงคของเงินทดแทน ซ่ึงกําหนดใหนายจางตองรับผิดชอบ
จายเงินทดแทนใหแกลูกจางท่ีประสบอันตราย เนื่องจากความประมาทของลูกจางดวย ซ่ึงเปนการ
สรางความม่ันคงทางสังคมและเปนการสรางความกาวหนา พัฒนากิจการแรงงานภาคอุตสาหกรรม
ใหแกประเทศ กลาวคือ การจายคาทดแทนนี้จะไมเปนอุปสรรคขัดขวางการพัฒนาอุตสาหกรรม แต
ในทางตรงกันขามกลับจะเปนการสงเสริมความเจริญกาวหนาในดานอุตสาหกรรมของประเทศ ท้ังนี้
ก็ดวยเหตุผลดังตอไปนี ้
 
 

1. การจายเงินทดแทน  ซ่ึงมีการกําหนดอัตราไวเปนมาตรฐานท่ีแนนอนลดหล่ันกนัไป 
ตามอัตราคาจางและอันตรายท่ีไดรับตามจํานวนของผูท่ีอยูในความอุปการะของลูกจางนี้ ยอมจะ
กอใหเกิดความเปนธรรมข้ึนในวงการอุตสาหกรรมในเร่ืองจายเงินทดแทน และอัตราเงินทดแทนจึง
จะไมสูงจนเกนิไป ซ่ึงจะทําใหฝายนายจางตองถึงกับลมละลาย หรือเลิกกิจการไปเนื่องจากการเรียก
เงินทดแทนของลูกจาง และตามความเปนจริงแลวเงินทดแทนน้ันประชาชนผูบริโภคยอมจะเปนผู
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2. การจายเงินทดแทนน้ีเปนการสงเสริมใหมีการปองกันการประสบอันตรายในการ 
ทํางาน เนื่องจากการมีกฎหมายเงินทดแทนก็เปนการเตือนใหนายจางตองเอาใจใสดูแลระมัดระวัง 
รักษาความปลอดภัยในการทํางานใหแกฝายลูกจาง เพราะมิฉะนัน้แลวนายจางก็จะตองเสียเงิน
ทดแทน เสียเวลา การทํางาน เสียช่ือเสียง ฯลฯ ในเม่ือเกิดมีการประสบอันตรายข้ึนในกิจการของตน  
เม่ือ     นายจางมีความสนใจในการท่ีจะหาทางปองกันการประสบอันตรายมากข้ึน การประสบ
อันตรายยอมจะลดนอยลงเปนผลดีแกนายจาง เนื่องจากงานท่ีมีการปองกันความปลอดภัยท่ีดนีั้น 
ยอมจะทําให   ประสิทธิภาพในการทํางานมีมากข้ึนตามไปดวย เปนการชวยลดคาใชจายในการผลิต
บุคลากร 

3. การใหคาทดแทนกอใหเกิดสันติสุขในวงการอุตสาห กรรม   เพราะจะทําใหลดขอพิพาท 
 หรือความขัดแยงบางประการระหวางนายจางกับลูกจาง แตกลับเปนการท่ีใหท้ังสองฝายหันหนาเขา
มาตกลงกันดวยด ีตามหลักการท่ีกฎหมายเงินทดแทนไดกําหนดเอาไว เม่ือเปนเชนนีก้็ยอมจะเปนการ
นําสันติสุขมาสูวงการอุตสาหกรรมและจะเปนการท่ีจะกอประโยชนแกวงการอุตสาหกรรม และแก
ประเทศชาติ 

ดังนั้น จากท่ีกลาวมาจะเหน็ไดวา การใหเงินทดแทนจะไมเปนภาระแกนายจาง หรือเปน
อุปสรรคขัดขวางความเจริญกาวหนาของวงการอุตสาหกรรมแตอยางใด1 

 
9.  โรคท่ีเกิดเนื่องจากการทํางาน  (occupational diseases) 

 
 วิวัฒนาการของการใหความคุมครองกรณีเจ็บปวยเนื่องจากการทํางานในยุคแรกมักให
ความสําคัญตอการเกิดอุบัติเหตุจากการทํางาน (accident at work) ระยะตอมาจึงไดมีการ
ขยายความ  คุมครองถึงการเปนโรคท่ีเนื่องจากการทํางานดวย และไดกลายเปนปญหาสําคัญมาก
ยิ่งข้ึนในการท่ีจะวนิิจฉัยวาโรคใดเกิดจากการทํางานและอยูในขายไดรับความคุมครองของกฎหมาย
หรือไม แตโดย  ท่ัวไปมักกาํหนดตารางโรคท่ีอยูในขายความคุมครองเอาไว เพื่อความสะดวกและลด
ความขัดแยงในการวนิิจฉัย ซ่ึงในการประชุมแรงงานระหวางประเทศ (International 
Labour Conference) เม่ือป 1925 สามารถทําความตกลงกําหนดโรคท่ีอยูในขายความ
คุมครองของโครงการประกันการเจ็บปวยเนื่องจากการทํางานไดเพยีง 3 โรคเทานั้น ไดแก โรคท่ี

                                                        
1 ประทีบ  คลังทอง. เร่ืองเดียวกัน, หนา 32 – 33. 
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 ในรางกฎหมายเพ่ือใหความคุมครองคนงานท่ีเปนโรคเน่ืองจากการทํางาน มี 3 แนว
ปฏิบัติ โดย 2 แนวทางแรกข้ึนอยูกับรายช่ือโรคท่ีมีการพิสูจนและยอมรับแลว (คลายกับรายช่ือโรค
ในอนุสัญญาฯ ฉบับท่ี 121) ซ่ึงแตละโรคจะเกีย่วเนือ่งกับอาชีพหรือกระบวนการท่ีคนงานเขาไป
เส่ียงในการติดโรค รายช่ือโรคดังกลาวมีเจตนาที่จะอํานวยประโยชนแกคนงานในแตละอาชีพ 
กลาวคือ ถาหากติดโรค คนงานผูนั้นจะไดรับความคุมครองโดยไมมีเงือ่นไข   

ในระบบรายช่ือโรคแบบปด  (closed list system) จะกําหนดใหโรคท่ีมีอยูใน
รายช่ือจึงจะอยูในขายการจายเงินทดแทน ดังนั้น   จึงทําใหเกดิขอแตกตางระหวางโรคในรายช่ืออ่ืน ๆ 
ซ่ึงอาจทําใหไดรับความคุมครองท้ังท่ีมิไดมีสาเหตุมาจากการทํางาน ในระบบรายช่ือโรคแบบเปด 
(open list system) ก็มีลักษณะเชนเดียวกนั ยกเวนการจัดองคกรในการบริหารซ่ึงใหอํานาจ
ในการเพิ่มช่ือโรคในตารางได ถาหากมีประสบการณและผลการวิจยัไดขอสรุปวาโรคชนิดหนึ่งจะ
เกิดข้ึนเฉพาะกับอาชีพบางประเภทเทานัน้ ถาหากโรคนั้นไดรับการพิสูจนวาสืบเนื่องมาจากการ
ทํางาน คนงานท่ีเปนโรคกมี็สิทธิไดรับคาทดแทน การใหคําจํากดัความอยางกวาง ๆ เชนนี้ทําใหมี
ปญหาและการตรวจสอบจะตองตกเปนของคนงานท่ีเปนโรคนั้น นอกจากนี้ ยังอนุญาตใหคนงาน
สามารถเรียกรองขอรับประโยชนจากการเปนโรค ท้ังท่ีมิไดเปนโรคตามท่ีระบุในรายชื่อ 
 เม่ือมีการวินจิฉัยและกําหนดวา ผูรับเงินทดแทนทํางานในอาชีพตามท่ีกําหนด ก็จะใช 
หลักเกณฑปกติสําหรับการจายเงินทดแทน และแทนท่ีจะใชคําวาวนัท่ีเกิดเหตุ (date of 
accident) ก็ใชคําวาวนัท่ีมีการพัฒนาการของโรค (date of development) แทน และ
ใหถือเอาวนัแรกท่ีเกิดเหตุทําใหสูญเสียความสามารถในการทํางานในโครงการท่ีนายจางมีภาระ
รับผิดชอบ อาจตองมีการพจิารณาจายเงินทดแทนยอนหลัง โดยตองจายต้ังแตวันแรกของการสูญเสีย
ความสามารถ เพื่อใหทุกฝายท่ีเกีย่วของแบงปนความรับผิดชอบ 
 
                                                        

2 เร่ืองเดียวกัน, หนา 47. 
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10.  การบริการทางการแพทย  (medical care) 
 

 การบริการทางการแพทยสําหรับกรณีท่ีประสบอันตรายหรือเปนโรคเน่ืองจากการทํางาน 
มักครอบคลุมกวางขวางกวาการประกันการเจ็บปวยท่ัวไป โดยดูไดจากรายละเอียดเง่ือนไขใน
อนุสัญญาฉบับท่ี 102 ขององคการแรงงานระหวางประเทศ ซ่ึงไดกําหนดวา คนงานท่ีเจบ็ปวย
เนื่องจากการทํางาน ควรไดรับการคุมครองทุกชนิด รวมท้ังไดรับแขนขาหรืออวัยวะเทียม แวน
สายตา และการดูแลรักษาฟน ท้ังนี้  โดยไมมีเงื่อนไขเร่ืองกําหนดเวลาและคาใชจาย สวนอนุสัญญา
ฉบับท่ี 121 วาดวยเร่ืองการประกันการเจ็บปวยเนื่องจากการทํางาน ท่ีใหพิจารณาสถานการณในแต
ละประเทศท่ีใหบริการทางการแพทยภายใตโครงการบริการสาธารณสุขท่ัวๆไป หรือโดยการแบงปน
ความรับผิดชอบคาใชจายใหคนไขดวย และใหกรณีประสบอันตราย และความเจ็บปวยเนื่องจากการ
ทํางานมีสิทธิไดรับความคุมครองในลักษณะเดียวกนั 
 
11. การขาดรายได  (interruption of earnings) 

 
 รูปแบบการจายเงินทดแทนกรณีพิการ หรือการสูญเสียความสามารถแบบช่ัวคราว หรือ
แบบถาวรนั้นจะไมมีความแตกตางกันมากนัก กลาวคือ การประกันการเจ็บปวยเนือ่งจากการทํางาน 
จะกําหนดใหจายเงินทดแทนโดยทันทีนับแตวันท่ีเกิดเหตุ หรือนับแตวันท่ีมีการพัฒนาการของโรค 
และจายเงินทดแทนเปนรายงวด โดยคํานวณวิธีเดยีวกับกรณีเจ็บปวยท่ัวไป แตโดยธรรมเนียมปฏิบัติ 
อัตราเงินทดแทนกรณีเจ็บปวยจากการทํางานจะสูงกวากรณีเจ็บปวยท่ัวไป ในอนุสัญญาฉบับท่ี 121 
ขององคการแรงงานระหวางประเทศกําหนดใหจายรอยละ 60 ของรายไดกอนเกดิเหตุและไมควรมี
ระยะรอการเกดิสิทธิ ประเทศสวนใหญจายสูงกวาเกณฑดังกลาวนี ้ในบางประเทศกาํหนดใหนายจาง
จายคาหยุดงานเน่ืองจากการบาดเจ็บ (injury leave) เปนเวลา 2 – 3 สัปดาหดวย และ
หลังจากนัน้จึงใหไปรับเงนิทดแทนจากโครงการประกันสังคม 
 การจายเงินทดแทนเปนงวด ๆ ของโครงการประกันการเจ็บปวยเนือ่งจากการทํางานจะ
ดําเนินอยางตอเน่ืองเปนเวลา 6 – 12 เดือน ซ่ึงการบาดเจ็บสวนใหญจะไดรับการรักษาทาง
การแพทยอยางสมบูรณแลว และทําใหคนงานนั้นไมตองอยูในสภาพท่ีสูญเสียความสามารถในการ
ทํางานอีกตอไป ในประเด็นดังกลาวนี ้ เม่ือสภาพรางกายเปนปกติดีแลว สภาพความพิการอาจเกดิข้ึน
ภายหลังอีกก็ได ในกรณีท่ีการประสบอันตรายอยางสาหัส  สภาพของผูปวยอาจไมสามารถรักษาให
กลับสูสภาพเดิมไดและคนไขอาจตองไดรับการรักษาในระยะเวลาท่ียาวนานเกนิกวาท่ีกําหนดไว ซ่ึง
โดย   ท่ัวไปการจายคาทดแทนยังคงดําเนินตอไป ท้ังในลักษณะขยายเวลาช่ัวคราว หรือจายคา
ทดแทนกรณพีิการไปเลยกไ็ด 
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12. การสูญเสียความสามารถท่ีเกิดขึ้นภายหลังการรักษา 
 
 การรางกฎหมายของประเทศ อนุสัญญาฉบับตาง ๆ ของ ILO มักใชคําวา “การสูญเสีย
ความสามารถในการหารายไดในลักษณะถาวรหรือการสูญเสียความสามารถที่เปนผลมาจากการ
ประสบอันตราย” ในทางปฏิบัติมิไดหมายถึงเฉพาะการสูญเสียความสามารถที่ทําใหรายไดลดลงของ
แตละบุคคล ในบางประเทศมีการกําหนดตารางความเจบ็ปวยทางรางกายและความสูญเสีย หรือความ
พิการทางรางกายเอาไวอยางชัดเจน ในตารางดังกลาวมีการกําหนดระดับความพิการเอาไวดวย  และ
ดวยวิธีดังกลาวนี ้ ภารกิจของผูประเมินหรือวนิิจฉัยทางการแพทยจะตองสอดคลองกับเงื่อนไขท่ี
กําหนดในตารางหรือใกลเคียงท่ีสุด โดยจะตองทํารายงานผลการวินิจฉัยดวย  บางคร้ังการประเมิน
ความสูญเสียอาจเปนไปโดยอิสระ แตในบางประเทศการประเมินความสูญเสีย ตองข้ึนอยูกบั        
หลักเกณฑท่ีเครงครัด โดยเปรียบเทียบรายไดกอนเกดิเหตุและสถานภาพ การฝกอบรมและการพ้ืนฟู
สมรรถภาพ อาชีพท่ีตองการภายหลังการฟนฟูสมรรถภาพ และอ่ืน ๆ ท้ังนี้ ยังใชตารางแสดงระดับ
ความพิการประกอบการพิจารณาดวย 
 
 การตีความผลการประเมินความพิการเพื่อจายเงินทดแทนนั้น     มักเปนไปตามการวนิิจฉัย      
การประเมินวามีความพิการเต็มรอยเปอรเซ็นต เงินทดแทนท่ีจายใหก็จะไดรับเต็มรอยเปอรเซ็นตดวย 
โดยจายเปนบํานาญรายงวดและเร่ิมจายนับต้ังแตหลังจากเกิดเหตุ แตอัตราการจายจะสูงหรือตํ่ากวา
เกณฑดังกลาวนี้ข้ึนอยูกับนโยบาย หรือเจตนารมณของผูออกกฎหมาย โดยท่ัวไปความพิการต่ํากวา
รอยเปอรเซ็นต การคํานวณบํานาญจะมีสัดสวนเทากับความพิการโดยส้ินเชิง (total 
disablement) อยางไรก็ตาม ความพิการท่ีมีระดบัตํ่ามากก็อาจไมเปนตองจายในรูปบํานาญก็ได 
กลาวคือ อาจจายในรูปเงินกอน  โครงการประกันการเจ็บปวยเนื่องจากการทํางานจะมีการกําหนด
บํานาญข้ันตํ่า และการจายเปนเงินกอนเอาไว ซ่ึงบางคร้ังอาจจายเพียงรอยละ 10 หรือบางคร้ังอาจจาย
ถึงรอยละ 30 ก็ได 
 เงินทดแทนอาจเพ่ิมข้ึนสําหรับกรณีท่ีตองการผูดูแลอยางใกลชิด โดยอาจเพ่ิมข้ึนถึงรอยละ 
50 บางโครงการอาจพิจารณาจายเปนเงินทดแทนกรณีวางงานเพ่ิมเติม หากไดรับการวินจิฉัยวา
สูญเสียความสามารถในการทํางานโดยส้ินเชิง 
 
13. เงินทดแทนสําหรับทายาทหรือบํานาญตกทอด (survivors’ benefit) 
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 เม่ือคนงานถึงแกกรรมอันเปนผลมาจากความเจ็บปวยเนือ่งจากการทํางาน เงินทดแทนจะ
จายใหแกทายาท นอกจากน้ี  อาจจายคาทําศพใหดวย และโดยไมมีเงื่อนไขเกีย่วกับระยะเวลาการ
ทํางานหรือการเปนลูกจาง หรือการจายเงินสมทบของลูกจาง 
 คํานิยามของคําวาทายาท (survivors) ท่ีมีสิทธิไดรับคาทดแทนภายใตโครงการ
ประกัน  การเจ็บปวยเนื่องจากการทํางาน โดยท่ัวไปมีความหมายกวางขวางกวาบํานาญตกทอดใน
โครงการอ่ืน ผูมีสิทธิเปนอันดับแรก ๆ มักหมายถึงภรรยาหมาย โดยไมคํานึงถึงอาย ุ ความสามารถ
ในการทํางาน หรือภาระการเล้ียงดูบุตร แตตองอยูในเง่ือนไขท่ีภรรยาผูนั้นยังมีชีวิตอยูหรืออยูใน
ความรับผิดชอบเล้ียงดูของคนงานท่ีเสียชีวิต ผูมีสิทธิอันดับตอ ๆ ไป มักเปนบุตรท่ีอยูในครอบครัว 
ตามดวยพอแมผูอยูในอุปการะของคนงานท่ีถึงแกกรรม บางโครงการอาจจัดลําดับของผูมีสิทธิรับคา     
ทดแทนถึงอันดับท่ีส่ี คือผูท่ีอยูในอุปการะอื่น ๆ 
 เหตุผลของการจัดลําดับผูรับเงินทดแทนกรณีท่ีคนงานถึงแกกรรม คือการท่ีไมอาจจายคา
ทดแทนแกทุกคนได อัตราเงินบํานาญตกทอดโดยท่ัวไปอยูท่ีระดับรอยละ 30 ของคาจางกอนเกิด
เหต ุจายใหแกภรรยาหมาย รอยละ 15 สําหรับบุตรแตละคน หรือรอยละ 20 สําหรับบุตรกําพรา
ท้ังพอและแม และรอยละ 20 สําหรับพอแม ท้ังนี้ เปนไปตามขอกําหนดของอนุสัญญา ฉบับท่ี 
121 ของ ILO ซ่ึงคาดวาภรรยาหมาย 1 คน และบุตร 2 คน จะไดรับบํานาญตกทอดอยางนอย
คร่ึงหนึ่งของรายไดกอนเกดิเหตุของสามีท่ีเสียชีวิต โดยจายในรูปบํานาญ 
 
14.  การฟนฟสูมรรถภาพคนงานท่ีพิการ (rehabilitation) 

 
 การประกันสังคมจํานวนมากที่มีการจายคาทดแทนกรณีเจ็บปวยเนื่องจากการทํางาน มักมี
บริการฟนฟูสมรรถภาพแกคนงานท่ีพิการดวย การจัดหาแขนขาเทียมและกายอุปกรณก็ถือวาเปนสวน
หนึ่งของการบริการดังกลาว และระยะหลังสงครามโลกคร้ังท่ีสอง ไดมีการพฒันาการฟนฟทูาง
การแพทย การฟนฟูอาชีพ และการฟนฟทูางสังคมเกิดข้ึน และไดกลายเปนเปาหมายท่ีสําคัญในการ
กําหนดนโยบายสังคมในหลาย ๆ ประเทศ 
 
 การท่ีดําเนินการโดยรัฐ มักใหบริการโดยไมกําหนดวา ความพิการนั้นมีสาเหตุมาจาก
อะไร   และการประกันสังคมเปนสถาบันหลักในการใหการสนับสนุนทางการเงินและอุปกรณอํานวย
ความสะดวกแกกิจกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูพิการและสถาบันประกันสังคมจะมีศูนยฟนฟู
สมรรถภาพเปนของตนเอง และใหบริการฟนฟูสมรรถภาพอยางเทาเทียมกันระหวางผูท่ีพิการ
เนื่องจากการทํางานและท่ีไมเนื่องจากการทํางาน อยางไรก็ตามกองทุนเงินทดแทนจะทําหนาท่ีแทน
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 อนุสัญญาฉบับท่ี 102 ขององคการแรงงานระหวางประเทศ วาดวยมาตรฐานข้ันตํ่าของ
โครงการประกันสังคมไดกาํหนดใหสถาบันท่ีรับผิดชอบการบริการทางการแพทยดาํเนินการประสาน
ความรวมมือกบัสถาบันท่ีบริการฟนฟูอาชีพคนพิการเพื่อใหสามารถกลับไปทํางานหาเล้ียงชีพได
ตามปกติอีกคร้ังหนึ่ง สําหรับอนุสัญญา ILO ฉบับท่ี 121 วาดวยการจายเงินทดแทนกรณีเจ็บปวย
เนื่องจากการทํางานไดกําหนดไวกวางกวานั้น กลาวคือ “ประเทศตาง ๆ ควรจัดบริการฟนฟู
สมรรถภาพแกคนงานท่ีพกิาร เพื่อใหสามารถกลับเขาทํางานเดิมไดตามปกติ หรือถากลับไปทํางาน
เดิมไมไดจริง ๆ ก็ใหดําเนนิการเพื่อใหสามารถทํางานอ่ืนแทนไดตามความเหมาะสมและตาม
ความสามารถของบุคคล        ผูนั้น” 
 
15.  การฟนฟสูมรรถภาพและการจายคาทดแทน 
 
 ในการใหบริการฟนฟูสมรรถภาพและการจายเงินทดแทน อาจมีความสลับซับซอนและ  
ขัดแยงกันอยูบาง กลาวคือ  ถาหากการจายคาทดแทนระยะยาว (long – term benefit) โดย
ถือเปนการชดเชยการสูญเสียความสามารถในการขาดรายไดไปกอน เม่ือผานการฟนฟูสมรรถภาพจน
สามารถกลับไปทํางานไดแลวและไดรับคาจางสูงกวาเงินทดแทนท่ีเคยจายอยูเดิมนัน้ ควรยุตกิารจาย
หรือวาควรจายตอไป 
 แนวทางการแกปญหาขอนี ้ อาจตองยึดหลักการของการฟนฟูสมรรถภาพกอนการจายเงิน
ทดแทน หรือ “rehabilitation before pension” กลาวคือตองใหคนงานผูนั้นผานการ
ฟนฟูสมรรถภาพทุกชนิด ทุกข้ันตอนเสียกอน แลวจึงมาพิจารณาดวูาจะจายเงินทดแทนหรือไม  และ
โดยวิธีใด           ไมเชนนั้นคนงานท่ีประสบอันตรายอาจเกิดความลังเลในการเขารับการฟนฟู
สมรรถภาพ หรือไมอยากกลับไปทํางานอีก หรือทํางานไมเต็มความสามารถ หรือไมสนบัสนุน
กระบวนการท่ีพยายามสงเสริมเพิ่มพูนความสามารถในการทํางาน 
 วิธีแกปญหาอีกอยางหนึ่งคือ การจายเงินทดแทนใน 2 ลักษณะ ไดแก 

1. จายเงินทดแทนกรณีพกิาร (impairment benefit) หมายถึง กรณีสูญเสีย
ความสามารถ 

ทางรางกายอยางถาวรและไมอาจฟนฟใูหกลับสูสภาพเดิมได เปนการจายเงินทดแทนตลอดชีวิต 
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2. จายเงินทดแทนกรณีสูญเสียความสามารถ (disability benefit) หมายถึงการ
สูญเสียความสามารถในการหารายได แตสามารถแกไขใหกับสูสภาพเดิมไดโดยอาจใชมาตรการใน
การฟนฟูสมรรถภาพ 
 
16.  การปองกันอันตรายและโรคเนื่องจากการทํางาน 
 
 เม่ือโครงการท่ีอยูในความรับผิดชอบของนายจางจัดบริการจายเงินทดแทนกรณีเจ็บปวย
เนื่องจากการทํางาน     หลาย ๆ ฝายคิดวาเปนการกระตุนใหเกิดความปลอดภัยในการทํางานมาก
ยิ่งข้ึน เม่ือเวลาลวงเลยไปโครงการประกันสังคมและการออกกฎหมายวาดวยความปลอดภัยในการ
ทํางานไดมีการพัฒนาเพื่อใหสอดคลองกับความกาวหนาทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี กอใหเกดิ
ความเกีย่วโยงระหวางประโยชนทดแทนในรูปตัวเงิน (in cash) และในรูปบริการ (in kind) 
เพื่อความม่ันคงของสังคมและเพ่ือสุขภาพท่ีดีของสมาชิกในสังคม ตลอดจนเพื่อเสถียรภาพของ
กองทุนประกนัสังคม  มาตรการในการปองกันจึงถือเปนมาตรการท่ีดกีวาการใหการรักษาพยาบาลใน
ภายหลัง 
 
 กฎหมายของประเทศญ่ีปุนกําหนดใหองคกรประกันสังคมรวมมือกบัสถาบันความ    
ปลอดภัยและอนามัยในการทํางานในการดําเนินการเพ่ือสวัสดิภาพของผูใชแรงงานกําหนดใหการ
ประกันการเจ็บปวยเนื่องจากการทํางาน ความปลอดภยัและอนามัยในการทํางานและสวัสดิการสังคม
จึงมักรวมอยูในองคกรเดียวกัน และในบางประเทศกําหนดใหสหภาพแรงงานเขามามีสวนรวมในการ
บริหารโครงการ และมีไมนอยท่ีเงินสมทบในระบบประกันสังคมถูกแบงปนเพือ่การสนับสนุนการ
ศึกษาวจิัยดานความปลอดภยัและอนามัยในการทํางาน 
 
 ขอดีอีกประการหนึ่งของการกําหนดใหนายจางสงเงินสมทบเขากองทุนเงินทดแทนเพื่อ
จายคาทดแทนแกคนงานท่ีประสบอันตรายคือ นายจางท่ีมีสถิติการประสบอันตรายของลูกจางนอยจะ
มีสิทธิไดลดคาเบ้ียประกัน   ระบบนี้เรียกวา ระบบคุณธรรม (merit rating system) เม่ือ
โครงการในความรับผิดชอบของนายจางถูกแทนที่โดยโครงการประกันการเจ็บปวยของรัฐ บาง
ประเทศยังคงใชระบบคุณธรรมอยู แตในบางประเทศมีการกําหนดอัตราเงินสมทบใหม 
 
 ในการจายคาทดแทนกรณีเจ็บปวยเนื่องจากการทํางาน บางประเทศขยายความคุมครองถึง
ผูประกอบอาชีพอิสระดวย รวมท้ังนักเรียน นักศึกษา ผูเขารับการอบรม หรือฝกอาชีพ และผูท่ีไมมี
งานทํา    หากผูนั้นสมัครเขาอยูในโครงการจัดหางาน  บางโครงการอนุญาตใหสมัครเขาโครงการตาม
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17.  ลักษณะสําคัญท่ีนายจางตองรับผิดชอบ        (main characteristics   of 
employers’s liability  
       schemes) 

 
17.1 วัตถุประสงคหลักเพื่อคุมครองความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนอันเนื่องจากการทํางานและเพื่อ 

บังคับใหนายจางตองรับผิดชอบในการจายคาตอบแทนและบริการทางการแพทยแกลูกจางของตน 
17.2 ภาระความรับผิดชอบของนายจางเปนอีกวธีิหนึ่งในการจดัหาเงินทดแทนกรณ ี

หยุดงานเพราะปวยและลาคลอดบุตร ในบางกรณีนายจางยังตองมีภาระตองจัดหาบริการทาง
การแพทยแกลูกจาง และบางคร้ังก็ใหบริการแกสมาชิกในครอบครัวของลูกจางดวย ตลอดจนอาจตอง
จายคาทดแทนเม่ือหมดสัญญาการจางงานดวย 

17.3 การประกันการเจ็บปวยเนื่องจากการทํางานชวยสงเสริมสวัสดิภาพของลูกจาง
ให 

ดีข้ึนเพราะเม่ือเกิดอุบัติเหตหุรือโรคเน่ืองจากการทํางานกับลูกจาง ลูกจางก็ไมมีความจําเปนตอง      
หาขอพิสูจนวาเปนความประมาทเลินเลอของนายจางอีกตอไป เพราะถึงอยางไรกฎหมายก็บังคับให
นายจางหรือกองทุนประกันการประสบอันตรายหรือเจบ็ปวยเนื่องจากการทํางานตองจายเเงินทดแทน
แกลูกจางอยูแลว 

17.4 การท่ีนายจางมีภาระรับผิดชอบโดยตรงในการจายเงินทดแทน  นายจางจะตอง
มี 

หนาท่ีดังตอไปน้ี คือ 
     (1)  ใหความคุมครองอยางเต็มท่ีแกคนงานหรือลูกจางของตน 
     (2)  ใหบริการทางการแพทยตามความจําเปนและขอกําหนดท่ีวางไว 

      (3)  ใหเงินทดแทนรูปตัวเงินในระดับปานกลาง 
      (4)  เปนการจายคาตอบแทนมากกวาการปองกันและการฟนฟูสมรรถภาพ 
      (5)  หามนายจางขอรับเงินทดแทนเสียเอง 

17.5 เนื่องจากการใหความคุมครองของนายจางไมดีพอจึงปรับเปล่ียนใหนายจางคุมครอง
ลูกจางกรณีท่ีประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางาน 
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17.6 วิธีการใหความคุมครองกรณีประสบอันตรายเนื่องจากการทํางานกําลังมีความสําคัญ
ในประเทศกําลังพัฒนาและมีการดําเนินการเพ่ือจายคาทดแทนกรณีดังกลาวในประเทศอุตสาหกรรม
บางประเทศดวย 
 
18.  พัฒนาการของการประกันการประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางานในประเทศไทย 
 
 การใหความคุมครองลูกจางเพื่อเปนหลักประกันของชีวิตและความมัน่คงทางสังคมนั้น  
การประสบอันตรายและการเปนโรคอันเกิดเนื่องจากการทํางานหรือการประกอบอาชีพ เปนเร่ืองท่ี
ประเทศตาง ๆ ใหความสนใจเปนพิเศษกวาหลักการอ่ืน โดยไดเร่ิมใชหลักความเส่ียงอันเกิดจากการ
ทํางานเพื่อใหนายจางตองรับผิดชอบจายเงินทดแทนเพ่ือทดแทนความเสียหายใหแกลูกจางเกีย่วกบั
การประสบอันตรายหรือเจบ็ปวย หรือตายดวยโรคอันเกิดเนื่องจากการทํางาน  ตามหลักเกณฑและ
วิธีการท่ีกําหนดข้ึนตามกฎหมายเงินทดแทนของลูกจาง 
 
 สําหรับประเทศไทย รัฐบาลไดตระหนักถึงความสําคัญของลูกจางและปญหาการประสบ
อันตรายเนื่องจากการทํางานของลูกจาง   เนื่องจากลูกจางเปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่งในการผลิต หาก      
ลูกจางไดรับบาดเจ็บ พิการหรือเสียชีวิต จะทําใหประสิทธิภาพในการทํางานลดลงหรือไมสามารถจะ
ทํางานตอไปได ซ่ึงจะสงผลกระทบตอภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนั้น การประสบ
อันตรายหรือการพิการของลูกจางจะสงผลกระทบตอสภาพทางสังคมดวย เนื่องจากสังคมจะตอง
รับภาระใหความชวยเหลือเล้ียงดูผูประสบอันตรายหรือผูพิการ ตลอดจนครอบครัวของผูประสบภัย      
รัฐบาลจึงไดออกกฎหมายและมาตรการเพื่อคุมครองลูกจางซ่ึงมีการปรับปรุงแกไขมาโดยลําดับ 
 
19.  พัฒนาการดานกฎหมายเงินทดแทนในประเทศไทย 
 
 กฎหมายเงินทดแทนเกิดข้ึนจากแนวคิดของขาราชการ นักบริหารบางคนบางกลุม ซ่ึง
พยายามนําเอาหลักการของการประกันสังคมมาใชในยุครัฐบาลเผด็จการทหาร และลูกจาง หรือผูใช
แรงงานถูกกดข่ีขูดรีดและจํากัดอํานาจตอรอง โดยอาศยับทบัญญัติประกาศของคณะปฏิวัต ิ ฉบับท่ี 
103 ซ่ึงมีหลักการใหความคุมครองผูใชแรงงานโดยท่ัวไป  ดังนัน้  กฎหมายเงินทดแทนกคื็อ 
กฎหมายประกันอุบัติเหต ุการเจ็บปวย และโรคอันเกิดเนื่องจากการทํางาน 
 

ประเทศไทยไดเร่ิมนําแนวคิดเงินทดแทนท่ีจะใหนายจางรับผิดชอบตอลูกจางท่ีประสบ
อุบัติเหต ุหรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางานมาใชตั้งแต พ.ศ. 2499      โดยรัฐบาลในขณะนัน้ได
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 ดังนั้น วัตถุประสงคของพระราชบัญญัติดังกลาวหรือในเร่ืองของคาทดแทนน้ันกคื็อเพ่ือ
จะใหความคุมครองในเร่ืองของรายไดของลูกจาง กลาวคือ เม่ือลูกจางตองประสบอันตรายในการ
ทํางาน บาดเจ็บทุพพลภาพ หรือถึงแกกรรม ลูกจางและผูอยูในอุปการะของนายจางจะไดมี
หลักประกนัอันม่ันคงวาจะไดรับการชวยเหลือในเร่ืองของรายไดท่ีตองสูญเสียไปเนือ่งจากการ
ประสบอันตราย      รวมท้ังจะไดรับการรักษาพยาบาล ซ่ึงอยางนอยท่ีสุดจะไดมีรายไดเทาท่ีจําเปนใน
การท่ีจะสามารถดํารงชีวิตอยูในระหวางท่ีไมสามารถทํางานได โดยไมตองเปนภาระตอผูอ่ืน 
กฎหมายเงินทดแทนจึงตองมีการกําหนดขายบังคับเฉพาะนายจางกับลูกจางท่ีมีความสัมพันธตอกัน
โดยสัญญาจางแรงงานเทานัน้ ซ่ึงตามความหมายคําวาสัญญาจางก็คือ “สัญญาท่ีบุคคลหน่ึงตกลง
รับจางทํางานใหแกบุคคลอีกคนหนึ่ง โดยไดรับคาจางเปนการตอบแทน แตอัตราคาจางตองกําหนด
ไวเปนเงิน  อัตราคาจางเปน   รายวนั  รายสัปดาห  หรือรายเดือนกแ็ลวแต”2     ถาการประสบ

                                                        
1 มาตรา44  พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 
2หลวงประเจิดอักษรลักษณ. กฎหมายอุตสาหกรรมและกรรมการ. พระนคร : โรงพิมพมหาวิทยาลัย 
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20. สาระสําคัญของกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการใหความคุมครองกรณีเจ็บปวยเนื่องจากการทํางาน 

 
  20.1 พระราชบัญญัติแรงงาน พ.ศ. 2499  รัฐบาลไดตราพระราชบัญญัติแรงงาน พ.ศ. 
2499 ข้ึนเปนกฎหมายแรงงานฉบับแรกของประเทศไทย โดยนําแนวคิดของกฎหมายแรงงานใน
ตางประเทศ และแนวปฏิบัติของอนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศมาใช พระราชบัญญัติ
แรงงาน พ.ศ. 2499  นี้ผานการรับรองของสภาผูแทนราษฎร เม่ือ พ.ศ. 2499 และมีผลบังคับ
ใชตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2500  เปนตนไป  โดยมีสาระสําคัญอยู 2 สวน สวนหนึ่งเปน
หลักเกณฑดานแรงงานสัมพันธ ซ่ึงใหสิทธิลูกจางจัดต้ังสหภาพแรงงาน สหพันธแรงงาน และ
กําหนดข้ันตอนในการเจรจาตอรอง     อีกสวนหนึ่งเปนเร่ืองการคุมครองแรงงานโดยกําหนด
มาตรฐานข้ันตํ่าเกี่ยวกับสภาพการจาง เชน วันเวลาทํางาน อัตราคาจาง และสวัสดิการ เปนตน และ
กําหนดใหนายจางจายเงินทดแทนใหแกลูกจางท่ีประสบอันตรายหรือเจ็บปวยดวยโรคท่ีเกิดเนื่องจาก
การทํางานหรือตามลักษณะและสภาพของงาน  
 
 อยางไรก็ตาม แมกฎหมายจะกําหนดใหนายจางจายเงินทดแทนใหแกลูกจางหรือผูอยูใน
ความอุปการะของลูกจางท่ีประสบอันตรายเน่ืองจากการทํางานใหนายจางก็ตาม แตในทางปฏิบัติ  
ปรากฏวามีปญหาขอขัดแยงระหวางนายจางกับลูกจางอยูเสมอ เชน ลูกจางท่ีประสบอันตรายหรือ
พิการหรือทุพพลภาพมักจะถูกเลิกจางหรือถูกใหออกจากงาน หรือนายจางบางรายไมอยูในฐานะท่ีจะ
จายเงินทดแทนใหกับลูกจางไดทุกคนในกรณีท่ีลูกจางประสบอันตรายหรือเจ็บปวยจาํนวนมาก เปน
ตน ตอมามีเหตุการณทางการเมืองเกิดขึ้น คือ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในวันท่ี 
26 กุมภาพนัธ 2500 เปนการเลือกตั้งท่ีไมเรียบรอย และไมเปนท่ีพอใจของประชาชนสวนใหญท่ี
มีตอ   รัฐบาลสมัยนั้น จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต จึงไดทําการปฏิวัติยึดอํานาจใน พ.ศ. 2501  และ

                                                                                                                                                                   
ธรรมศาสตรและการเมือง, 2493, หนา 54-55. 
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  ในภาวะท่ีการพัฒนาอุตสาหกรรมไดขยายตัวมากข้ึน ปญหาการประสบอันตรายหรือการ
เจ็บปวย การเกิดโรคภัยอันเนื่องจากการทํางานก็เพิ่มปริมาณตามภาวะการขยายตัวของอุตสาหกรรม
ดังกลาวภายใตการไมมีระเบียบหรือมาตรการใด ๆ ท่ีจะกํากับดูแลหรือควบคุมปองกันภาวะการ    
เส่ียงภยัในลักษณะตาง ๆ ของลูกจางได ซ่ึงใน พ.ศ. 2507 ไดเกดิเหตุการณในโรงงานผลิต
ถานไฟฉายข้ึน โดยลูกจางจํานวน 41 คน ไดเกดิโรคจากพิษของสารตะก่ัวเนือ่งจากหายใจเอาผง
แมงกานีสท่ีใชในกระบวนการผลิตถานไฟฉายเขาไป จึงเปนเหตุใหรัฐบาลไดเร่ิมหันมาใหความ
สนใจและเอาใจใสตอปญหาสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจางมากข้ึน 
 
 ใน พ.ศ. 2509 สภาพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ ไดเร่ิมบรรจุโครงการอาชีวอนา
มัยเขาไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2510 – 2514) และตอมา 
พ.ศ. 2511 คณะรัฐมนตรีไดมีมติใหตั้งคณะกรรมการประสานงานอาชีวอนามัยแหงชาติข้ึน 
เพื่อใหเกิดการประสานงานกนัระหวางหนวยงานที่เกีย่วของ ไดแก กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ และทบวงมหาวิทยาลัย 
กระทรวงอุตสาหกรรมไดออกพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2512 ข้ึนและในขณะเดียวกันนี ้สภา
มหาวิทยาลัยไดอนุมัติ     หลักสูตรอาชีวอนามัยระดบัปริญญาตรีของคณะสาธารณสุขศาสตร ซ่ึง
ปจจุบัน คือ มหาวิทยาลัยมหดิล 
 
 แนวคิดในเร่ืองการหาหลักประกันในอันท่ีจะใหการคุมครองลูกจางเพื่อไมใหเกิดความ
เดือดรอนนัน้ก็ยังคงมีอยู โดยเฉพาะอยางยิ่งเร่ืองเงินทดแทนแกลูกจางท่ีประสบอันตรายหรือเจ็บปวย
เนื่องจากการทํางานใหนายจาง และจากปญหาในทางปฏิบัตท่ีิเปนประสบการณมาจาก
พระราชบัญญัติแรงงาน พ.ศ. 2499 นั้น หลายฝายจึงไดรวมกันกําหนดแนวปฎิบัติเพื่อเปน
หลักประกนัความแนนอนและรวดเร็วในการจายเงินทดแทน การสงเสริมความปลอดภัยและฟนฟู
สมรรถภาพการทํางานของลูกจางเพื่อใหความเปนธรรมแกลูกจางและนายจาง ตลอดจนลดปญหา
แรงงานสัมพนัธระหวางนายจางกับลูกจาง ดังนั้น  รัฐบาลจึงไดกําหนดใหนายจางประกันเงินทดแทน
กับรัฐบาล โดยการจดัต้ังกองทุนเงินทดแทนข้ึน ซ่ึงในขณะนั้นมีนายเทียน อัชกุล เปนอธิบดีกรม
แรงงาน  และนายเกลนน   ฮาลม (Glenn Halm) ผูเช่ียวชาญภายใตโครงการความชวยเหลือ
ของสํานักงานเพ่ือการพัฒนาระหวางประเทศของสหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทยเปนผูใหคําแนะนํา 
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 การดําเนินงานในระยะแรกนั้น  คณะผูดาํเนินการไดยกรางประกาศของคณะปฏิวตัิ ฉบับ
ท่ี 103 ขอ 3   ซ่ึงเกี่ยวกับการจัดต้ังกองทุนเงินทดแทนข้ึนศึกษาขอมูลตาง ๆ ท่ีมีอยู  ตลอดจน
แนวทางการกาํหนดอัตราเงินสมทบของบริษัทประกันภยัและอัตราเงินสมทบของตางประเทศ ทําการ
สํารวจขอมูลบางประการเพื่อนํามาเปนแนวทางในการพิจารณากําหนดอัตราเงินสมทบ กําหนด
ขอบเขต   ทองท่ีและขนาดของสถานประกอบการท่ีอยูในขายความคุมครองของกองทุนเงินทดแทน 
นอกจากน้ี  ไดจัดทําคูมือและวางระเบียบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีทุกดาน ไดแก ระเบียบการรับ - 
จายเงิน       การเก็บรักษาเงิน  การลงทุน  การวางรูปแบบบัญชี  การวินจิฉัย  การรวบรวมขอมูล
สถิติ ตลอดจนการจัดเตรียมแบบฟอรมตาง ๆ ท่ีจะใชในการดําเนนิการ 
 
 กองทุนเงินทดแทนเปนเร่ืองใหม ยังไมเปนท่ีรูจักของนายจาง ลูกจาง  และประชาชน
โดยท่ัวไป ดังนั้น  การเตรียมงานและการดําเนินงานในระยะแรกจึงประสบกับอุปสรรคนานาประการ 
ทางดานนายจางก็ไมเช่ือวาเม่ือเก็บเงินจากนายจางแลวเม่ือลูกจางประสบอันตรายจะรับเงินทดแทนได
ในเวลาอันรวดเร็ว และยังไมเช่ือวาการทํางานในระบบราชการจะรวดเร็วคลองตัว ท้ังยังไมเช่ือวาเงิน
ท่ีจาย  สมทบมาน้ันจะไดรับการบริหารอยางถูกตองและปลอดภยั คร้ังน้ันผูดําเนินการเตรียมงาน 
และคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนจึงไดพยายามวางขอกําหนดตาง ๆ   เพื่อใหการดําเนินงาน
กองทุนเงิน  ทดแทนเปนไปตามระบบราชการนอยท่ีสุด เชน กําหนดใหกรมแรงงานจายเงินสมทบท่ี
เก็บมาจากนายจางไดโดยไมตองนําสงกระทรวงการคลัง เพราะหากตองนําสงกระทรวงการคลังแลว
จะตองวางฎีกาเบิกจายเงินราชการซ่ึงทําใหลาชา นอกจากนัน้ ยังไดกําหนดข้ันตอนการตรวจสอบ
ภายในไวเพื่อใหการบริหารเงินกองทุนเงินทดแทนเปนไปอยางถูกตองตามหลักการเงินและการบญัชี
โดยท่ัวไป 
 

20.2 ประกาศของคณะปฏิวตัิ ฉบับท่ี 103   ใน พ.ศ. 2515 รัฐบาลไดใชประกาศของ
คณะ ปฏิวัติฉบับท่ี 103  ลงวันท่ี 16 มีนาคม 2515    ซ่ึงถือวาเปนกฎหมายแมบทดานการ
คุมครองแรงงาน กําหนดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมีอํานาจกําหนดการคุมครองแรงงาน
เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยและความปลอดภยัในการทํางาน ซ่ึงตอมาในเดือนเมษายน 2515  
กระทรวงมหาดไทยจงึไดออกประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง การคุมครองแรงงาน และมี
บทบัญญัติวาดวยเงินทดแทน กําหนดหลักเกณฑการจายเงินทดแทนใหกับลูกจางกรณีประสบ
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        (1)  เร่ืองโรคซ่ึงเกิดข้ึนเกี่ยวเนื่องกับการทํางาน 
            (2)  เร่ืองกําหนดงานซ่ึงอาจเปนอันตรายตอสุขภาพหรือรางกายของลูกจาง 

       (3)  เร่ืองกําหนดการจายคาทดแทน 
        (4)  เร่ืองกําหนดสวัสดกิารเกี่ยวกับสุขภาพอนามยัสําหรับลูกจาง 
  20.3 พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537   สํานักงานประกันสังคม ไดยกรางพระ
ราช-บัญญัติเงินทดแทน ซ่ึงคณะรัฐมนตรีไดมีมติเหน็ชอบเม่ือวันท่ี 16 มีนาคม 2536 และตอมา
ไดนําเสนอท่ีประชุมสภาผูแทนราษฎร เม่ือสภาผูแทนราษฎรไดลงมติรับหลักการรางพระราชบัญญัติ
นี้เม่ือวันท่ี 14 กรกฎาคม 2536  จึงไดตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญคณะหนึ่งเพือ่พิจารณาแปรญัตติ 
ซ่ึงหลักการและเหตุผลท่ีสําคัญท่ีตองตราพระราชบัญญัติเงินทดแทนดังกลาวนี้ก็คือ เปนเวลาท่ี
เหมาะสมและสมควรปรับปรุงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 103 ลงวันท่ี 16 มีนาคม 2515 
ซ่ึงเปนกฎหมายคุมครอง    แรงงานท่ีไดใชบังคับมาเปนเวลานานซ่ึงมีขอกําหนดบางประการท่ีเปน
อุปสรรคในการบังคับใช และไมทันตอสภาวการณในปจจุบันที่เปล่ียนแปลงไป ประกอบกบัไดมี
กฎหมายโอนงานกองทุนเงิน     ทดแทนไปอยูในสังกัดสํานักงานประกันสังคมแลว จึงสมควรใหมี
กฎหมายวาดวยเงินทดแทนและ      กองทุนเงินทดแทนเปนพระราชบัญญัติโดยสมบูรณแยกออกจาก
กฏหมายคุมครองแรงงานหรือประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับท่ี 103   ดังกลาว เม่ือคณะกรรมาธิการ
วิสามัญไดพิจารณารางพระราช-บัญญัติเงินทดแทนเสร็จแลว จึงเสนอตอใหวุฒิสภาพิจารณาในวันท่ี 
8 เมษายน 2537 ซ่ึงท่ีประชุมวุฒสิภาไดลงมติผานรางพระราชบัญญัติเงินทดแทนดงักลาวแลว
สงคืนสภาผูแทนราษฎร      ตอมากระทรวงแรงงานและสวัสดกิารสังคมไดติดตอประสานงานกับ
สํานักงานราชกิจจานเุบกษา เม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2537 เปนผลใหพระราชบัญญัติเงิน
ทดแทน พ.ศ. 2537 มีผลใชบังคับต้ังแตวันถัดไปจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป    
นั่นคือมีผลใชบังคับต้ังแตวนัท่ี 1 กรกฎาคม  พ.ศ. 2537 
 
21.  กองทุนเงนิทดแทน 

 
 แนวคิดของกองทุนเงินทดแทน หลักการสําคัญเพื่อใหความคุมครองผูใชแรงงานและเพ่ือ
เปนหลักประกันในชีวิตและเพื่อความม่ันคงทางสังคม เนื่องจากการเส่ียงภยัอันเกิดจากการทํางาน 
และโรคอันเกดิเนื่องจากการทํางานหรือการประกอบอาชีพกอใหเกิดความเสียหายตอลูกจางและตอ
ระบบการผลิตของงานอุตสาหกรรม  ประเทศตาง ๆ จึงไดเล็งเหน็ความสําคัญท่ีจะใหความคุมครอง
ลูกจางเพื่อใหนายจางตองรับผิดชอบจายเงินเพื่อทดแทนความเสียหายใหแกลูกจาง เนื่องจากการ
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 กอนท่ีจะมีกฎหมายเงินทดแทนน้ัน ลูกจางผูประสบอันตรายจะตองเรียกรองคาเสียหาย
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ลักษณะละเมิดหรือกฎหมายแรงงาน เนื่องจากการท่ีจะ       
เรียกรองคาเสียหายจากนายจางนั้น จะตองพิสูจนใหไดวาการประสบอันตรายหรือเจ็บปวยนั้น
เนื่องมาจากความประมาทเลินเลอในการปฏิบัติของนายจาง ประกอบกับจะตองใชระยะเวลาในการ
ฟองรอง และเสียคาใชจายเปนจํานวนมาก จึงเปนสาเหตุใหมีการจัดต้ังกองทุนเงินทดแทนข้ึนเปนคร้ัง
แรกใน พ.ศ. 2515 ประเทศไทยจัดเปนประเทศท่ี 82 ในโลกท่ีมีระบบกองทุนเงินทดแทน โดยประกาศ
ของคณะปฏิวตัิ ฉบับท่ี 103 ลงวันท่ี 16 มีนาคม พ.ศ. 2515     ซ่ึงปจจบัุนมีการแกไขปรับปรุงกฎหมาย   
เงินทดแทนและกองเงินทุนทดแทน โดยตราข้ึนเปนพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 ซ่ึงมีผล   
ใชบังคับต้ังแตวันท่ี 1 กรกฎาคม  พ.ศ. 2537  
 
 ใน พ.ศ. 2517 กรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทย ไดจัดตั้งกองทุนเงินทดแทนข้ึนเพื่อ
เปนหลักประกันแกลูกจางท่ีประสบอันตรายหรือเจ็บปวยอันเนื่องมาจากการทํางานใหนายจางให
ไดรับความชวยเหลือ โดยบังคับใหนายจางจายเงินสมทบเขากองทุนเงินทดแทนและรัฐบาลมีหนาท่ี
จายเงิน      ทดแทนจากกองทุนเงินทดแทนน้ันแทนนายจาง กองทุนเงินทดแทนประกอบดวยเงินท่ี
นายจางจาย  สมทบ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินหรือทรัพยสินท่ีมีผูอุทิศให และเงินไดอ่ืน ๆ โดยให
เรียกเก็บเงิน  สมทบเฉพาะจากนายจางท่ีมีลูกจางต้ังแต 20 คน ข้ึนไปในอัตรารอยละ 0.2 ถึงรอย
ละ 4.5 ของคาจางตามประเภทกิจการของนายจาง และใหจัดตั้งสํานกังานกองทุนเงินทดแทนข้ึนใน
กรมแรงงานเพื่อ เปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกบักองทุนเงินทดแทนอํานวยความสะดวกในการ
เบิกจายเงินทดแทน ทําใหลูกจางไดรับเงนิทดแทนเร็วข้ึน ขจัดปญหาการหลีกเส่ียงไมยอมจายเงิน
ทดแทนของฝายนายจางอันจะทําใหลูกจางไดมีหลักประกันสวัสดิภาพและความปลอดภัยในการ
ทํางานมากข้ึน ซ่ึงระยะแรกเร่ิมดําเนินงานใน พ.ศ. 2517 นั้น ขอบเขตการบังคับจํากัดในบาง
จังหวดัท่ีมีการใชแรงงานมากเทานั้น เชน กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นนทบุรีและปทุมธานี  
ตอมาคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบใหขยายขอบเขตกองทุนเงินทดแทนออกไปท่ัวประเทศใน
ปงบประมาณ 2528 เพื่อเปนการวางรากฐานการประกันสังคมกอนท่ีจะมีกฎหมายประกันสังคมใช
บังคับ ตอมา พ.ศ. 2533 รัฐสภาไดผานความเห็นชอบรางพระราชบัญญัติแกไขประกาศของคณะ
ปฏิวัติ ฉบับท่ี 103 ลงวันท่ี 16 มีนาคม  พ.ศ. 2515 เพื่อโอนกองทุนเงินทดแทนและสํานกังาน
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22.  ความหมายของกองทุนเงินทดแทน 
 
 กองทุนเงินทดแทน (Workmen’s Compensation Fund) เปนกองทุนท่ี
กําหนดข้ึนเพือ่    เปนทุนในการจายเงินทดแทนใหแกลูกจางแทนนายจางในกรณีท่ีนายจางตอง
จายเงินทดแทน โดยกําหนดใหนายจางตองสงเงินสมทบในอัตราท่ีเหมาะสมกับลักษณะ และความ
เส่ียงภยัของประเภท   กจิการท่ีนายจางประกอบอยู โดยเปล่ียนจากสภาพการท่ีนายจางประกนักับ
บริษัทกับบริษทัเอกชนใหมาเปนประกนักบัรัฐแทนซ่ึงสวนใหญแลวในบรรดาประเทศท้ังหลายท่ีมี
กฎหมายเกีย่วกับกองทุน   เงินทดแทน จะใหเปนหนาท่ีของนายจางฝายเดียวท่ีจะเปนผูจายเงินสมทบ
แกกองทุนเงินทดแทน         บางประเทศ เชน ประเทศมาเลเซีย กําหนดใหนายจางและลูกจางรวมกัน
จายเงินสมทบแกกองทุนเงิน     ทดแทน และบางประเทศกําหนดใหนายจางกับรัฐบาลเปนผูมีหนาท่ี
จายเงินสมทบแกกองทุนเงิน    ทดแทน เพื่อเปนหลักประกันอันม่ันคงแนนอนแกลูกจางวาจะไดรับ
เงินทดแทนอยางแนนอนและ รวดเร็วเม่ือเส่ียงภยัทํางานใหแกนายจางจนประสบอันตรายหรือ
เจ็บปวยเนื่องจาการทํางานใหแก   นายจาง1 
 
 สวนใหญแลวประเทศท่ีมีระบบกองทุนเงินทดแทนมักจะกําหนดใหนายจางเปนผูจายเงิน
สมทบแกกองทุนเงินทดแทน ในบรรดา 82 ประเทศ ท่ีใชระบบนี้สวนใหญ คือ 55 ประเทศ หรือ    
รอยละ 67 ท่ีกําหนดใหนายจางฝายเดียวเปนผูจาย และ 15 ประเทศ หรือรอยละ 19 ท่ีกําหนดให
นายจางลูกจางและรัฐบาลรวมกันออกเงินสมทบ มีอยู 7 ประเทศ หรือรอยละ 9 ท่ีกําหนดใหลูกจาง
และนายจางรวมกันออกเงินสมทบ และมีอยู 5 ประเทศ หรือรอยละ 5 ท่ีกําหนดใหนายจางกับ
รัฐบาลเปนผูจายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน1 
 
 กอนท่ีกองทุนเงินทดแทน (Workmen’s Compensation Fund) จะได
นํามาเปนหลักการในการบังคับใชในปจจบัุนนี้ไดมีววิัฒนาการมาเปนลําดับ กลาวคือ วิธีการท่ีนานา

                                                        
1 อําพล  สิงหโกวินท.  กองทุนเงินทดแทน. สํานักงานกองทุนทดแทน กรมแรงงาน. ม.ป.ป, หนา 33. 
1 เร่ืองเดียวกัน. 
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  22.1 นายจางรับผิดชอบเอง 

        วิธีนี้จะมีกฎหมายกําหนดความรับผิดชอบ   ใหนายจางตองจายเงินทดแทนแกลูกจาง 
โดยไมมีองคการของรัฐท่ีจะเขามารับผิดชอบในการจายเงนิทดแทนแทนนายจาง แตนายจางบางราย
อาจจะสมัครใจท่ีประกันเอาไวกับบริษัทประกันภัยเอกชนหรือคอยจายเงินทดแทนใหลูกจางเอง    
เม่ือมีการประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเกิดข้ึน        จากจํานวนของประเทศท่ีไดมีกฎหมายกําหนด
ความรับผิดชอบของนายจางในลักษณะท่ีเปน liability without fault 123 ประเทศ 
ปรากฏหมายวามีอยู 24 ประเทศท่ีใชระบบน้ี ในบางประเทศอาจมีการบังคับใหประกันเงินทดแทน 
แตในขณะเดียวกันก็อนุญาตใหนายจางบางรายท่ีมีฐานะทางการเงินม่ันคงประกันตนเอง แตเพือ่เปน
หลักประกนัแกลูกจางรัฐบาลอาจบังคับใหนายจางหาหลักทรัพยมาคํ้าประกันได เชน พันธบัตร
รัฐบาล  และรัฐจะอนุญาตใหนําหลักทรัพยนี่มาใชไดก็ตอเม่ือมีลูกจางไดรับอันตรายจนนายจางผูนัน้
ไมมีเงินทดแทนจะจายใหได แตระบบนี้มีขอบกพรองมากมาย เชน ลูกจางไดเงินลาชา ไดรับเงินไม
ครบตามจํานวนท่ีจะมีสิทธิ    ไดรับหรืออาจจะไมไดรับเลยเน่ืองจากนายจางหลบหนี 
 

22.2 ใหนายจางซ้ือประกันกบับริษัทประกันภัย 
               ระบบนี้กาํหนดข้ึนเพื่อใหลูกจางมีหลักประกนัท่ีม่ันคงวาหากตนตองประสบอันตราย
หรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางานใหนายจางแลวจะไดรับเงินทดแทนตามสิทธิท่ีกฎหมายกําหนด ซ่ึง
สามารถแกไขขอบกพรองของระบบท่ี 1 ได กลาวคือในกรณีท่ีมีลูกจางไดรับอันตรายจํานวนมาก ถา
นายจางตองรับภาระดวยตนเองหรืออาจไมอยูในฐานะท่ีจะจายได แตในกรณีนี้บริษัทประกันภยัจะ
ชวยทําใหหลักประกนัของลูกจางม่ันคงยิง่ข้ึน การสอบหาขอเท็จจริงเม่ือลูกจางไดรับอันตรายก็งาย
ข้ึน เพราะนายจางมิไดเปนผูจายเงินทดแทนดวยตนเอง แตบริษัทประกันภัยเปนผูจายแทนความ
ยากลําบากในการหาพยานซ่ึงรูเห็นเหตุการณเปนพยานใหแกลูกจางกจ็ะไมคอยเกิดข้ึน ตัวลูกจางเอง  
ก็กลาท่ีจะใชสิทธิเรียกรองเงินทดแทนมากขึ้น เพราะผูรับภาระจายเงินทดแทนเปนบุคคลท่ี 3  มิใช
นายจาง  แตระบบนี้ก็มีขอบกพรองอยูมาก      สวนใหญแลวจะข้ึนอยูกับหลักการและวิธีดําเนินการ
ของบริษัทประกันภัยและศรัทธาของประชาชนท่ีมีตอระบบประกันภัย 
 
  22.3 บังคับใหประกนักับองคกรของรัฐ 
         ระบบนีรั้ฐจัดตั้งหนวยงานข้ึนเพ่ือทําหนาท่ีเรียกเกบ็เงินสะสมหรือเบ้ียประกนัจาก 
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นายจาง และในขณะเดียวกนัก็จายเงินทดแทนแกลูกจาง ระบบนี้เปนระบบท่ีนิยมกันมาก มีใชถึง 81 
ประเทศ ซ่ึงก็คือระบบกองทุนเงินทดแทนในปจจุบันนัน้เอง โดยประเทศไทยเปนประเทศท่ี 82 ท่ี
ใชระบบนี ้    ซ่ึงคือเปนความรับผิดชอบของนายจางแตผูเดียว ลูกจางจึงไมตองมีสวนรับผิดชอบใน
เร่ืองดอกเบ้ียประกันดวย 
 
23. วัตถุประสงคในการจัดตัง้กองทุนเงนิทดแทน 
 
 ตามเจตนารมณของกฎหมายแรงงานในการท่ีจะคุมครองแรงงานจึงไดจัดตั้งกองทุนเงิน
ทดแทนข้ึน โดยหลักการและมีวัตถุประสงคเพื่อเปนหลักประกันแกลูกจางวาจะตองไดรับเงนิ
ทดแทนอยางแนนอนเม่ือประสบอันตรายหรือเจ็บปวยจนถึงแกความตายเน่ืองจากการทํางานให
นายจาง       ดังปรากฏอยูในคําปรารถของประกาศของคณะปฏิวัต ิ ฉบับท่ี 103 ความวา “…..
นอกจากน้ีสมควรจัดใหมีกองทุนเงินทดแทนเพ่ือเปนหลักประกันแกลูกจางวาจะตองไดรับเงิน
ทดแทนในเม่ือประสบอันตรายหรือเจ็บปวยจนถึงแกความตาย เนื่องจากการทํางาน …” โดยได
กําหนดใหมีกองทุนเงิน     ทดแทนและสํานักงานกองทุนเงินทดแทนในกรมแรงงาน ปจจุบันได
โอนยายไปสังกัดสํานักงานประกันสังคมแลว หลักการสําคัญของการบริหารกองทุนเงินทดแทน
พรอมท้ังใหอํานาจกระทรวงมหาดไทยในการออกประกาศท่ีจําเปน เพือ่กองทุนเงินทดแทน
ดําเนินการสําเร็จตามวัตถุประสงค1  ซ่ึงปจจุบันนี้อํานาจการบริหารกองทุนเงินทดแทนไดโอนไป
เปนอํานาจของสํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงานและสวัสดกิารสังคม กองทุนเงินทดแทนได
เร่ิมดําเนินงานในป พ.ศ. 2517 โดยใชประกาศกระทรวงมหาดไทยเปนกฎหมายหลักท่ีสําคัญใน
การดําเนินการประมาณ 21 ฉบับ1  ซ่ึงมี  วัตถุประสงคในการสรางความม่ันคงทางสังคม จําแนก
ออกเปน 3 ประการ   ดังนี ้

23.1 การใหหลักประกันทางรายไดแกลูกจางเม่ือตองเจบ็ปวย       ประสบอันตรายหรือเสีย 
ชีวิตจากการทํางาน อันเปนเหตุใหเกิดภาวะความไมม่ันคงทางสังคม  ทางรายไดของตนเองและ   
ครอบครัว 

23.2 การกําหนดระบบการจดัการดานการเงิน    เพื่อการคุมครองสิทธิของลูกจางใหไดรับ 

                                                        
1 ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 89 ตอนที่ 41 ลงวันที่ 16 

มีนาคม 2515 
1 ศักด์ิศรี บริบาลบรรพตเขตต. ระบบความมั่นคงทางสังคม. กรุงเทพ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2535, 

หนา 187. 
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เงินทดแทนโดยเร็วตามสิทธิอันพึงได และเพื่อใหนายจางรวมกันเฉล่ียการเสี่ยงภัยอันเนื่องมาจาก
ประสบอันตรายของลูกจาง นอกจากนั้นยังเปนการสงเสริมใหนายจางหามาตรการในการปองกัน 
และลดอุบัติเหตุเนื่องจากการทํางานอีกดวย 

23.3 การฟนฟสูมรรถภาพทางรางกายและอาชีพเพื่อใหลูกจางสามารถกลับเขาทํางานใน 
ฐานะผูผลิตทางเศรษฐกิจตามความเหมาะสมของรางกายและสติปญญาเพื่อมิใหเปนภาระตอ      
ครอบครัวและสังคม 
 
24. ท่ีมาของเงนิกองทุนเงินทดแทน 

 
 ท่ีมาของเงินกองทุนเงินทดแทน ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 103 ลงวนัท่ี 16 
มีนาคม พ.ศ.2515 ประกอบดวย   เงินดังตอไปนี ้
 24.1  เงินกองทุนเงินทดแทนตามมาตรา 26 วรรคสอง 
 24.2  เงินสมทบ 
  24.3  การสงเงินหรือการจายเงินของกองทุนตามมาตรา 29 
 24.4  เงินเพิ่มตามมาตรา 46 
 24.5  เงินท่ีตกเปนของกองทุนตามมาตรา 47 
 24.6  เงินคาปรับท่ีไดจากการเปรียบเทียบตามมาตรา 66 
 24.7  ทรัพยสินที่มีผูบริจาคใหหรือเงินอุดหนุน 
 24.8  ดอกผลของกองทุน 
 24.9  รายไดอ่ืน 
   
25.  ความหมายของคําหรือขอความในพระราชบัญญัติเงนิทดแทน พ.ศ. 2537 
 
 พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 ไดกําหนดคําจํากัดความของคํา หรือขอความท่ี
ใชเพื่อความเขาใจถูกตองชัดเจน ตรงตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติไว     ดังนี ้
 “นายจาง” หมายความวา ผูซ่ึงตกลงรับลูกจางเขาทํางานโดยจายคาจางใหและหมายความ
รวมถึงผูซ่ึงไดรับมอบหมายใหทํางานแทนนายจาง ในกรณท่ีีนายจางเปนนิติบุคคลใหหมายความ
รวมถึงผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลและผูซ่ึงไดรับมอบหมายจากผูมีอํานาจกระทําการแทนนติิ
บุคคลใหทําการแทนดวย 
 “ลูกจาง” หมายความวา ผูซ่ึงทํางานใหนายจางโดยรับคาจางไมวาจะเรียกช่ืออยางไร แต
ไมรวมถึงลูกจางซ่ึงทํางานเกีย่วกับงานบานอันมิไดมีการประกอบธุรกจิรวมอยูดวย 
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 “คาจาง” หมายความวา เงินทุกประเภทท่ีนายจางใหแกลูกจางเปนคาตอบแทนการทํางาน
ในวนัและเวลาทํางานปกติไมวาจะคํานวณตามระยะเวลา หรือคํานวณตามผลงานท่ีลูกจางทําได และ
ใหหมายความรวมถึงเงินท่ีนายจางจายใหแกลูกจางในวันหยุดและวันเวลา ซ่ึงลูกจางไมไดทํางานดวย 
ท้ังนี้  ไมวาจะกําหนดคํานวณหรือจายในลักษณะใดหรือโดยวิธีการใดและไมวาจะเรียกช่ืออยางไร 
 “ประสบอันตราย” หมายความวา การท่ีลูกจางไดรับอันตรายแกกายหรือผลกระทบแก   
จิตใจ หรือถึงแกความตายเนื่องจากการทํางาน หรือปองกันรักษาประโยชนใหแกนายจางหรือตาม
คําส่ังของนายจาง 
 “เจ็บปวย” หมายความวา การท่ีลูกจางเจบ็ปวยหรือถึงแกความตายดวยโรคซ่ึงเกิดขึ้นตาม
ลักษณะหรือสภาพของงานหรือเน่ืองจากการทํางาน 
 “สูญหาย” หมายความวา การท่ีลูกจางหายไปในระหวางทํางานหรือปฏิบัติตามคําส่ังของ
นายจาง ซ่ึงมีเหตุอันควรเช่ือวาลูกจางถึงแกความตาย เพราะประสบเหตุอันตรายท่ีเกิดข้ึนในระหวาง
การทํางาน หรือปฏิบัติตามคําส่ังของนายจางนั้น รวมตลอดถึงการท่ีลูกจางหายไปในระหวางเดนิทาง
โดยพาหนะทางบก ทางอากาศ หรือทางน้ําเพื่อไปทํางานใหนายจางซ่ึงมีเหตุอันควรเช่ือวาพาหนะนั้น
ไดประสบเหตุอันตรายและลูกจางถึงแกความตาย ท้ังนี้ระยะเวลาไมนอยกวา 120 วัน นับแตวนัท่ี
เกิดเหตุนั้น 
 “สูญเสียสมรรถภาพ” หมายความวา การสูญเสียอวัยวะหรือการสูญเสียสมรรถภาพในการ
ทํางานของรางกายหรือจิตใจภายหลังการรักษาดวยวิธีการทางการแพทยส้ินสุดแลว 
 “เงินทดแทน” หมายความวา เงินท่ีจายเปนคาตอบแทน คารักษาพยาบาล คาฟนฟ ู    
สมรรถภาพในการทํางานและคาทําศพ 
 “คาทดแทน” หมายความวา เงินท่ีจายใหลูกจางหรือผูมีสิทธิสําหรับการประสบอันตราย
หรือเจ็บปวย หรือสูญหายของลูกจางตามพระราชบัญญัตินี้ 
 “คาฟนฟูสมรรถภาพในการทํางาน” หมายความวา คาใชจายท่ีจําเปนเกี่ยวกับการฟนฟู
สมรรถภาพในการทํางาน 
 “การฟนฟูสมรรถภาพในการทํางาน” หมายความวา การจัดใหลูกจางซ่ึงประสบอันตราย
หรือเจ็บปวยและสูญเสียสมรรถภาพในการทํางานไดรับการฟนฟูสมรรถภาพของรางกายและจิตใจ 
หรือการฟนฟอูาชีพ เพื่อใหสามารถประกอบอาชีพท่ีเหมาะสมตามสภาพของรางกาย 
 “คาทําศพ” หมายความวา คาใชจายเกีย่วกับการจัดงานศพของลูกจางตามประเพณีทาง
ศาสนาของลูกจางหรือประเพณีแหงทองถ่ินในกรณีท่ีลูกจางถึงแกความตายเน่ืองจากประสบอันตราย
หรือเจ็บปวยหรือสูญหาย 
 “เงินสมทบ” หมายความวา  เงินท่ีนายจางจายสมทบเขากองทุนเงินทดแทนเพ่ือใชเปน  
เงินทดแทนใหแกลูกจาง 
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26.  ลักษณะการคุมครองของเงินทดแทน 
 
 เงินทดแทนมีลักษณะการใหความคุมครองลูกจางและจัดตอบตอบแทนใหแกลูกจาง 2 
ลักษณะ   ดังนี้ 

26.1 ลูกจางรับเงินทดแทนจากนายจางโดยตรง   ในกรณีท่ีนายจางของสถานประกอบการ 
มีลูกจางต้ังแต 1 คน ข้ึนไป เม่ือลูกจางคนใดคนหน่ึงหรือหลายคนในสถานประกอบการนั้นประสบ
อันตรายหรือเจ็บปวย หรือตาย หรือสูญหาย อันเนื่องมาจากการทํางานใหนายจาง หรือปองกันรักษา
ผลประโยชนใหนายจาง หรือทําตามคําส่ังนายจาง นายจางนัน้จะตองจายเงินทดแทนใหแกลูกจางท่ี
ประสบเหตุนัน้ ๆ   

26.2 ลูกจางรับเงินทดแทนจากกองทุนเงินทดแทน             ในกรณีท่ีนายจางของสถาน- 
ประกอบการมีลูกจางทํางานต้ังแต 1 คนข้ึนไป  นายจางมีหนาท่ีตองจายเงินสมทบเขากองทุน         
เงินทดแทน โดยกองทนุจะทําหนาท่ีจายเงินทดแทนใหแกลูกจางแทนนายจาง เม่ือลูกจางของนายจาง
นั้นประสบอันตรายหรือเจ็บปวยหรือตาย หรือสูญหาย อันเนื่องมาจากการทํางานใหนายจาง หรือ  
ปองกันรักษาผลประโยชนใหแกนายจางหรือตามคําส่ังของนายจาง 
27.  ขอบเขตการใชบงัคับของพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 
 
 พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 ไมใชบังคับกบักิจการดังตอไปนี ้
 (1)  ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค และราชการสวนทองถ่ิน 
 (2)  รัฐวิสาหกิจ ตามกฎหมายวาดวยพนกังานรัฐวิสาหกจิสัมพันธ 
 (3) นายจางซ่ึงประกอบธุรกจิโรงเรียนเอกชน       ตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน 
เฉพาะในสวนท่ีเกี่ยวกับครูและครูใหญ 
 (4)  นายจางซ่ึงดําเนินกจิการท่ีมิไดวัตถุประสงคเพื่อแสวงหาผลกําไรในทางเศรษฐกิจ 
 (5)  นายจางอ่ืน ตามท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวง 
  
 ดังนั้น นายจางนอกเหนือจากกิจการดังกลาวขางตนนี ้ ถามีลูกจางทํางานอยูในทุกทองท่ี  
ท่ัวราชอาณาจกัร มีหนาท่ีตองปฏิบัติใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

27.1 ลักษณะของเงินทดแทน 
 
         เงินทดแทน    คือ     เงินท่ีลูกจางมีสิทธิไดรับเปนคาทดแทนเม่ือประสบอันตรายหรือ 
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เจ็บปวย   หรือตาย   หรือสูญหายเนื่องจากการทํางาน ประกอบดวย   คารักษาพยาบาล  คาฟนฟู-
สมรรถภาพในการทํางาน  คาทําศพ และคาทดแทน  มีรายละเอียด  ดงันี้ 
         27.1.1 คารักษาพยาบาล  เม่ือลูกจางประสบอันตรายหรือเจบ็ปวย นายจางตอง
จัดให 
ลูกจางไดรับการรักษาพยาบาลตามความเหมาะสมแกอันตราย หรือความเจ็บปวยนั้น และลูกจาง
ไดรับรักษาพยาบาลเทาท่ีจายจริงตามความจริงเปนแตไมเกิน 35,000 บาท ตอการประสบอันตราย
หรือเจ็บปวย 1 คร้ัง โดย 

           (1)  ถาใชใบสงตัว (กท.44) ไปรับการรักษาพยาบาล ลูกจางไมตองจาย
คารักษา 

พยาบาลเอง ทางโรงพยาบาลจะไปเรียกเก็บโดยตรงจากสํานักงานกองทุนเงินทดแทนหรือ 
(2) นําใบเสร็จรับเงินมาเบิกคืนจากสํานักงานกองทุนเงินทดแทนหรือ 

สํานักงานประกันสังคมจังหวัด ในกรณีท่ีไปรักษาพยาบาลกับสถานพยาบาลอื่น 
         27.1.2 คาฟนฟูสมรรถภาพในการทํางาน ไดแก 

                     (1)  สูญเสียอวัยวะบางสวน 
                     (2)  สูญเสียสมรรถภาพในการทํางานของอวัยวะ 
                     (3)  ทุพพลภาพ 
                     ท้ังนี้ ตามมาตรฐานท่ีสํานักงานประกันสังคมกําหนด แตไมเกิน 20,000 
บาท 
 
 27.1.3  คาทําศพ     เม่ือลูกจางประสบอันตรายหรือเจ็บปวยจนถึงแกความตายหรือสูญ
หาย  
นายจางตองจายคาทําศพแกผูจัดการศพของลูกจางเปนจํานวนเงิน 100 เทาของอัตราสูงสุดของ
คาจางข้ันตํ่ารายวันตามกฎหมายคุมครองแรงงาน 
 27.1.4  คาทดแทน    เม่ือลูกจางประสบอันตรายหรือเจ็บปวยหรือสูญหาย     นายจาง
ตองจายคาทดแทนเปนรายเดือนใหแกลูกจางหรือผูมีสิทธิแลวแตกรณ ี   ซ่ึงแยกตามลักษณะของการ
ประสบภัย    สวนจํานวนเงินคาทดแทนท่ีไดรับจะแตกตางกันไปตามอัตราของแตลักษณะของการ
ประสบภัย  เปนกรณ ีๆ ไป     ดังนี ้

(1) กรณีลูกจางไมสามารถทํางานได โดยจะตองเปนกรณีท่ีไมสามารถ
ทํางาน 
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ติดตอกันไดเกนิ  3  วัน  ไมวาลูกจางจะสูญเสียอวยัวะดวยหรือไมก็ตาม โดยจายต้ังแตวันแรกท่ี
ลูกจางไมสามารถทํางานได ในอัตรารอยละ 60  ของคาจางรายเดือน  ตั้งแตวันแรกท่ีลูกจางไม
สามารถทํางานได  ไปจนตลอดระยะเวลาท่ีไมสามารถทํางานได แตตองไมเกิน 1 ป 

(2) กรณีสูญเสียอวัยวะบางสวนของรางกาย  โดยจายตามประเภทของ
การสูญเสีย 

อวัยวะ และตามระยะเวลาท่ีมีสิทธิไดรับคาทดแทน ในอัตรารอยละ 60 ของคาจางรายเดือน ไมเกิน 
10 ป 

(3) กรณีทุพพลภาพ   โดยจายตามประเภทของการทุพพลภาพและ
ตามระยะเวลา 

ท่ีตองจาย ในอัตรารอยละ 60 ของคาจางรายเดือน ไมเกิน 15 ป  
(4) กรณีตายหรือสูญหาย  ในกรณีลูกจางตายหรือสูญหาย   นอกจาก

ผูจัดการศพ 
จะไดรับเงินคาทําศพตามขอ 3 แลว ยังไดรับคาทดแทนอีกรอยละ 60 ของคาจางรายเดือนมีกําหนด      
8 ป 
 
         กรณีท่ีนายจางจายคาทดแทนใหแกลูกจางในกรณีสูญเสียอวัยวะบางสวนของรางกาย 
หรือกรณีทุพพลภาพ ตอมาลูกจางไดถึงแกความตายในขณะท่ียังรับคาทดแทนไมครบระยะเวลาตาม
สิทธิดังกลาว ใหนายจางจายคาทดแทนใหแกทายาทหรือผูจัดการศพตอไปจนครบกําหนดระยะเวลา
ตามสิทธิ     แตท้ังนี้ระยะเวลาการจายคาทดแทนรวมกันแลวไมเกิน 8 ป 
 
 กรณีท่ีลูกจางประสบอันตรายหรือเจ็บปวยจนถึงแกความตายโดยไมมีผูจัดการศพ  ให   
นายจางจัดการศพของลูกจางไปพลางกอนจนกวาผูมีสิทธิหรือทายาท     หรือผูจัดการศพจะมาขอ
เปนผูจัดการศพ  ในกรณีนายจางจะใชเงินคาทําศพเกิน 1 ใน 3  ของคาทําศพไมไดและถาลูกจางถึง
แกความตายครบ 72 ช่ัวโมงแลว ยังไมมีทายาทหรือผูจัดการศพมาขอเปนผูจัดการศพ ใหนายจาง
จัดการศพนั้นตามประเพณทีางศาสนาของลูกจางซ่ึงถึงแกความตาย  หรือประเพณีแหงทองถ่ิน โดย
คํานึงถึงฐานะทางสังคมของลูกจาง ในกรณีนี้ใหนายจางใชเงินคาทําศพสวนท่ีเหลือได 
 

27.2  สิทธิการรับเงินทดแทน 
 
          สิทธิการรับเงินทดแทน มีรายละเอียด  ดังนี ้
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          27.2.1 ผูมีสิทธิไดรับเงินทดแทน เม่ือลูกจางประสบอันตรายหรือเจ็บปวยจนถึงแก 
ความตายหรือสูญหาย ใหบุคคลตอไปนี้เปนผูมีสิทธิไดรับเงินทดแทน 
                     (1)  บิดา มารดา 
                     (2)  สามี  หรือภรรยา 
                         (3)  บุตรท่ีมีอายุต่ํากวา 18 ป หรือมีอายคุรบ 18 ป  แลวแตยังศึกษาอยู
ในระดับ 
ปริญญาตรีใหไดรับสวนแบงตอไปตลอดระยะเวลาศึกษาอยู 
                     (4)  บุตรท่ีอายุต่ํากวา 18 ป  และทุพพลภาพหรือจิตฟนเฟอนไม
สมประกอบ  
ซ่ึงอยูในอุปการะของลูกจางกอนลูกจางถึงแกความตายหรือสูญหาย 

       (5)  บุตรของลูกจางซ่ึงเกิดภายใน 310 วัน  นับแตวันท่ีลูกจางตายหรือวนัท่ี
เกิด 

เหตุสูญหาย มีสิทธิไดรับเงินทดแทนนับแตวันคลอด 
                     ในกรณีท่ีไมมีผูมีสิทธิ ใหนายจางจายเงินทดแทนแกผูซ่ึงอยูในอุปการะของ 
ลูกจางกอนลูกจางถึงแกความตายหรือสูญหาย  แตผูอยูในความอุปการะดังกลาวจะตองไดรับความ
เดือดรอน เพราะขาดผูอุปการะลูกจางท่ีตายหรือสูญหายนั้น 
         27.2.2  สิทธิการไดรับเงินทดแทนส้ินสุดลง  เม่ือ  
                     (1)  ผูมีสิทธิผูหนึ่งผูใดถึงแกความตาย 
                     (2)  สามีหรือภรรยาสมรสใหม 
                     (3)  หรือมิไดสมรสใหม  แตมีพฤติการณแสดงใหเห็นวา  อยูกินฉันทสามี 
หรือภรรยากับหญิงหรือชายอ่ืน 
                    (4)  บุตรมีอายุเกิน 18 ป และสําเร็จการศึกษาแลว 
         27.2.3  กรณีท่ีนายจางไมตองจายเงินทดแทน    นายจางไมตองจายเงินทดแทนการ 
ประสบอันตรายหรือเจ็บปวยของลูกจาง  เพราะเหตุอยางใดอยางหน่ึง ดังตอไปนี ้
                    (1)  ลูกจางเสพของมึนเมาหรือส่ิงเสพติดอ่ืนจนไมสามารถครองสติได 
                    (2)  ลูกจางจงใจใหตนเองประสบอันตราย  หรือยินยอมใหผูอ่ืนทําให 
ตนประสบอันตราย 
 การจายเงินทดแทนดังกลาวขางตน นายจางและลูกจาง  หรือผูมีสิทธิจะตกลงกนัจายคา   
ทดแทนในคราวเดียวเต็มจํานวน หรือระยะเวลาเปนอยางอ่ืนก็ได แตนายจางจะหักสวนลดเกินอัตราท่ี
กําหนดในกฎกระทรวงไมได 
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 หามมิใหนายจางหักเงินทดแทนเพ่ือการใด ๆ ท้ังส้ิน  และเงินทดแทนไมอยูในความ      
รับผิดชอบแหงการบังคับคดี 
 

27.3  สิทธิประโยชนกรณีสูญเสียอวัยวะ 
 

       พระราชบัญญัติเงินทดแทน  พ.ศ.  2537  กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
ไดกําหนดรายละเอียด เกี่ยวกับการสูญเสียอวัยวะไว ดังตอไปนี ้
         27.3.1 การกําหนดประเภทของการสูญเสียอวัยวะ 
                    (1)  แขนขาด    หมายความวา ขาดต้ังแตขอศอกข้ึนมา 
                    (2)  ขาขาด  หมายความวา ขาดต้ังแตหวัเขา
ข้ึนมา 
                    (3)  มือขาด หมายความวา ขาดต้ังแตขอมือข้ึนมา 
                    (4)  เทาขาด หมายความวา ขาดต้ังแตขอเทาข้ึนมา 
                    (5)  นิ้วขาด หมายความวา ขาดเกิน 1 ขอข้ึนไป 
สําหรับนิ้วหวัแมมือและนิว้หัวแมเทา และขาดเกนิ 2 ขอข้ึนไปสําหรับนิ้วอ่ืน ๆ  
  (6)  นิ้วขาด 1 ขอ  หมายความวา  ขาดต้ังแตปลายนิ้วแตไมเกินระดับขอ
ปลายนิ้ว 
  (7)  นิ้วขาด 2 ขอ  หมายความวา  ขาดเกิน 1 ขอข้ึนไป แตไมเกิน 2 ขอ 

(8) สูญเสียสมรรถภาพในการมองเห็นรอยละ 90 ข้ึนไป    หรือเสีย
ความ 

สามารถในการมองเห็นตั้งแต 3/60 หรือมากกวา หมายความวา ไมสามารถมองเห็นอักษรบนแผน
ปาย          วัดสายตามาตรฐานไดในระยะหางจากปาย 3 เมตร  ในขณะท่ีคนตาปกติสามารถมองเห็น
ไดในระยะหางปาย 60 เมตร 
     (9)  สูญเสียความสามารถในการใชสายตาสองขางรวมกัน    (binocur  
vision) 
หมายความวาเม่ือใชตาขางท่ีปกติรวมกับตาอีกขางหนึ่งแลวไมสามารถมองเห็นไดอยางคนปกติ  และ
ถือวาเปนการสูญเสียสมรรถภาพในการมองเห็นของตาขางท่ีไมปกตินั้น 

(10) การสูญเสียอวัยวะสวนใด หรือการท่ีอวัยวะสวนใดสูญเสียสมรรคภาพใน 
การทํางานโดยส้ินเชิง ซ่ึงไมสามารถจะรักษาใหหายเปนปกติได ใหถือวาอวัยวะสวนนัน้ขาดดวย 
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 27.3.2 การสูญเสียอวัยวะบางสวน     กรณีท่ีลูกจางตองสูญเสียอวยัวะบางสวนของ
รางกาย  พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 ไดกําหนดหลักเกณฑการสูญเสียอวัยวะและ
ระยะเวลาการจายคาทดแทน   ดังตอไปนี ้
            (1)  แขนขาดขางหนึ่ง จาย 10  ป 
            (2)  ขาขาดขาหนึ่ง จาย 6   ป  กับ  8  เดือน 
            (3)  มือขาดขางหนึ่ง จาย 9   ป 
            (4)  เทาขาดขางหนึง่ จาย 4   ป  กับ 8 เดือน 
            (5)  เทาท้ังสองขาด จาย 10  ป 
            (6)  หหูนวกท้ังสองขาง จาย 15  ป  กับ 10  เดือน 
            (7)  หหูนวกขางหนึง่ จาย 2   ป กับ  8  เดือน 
            (8)  นิ้วหวัแมขาดนิว้หนึ่ง จาย 3   ป 8  เดอืน 
                     (9)  นิ้วช้ีขาดนิว้หนึง่ จาย 2   ป  4  เดือน 
            (10) นิ้วกลางขาดน้ิวหนึ่ง จาย 1   ป  10  เดือน 
            (11) นิ้วนางขาดน้ิวหนึ่ง จาย 10  เดือน 
            (12) นิ้วกอยขาดนิว้หนึ่ง จาย 6   เดือน 
            (13) นิ้วหวัแมเทาขาดนิ้วหนึ่ง  จาย      10  เดือน 
            (14) นิ้วเทาอ่ืนขาดน้ิวหนึ่ง จาย 3  เดือน 
            (15) สูญเสียลูกตาขางหนึ่ง จาย 4  เดือน กับ  5 เดือน 
            (16) สูญเสียสมรรถภาพในการมองเห็นรอยละ 90  ข้ึนไป    หรือสูญเสียความ 
สามารถในการมองเห็นตั้งแต  3/60 หรือมากกวาของตาอีกขางหนึง่ หรือสูญเสียความสามารถใน
การใชสายตาสองขางรวมกัน  จาย 3 ป  กับ 10  เดือน 

(17)  สูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะสวนอ่ืน  
นอกจากท่ีระบุไว 

ในขอ  (1) ถึง (16)  ใหมีระยะเวลาการจายตามท่ีผูประกอบวิชาเวชกรรม  หรือคณะกรรมการ
การแพทยกําหนด  แตไมเกนิ  5  ป 
       ถาลูกจางประสบอันตรายหรือเจ็บปวยซ่ึงสูญเสียอวยัวะ หรือสูญเสียสมรรถภาพของ
อวัยวะในหลายสวนของรางกายตามท่ีระบุไวในขอ (1) ถึง (17) ใหคํานวณเวลาดงักลาวรวมกันแต
ไมเกิน  10  ป 
  27.3.3 การสูญเสียอวัยวะต่ํากวาหลักเกณฑ   ถาลูกจางตองสูญเสียอวัยวะต่ํากวา
หลักเกณฑท่ีกาํหนดไวในขอ 2  ใหมีระยะเวลาการจายคาทดแทน    ดังนี้ 
            (1)  นิ้วหวัแมมือขาดหนึ่งขอ จาย 2   ป  กับ  8  เดือน 
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            (2)  นิ้วช้ีขาดหนึ่งขอ  จาย 1   ป 
         (3)  นิ้วช้ีขาดสองขอ  จาย 1   ป   กับ  10  เดือน 
         (4)  นิ้วกลางขาดหน่ึงขอ  จาย 10  เดือน 
         (5)  นิ้วกลางขาดสองขอ  จาย 1   ป  กับ  4 เดือน 
         (6)  นิ้วนางขาดหน่ึงขอ  จาย 6   เดือน 
         (7)  นิ้วนางขาดสองขอ  จาย 8   เดือน 
          (8)  นิ้วกอยขาดหนึ่งขอ  จาย  3   เดือน 
         (9)  นิ้วกอยขาดสองขอ  จาย 4   เดือน 
         (10) นิว้หวัแมเทาขาดหน่ึงขอ  จาย 8   เดือน 
         (11) นิว้เทาอ่ืนขาดไมเกินสองขอ จาย 1   เดือน 
 
 27.3.4 การทุพพลภาพ กรณีท่ีลูกจางสูญเสียอวัยวะประเภทใดประเภทหน่ึง ดังตอไปนี้
ถือวาเปนกรณลูีกจางทุพพลภาพ ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน  พ.ศ. 2537 กําหนดใหมี
ระยะเวลาจาย    คาทดแทน 15 ป คือ 
             (1)  ขาท้ังสองขางขาด 
             (2)  เทาขางหนึ่งกับขาอีกขางหนึ่งขาด 
             (3)  มือหรือแขนขางหนึ่งกับเทาหรือขาอีกขางหนึ่งขาด 
             (4)  มือท้ังสองขาด 
             (5)  แขนท้ังสองขางขาด 
             (6)  มือขางหนึ่งกบัแขนอีกขางหน่ึงขาด 
             (7)  สูญเสียลูกตาทั้งสองขาง  หรือสูญเสียลูกตาขางหนึ่งกบัสูญเสียสมรรถภาพ
ใน 
การมองเห็นรอยละ 90 ข้ึนไป หรือเสียความสามารถในการมองเหน็ต้ังแต 3/60 หรือมากกวาของ
ตาอีกขางหนึ่งท้ังสองขาง 
            (8)  ประสบอันตรายหรือเจ็บปวยท่ีศีรษะ และหรือกระดูกสันหลัง เปนเหตุให 
มือหรือแขนท้ังสองขาง มือขางกับแขนขางหนึ่ง เทาหรือขาท้ังสองขาง เทาขางหนึ่งกับขาอีกขางหนึ่ง  
มือหรือแขนขางหนึ่งกับเทาหรือขาอีกขางหนึ่งสูญเสียสมรรถภาพในการทํางานโดยส้ินเชิง 

   (9) ประสบอันตรายหรือเจ็บปวยท่ีศีรษะอันเปนเหตุใหเกิดความผิดปกติของความ 
รูสึกตัว และหรือจิตฟนเฟอนเปนเหตุใหไมสามารถปฏิบัติงานได   และไมสามารถรักษาใหหายได
หรือวิกลจริต 

           (10)  สูญเสียอวัยวะเพศหรือสูญเสียสมรรถภาพในการทํางานของอวัยวะในสวน 
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หนึ่งสวนใด  หรือในหลายสวนของรางกายนอกจากที่กําหนดไวในขอ (1) ถึง (9) ซ่ึง
คณะกรรมการการแพทยวินจิฉัยวาทุพพลภาพ 

กรณีจะเปนประการใดก็ตาม คาทดแทนดังกลาวขางตนตองไมต่ํากวาเดือนละ 2,000 
บาท และไมเกินเดือนละ 9,000 บาท 
 

27.4  หลักเกณฑการคํานวณคาจางรายเดือน 
 

          หลักเกณฑและวิธีการคํานวณคาจางรายเดือนใหเปนไป      ดังนี้ 
27.4.1 กรณีท่ีลูกจางไดรับคาจางเปนรายเดือน      เทากับคาจางรายเดือน

ในเดือนท่ี 
ลูกจางประสบอันตรายหรือเจ็บปวยหรือสูญเสียอวัยวะของรางกาย 

27.4.2 กรณีท่ีลูกจางไดรับคาจางเปนรายวนั เทากับอัตราคาจางรายวันใน
วันท่ี 

ลูกจางประสบอันตรายหรือเจ็บปวยหรือสูญหายคูณดวย  26 
27.4.3 กรณีลูกจางไดรับคาจางเปนรายช่ัวโมง   เทากับอัตราคาจางใน

ช่ัวโมงท่ี 
ลูกจางประสบอันตรายหรือเจ็บปวยหรือสูญหายคูณดวย 8 และ 26 

27.4.4 กรณีท่ีลูกจางไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวยตาม
ช้ินงาน    

เทากับคาจางงวดสุดทายท่ีลูกจางไดรับหารดวยจํานวนวนัท่ีลูกจางทํางานในงวดน้ันและคูณดวย 26 
27.4.5 กรณีท่ีลูกจางไดรับคาจางเปนรายระยะเวลาอยางอื่นหรือคํานวณ

การจายเปน 
อยางอ่ืนนอกเหนือจากท่ีกําหนดไวในขอ 31.1 ถึง 31.4  เทากับคาจางงวดสุดทายท่ีลูกจางไดรับหาร
ดวยจํานวนวันทํางานปกติในงวดน้ัน และคูณดวย 26 
       ในกรณีท่ีลูกจางไดรับคาจางหลายประเภท   ใหคํานวณคาจางแตละประเภทตามขอ 
27.4.1 ถึง 27.4.5 แลวนํามารวมกันเปนคาจางรายเดือน 
 

27.5 หนาท่ีลูกจางท่ีประสบอันตราย     
 

         เพื่อเปนการรักษาสิทธิประโยชนของลูกจาง และเพื่อเปนการบรรเทาความเดือดรอน 
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ท่ีลูกจางไดรับจากการประสบอันตรายหรือเจ็บปวยอันเนื่องมาจากการทํางาน  เม่ือเกิดเหตุข้ึน  
ลูกจางมีหนาท่ีตองปฏิบัติ    ดังน้ี 
         27.5.1 รีบแจงนายจางทันทีท่ีประสบอันตราย   แมจะเปนการประสบอันตรายเพียง 
เล็กนอยก็ตองแจง  เพราะอาจจะมีอาการกําเริบมากข้ึนไดในภายหลัง 
         27.5.2 กรอกขอความหรือตรวจสอบรายละเอียดใหถูกตอง และลงลายมือช่ือในแบบ 
รายงานการประสบอันตรายหรือเจ็บปวยในสวนของลูกจาง 
         27.5.3 การรักษาตองรักษากับแพทยแผนปจจุบันช้ัน 1 เทานั้น 
 27.5.4 ถาลูกจางจายคารักษาพยาบาลไปกอนแลว  ใหรีบนําหลักฐานมาเบิกคืนจาก
สํานักงานกองทุนเงินทดแทน  หรือสํานักงานประกันสังคมจังหวดั  แลวแตกรณีภายใน 90 วัน นับ
แตวันท่ีได ทดรองจายไป 
 27.5.5 หากลูกจางไดรับแจงจากเจาหนาท่ี  ลูกจางจําเปนตองไดรับการฟนฟูสมรรถภาพ
ใน 
การทํางานใหไปติดตอขอสมัครเขารับการฟนฟูสวรรถภาพไดศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงาน ต.บาง
พูน อ.เมือง จ.ปทุมธานี  หรือท่ีสํานักงานกองทุนเงินทดแทน   หรือสํานักงานประกนัสังคมจังหวดั        
ทุกจังหวัด ซ่ึงการฟนฟูสมรรถภาพในการทํางาน แบงเปน 2 ประเภท   คือ 

           (1) การฟนฟูสมรรถภาพทางดานการแพทย  จะเร่ิมหลังจากลูกจางไดรับบําบัดจาก        
โรงพยาบาลแลว  และคณะท่ีปรึกษาเงินทดแทนในเร่ืองการฟนฟูสมรรถภาพคนงานเห็นวายังมีความ
จําเปนท่ีจะตองรับการฟนฟสูมรรถภาพทางดานการแพทย   รวมท้ังการจัดหาอวัยวะเทียมและ
เคร่ืองชวยใหตามความจําเปนเพื่อใหสามารถใชอวัยวะสวนท่ีเหลือทํางานไดตอไป   ผูเขารับการฟนฟู
จะไดรับการบริการดานนี ้ควบคูกับการฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ 

(2) การฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ  ลูกจางท่ีประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่อง 
จากการทํางานเคยเปนผูมีประสบการณในการทํางาน  ดังนั้น การฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพจะเปด
โอกาสใหลูกจางไดเลือกสาขางานฝกอาชีพเพื่อไปไดเล้ียงดูตนเอง โดยกําหนดหลักสูตรตามระบบ   
โมดูลผูท่ีจบหลักสูตรการฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพแลว  สํานักงานประกันสังคมจะพิจารณามอบ      
วุฒิบัตรให 
 

27.6  ลักษณะของโรคท่ีเกิดเนื่องจากการทํางาน 
 
          คนสวนมากจะรูจกัการประสบอันตรายท่ีเกิดอุบัตเิหตุเนื่องจากการทํางานใหแก 
นายจาง สวนการประสบการเจ็บปวยเนื่องจากการทํางานใหแกนายจางดวยโรคซ่ึงเกดิข้ึนตามลักษณะ
หรือสภาพของงานหรือเกดิข้ึนจากการทํางานยังไมคอยเปนท่ีรูจักกนัวามีลักษณะเปนอยางไร ตาม
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          (1)  โรคจากสารตะกัว่หรือสารประกอบของตะก่ัว 
          (2)  โรคจากแมงกานีสหรือสารประกอบของแมงกานีส 
          (3)  โรคจากสารหนูหรือสารประกอบของสารหนู 

            (4)  โรคจากเบอริลเล่ียมหรือสารประกอบของสารเบอริลเล่ียม    
          (5)  โรคจากสารปรอทหรือสารประกอบของปรอท 
(6) โรคจากโครเม่ียมหรือสารประกอบของโครเม่ียม 

 (7) โรคจากนิเกิ้ลหรือสารประกอบของนิเกิ้ล 
 (8) โรคจากสังกะสีหรือสารประกอบของสังกะสี     
 (9) โรคจากแคดเม่ียม หรือสารประกอบของแคดเม่ียม 
 (10) โรคจากฟอสฟอรัส หรือสารประกอบของฟอสฟอรัส 
 (11) โรคจากคารบอนไดซัลไฟด 
 (12) โรคจากไฮโดรเจนซัลไฟด 
 (13) โรคจากซัลเฟอรไดออกไซดหรือกรดซัลฟูริค                     
 (14) โรคจากไนโตรเจนออกไซดหรือกรดไนตริค    
 (15) โรคจากแอมโมเนีย 
 (16) โรคจากคลอรีนหรือสารประกอบของคลอรีน 
 (17) โรคจากคารบอนมอนนอกไซด 
 (18) โรคจากเบนซีนหรือสารประกอบของเบนซีน 
 (19) โรคจากฮาโลเจนซ่ึงเปนอนุพันธของไฮโดรเย็นกลุมน้ํามัน    
 (20) โรคจากสารกําจัดศัตรูพืช                   
 (21) โรคจากสารเคมีอ่ืนหรือสารประกอบของสารเคมีอ่ืน                                                                           
 (22) โรคจากเสียง 
 (23) โรคจากความรอน 
 (24) โรคจากความเยน็ 
 (25) โรคจากความส่ันสะเทือน 
 (26) โรคจากความกดดันอากาศ 
 (27) โรคจากรังสีไมแตกตัว 
 (28) โรคจากรังสีแตกตัว 
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 (29) โรคจากแสงหรือคล่ืนแมเหล็ก-ไฟฟาอ่ืน ๆ 
 (30) โรคจากฝุน 
 (31) โรคติดเชือ้จากการทํางาน 
 (32) โรคอ่ืน ๆ ซ่ึงเกิดข้ึนตามลักษณะหรือสภาพของงานหรือเน่ืองจากการทํางาน 
 
 
 
 

27.7  การกําหนดรหัสประเภทกิจการ 
 
          การเรียกเก็บเงินสมทบ สํานักงานประกันสังคมจะกําหนดรหัสประเภทกิจการของ 
นายจางตามตารางท่ีกฎหมายกําหนด โดยพิจารณาจากประเภทกิจการที่นายจางดําเนนิการ และให  
นายจางจายเงินสมทบตามอัตราเงินสมทบของรหัสประเภทกิจการนั้น 
         ในกรณีท่ีไมอาจกําหนดรหัสประเภทกจิการของนายจางอยางหนึ่งอยางใดไดให 
กําหนดรหัสประเภทกิจการที่มีความเส่ียงภัยใกลเคียงอยางยิ่ง   โดยมีหลักเกณฑ ดงันี้ 
         27.7.1  ใหสํานักงานกาํหนดรหัสประเภทกิจการของนายจางรายหน่ึงเพยีงรหัสเดียว      
โดยพิจารณาจากกิจการหลักของนายจางผูนั้น เวนแตนายจางประกอบกิจการหลายอยางท่ีไมเกีย่วของ
กันถาไมสามารถกําหนดรหสัประเภทกจิการดังกลาวได   ใหกําหนดรหัสประเภทกจิการซ่ึงเปน
บริการหรือผลผลิตสุดทาย  เวนแตไมสามารถแยกไดวาประเภทกิจการใดเปนบริการหรือผลผลิต    
สุดทาย     ใหกําหนดรหัสประเภทกิจการซ่ึงมีลูกจางมากท่ีสุด ถาไมสามารถแยกไดวาประเภทใดมี 
ลูกจางมากท่ีสุด ใหกําหนดรหัสประเภทกจิการท่ีมีอัตราเงินสมทบสูงสุด 
         27.7.2  ในกรณีท่ีนายจางประกอบกิจการผลผลิตหรือประกอบและจําหนาย ให
สํานัก 
งานกําหนดรหัสประเภทกจิการ ซ่ึงเปนกิจการผลิตหรือประกอบแลวแตกรณ ี
         27.6.3  ถาปรากฏวารหัสประเภทกจิการท่ีกําหนดไวไมถูกตองกบัขอเท็จจริง ให 
สํานักงานวนิิจฉัยและเปล่ียนแปลงรหัสประเภทกิจการ และอัตราเงินสมทบของนายจางใหถูกตองกับ
ขอเท็จจริง และเม่ือไดเปล่ียนแปลงเปนการถูกตองแลวใหแจงใหนายจางทราบ เพื่อใหนายจางจายเงิน
สมทบเพ่ิม หรือเงินคืนแกนายจาง 
         การเปล่ียนแปลงดังกลาว ถาเปนผลใหนายจางจายเงินสมทบเพ่ิม หรือสํานักงานตอง 
จายเงินคืนใหกับนายจาง     ใหมีผลใชบังคับยอนหลังไดไมเกนิ 1 ป นับแตวันตนแหงปนัน้ 
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27.8  วิธีเรียกเก็บเงินสมทบ 
 
            วิธีการเรียกเก็บเงินสมทบมีหลักเกณฑ   ดังนี ้

           27.8.1 กระทรวงแรงงานและสวัสดกิารสังคมมีอํานาจประกาศกาํหนดอัตราเงิน 
สมทบไมเกินรอยละ 5 ของคาจางท่ีนายจางจายแตละป     และใหคํานวณจากคาจางท่ีนายจาง
จะตองจายใหแกลูกจางท้ังป 

           27.8.2 ลูกจางคนใดไดรับคาจางเกนิกวา 240,000 ตอป  คาจางท่ีนํามาคํานวณ
เงิน 

สมทบสําหรับลูกจางผูนั้นใหคํานวณเพียง 240,000 บาท   กรณีลูกจางดังกลาว ทํางานไมถึง 1 ป 
การคํานวณเงินสมทบใหลดลงตามสวน 

27.8.3 นายจางรายใดมีหนาท่ียื่นแบบลงทะเบียน หรือยื่นแลวแตไมตรงกับขอเท็จจริง 
หรือ 

ปฏิเสธที่จะใหขอเท็จจริงในการคํานวณเงินสมทบ ใหสํานักงานบันทึกรายละเอียดลงในแบบ          
ลงทะเบียนแลวประเมินเงินสมทบท่ีนายจางผูนั้นตองจายโดยพจิารณาจากหลักฐานท่ีเกี่ยวของ หาก  
ไมมีหลักฐานท่ีเกี่ยวของก็ใหประเมินเงินสมทบตามท่ีเห็นสมควร 

27.8.4 นายจางรายใดไดยืน่แบบลงทะเบียนและจายเงินสมทบคร้ังแรกตอสํานักงานแลว  
ในปตอไปใหจายเงินสมทบ ซ่ึงคํานวณโดยประมาณการตลอดท้ังปภายในเดือนมกราคมของทุกป 

27.8.5 เม่ือมีการเปล่ียนแปลงประเภทกิจการ และขอเท็จจริงเกี่ยวกับขอความในแบบ 
ลงทะเบียนจายเงินสมทบซ่ึงไดยื่นไวตอสํานักงาน    ใหนายจางแจงเปนหนังสือใหสํานักงานทราบ 
ภายใน 30 วนั นับแตวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงนั้น 

27.8.6 ภายในเดือนกุมภาพันธของทุกป ใหนายจางแจงจํานวนเงินคาจางท้ังหมดของปท่ี 
ลวงมาแลวท่ีไดจายจริงใหกบัลูกจางตามแบบท่ีสํานักงานกําหนดโดยใหแจงนับแตวันท่ีตองจายเงิน
สมทบจนถึงวนัส้ีนปนั้น และใหสํานกังานคํานวณเงินสมทบท่ีถูกตองอีกคร้ังหนึ่ง ผลตางระหวางเงิน
สมทบท่ีนายจางไดจายใหแกสํานักงานไวแลวและท่ีคํานวณใหมจะเปนเงินสมทบที่นายจางตองจาย
เพิ่มหรือสํานักงานจะตองจายคืนใหกับนายจาง แลวแตกรณ ี
            การแจงจํานวนเงินคาจางดังกลาว หากเปนกรณท่ีีนายจางเลิกกิจการ      ใหนายจาง 
แจงจํานวนเงินคาจางภายใน 30 วันนบัแตวันท่ีเลิกกิจการ  โดยใหแจงจํานวนเงินคาจางจนถึงวัน     
เลิกกิจการหรอืวันส้ีนปท่ีมีการจายคาจาง แลวแตกรณ ี

27.8.7 ในกรณีท่ีนายจางตองจายเงินสมทบเพ่ิม หรือสํานักงานตองจายเงินคืนใหแก 
นายจางตามขอ 27.8.3 และขอ 27.8.6 ใหนายจางหรือสํานักงานดําเนินการใหแลวเสร็จ ภายใน 30 
วัน นับแตวันท่ีทราบผลวานายจางจะตองจายเงินสมทบเพ่ิม หรือสํานักงานจะตองจายเงินคืนแตกรณ ี
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27.8.8 การปฏิบัติตามขอกําหนดในขอ 35.9 และขอ 35.10 อาจยื่นคําขอตอสํานักงาน
ตาม 

แบบท่ีสํานักงานกําหนด เพือ่ขออนุญาตผอนชําระเงินสมทบเปนงวดก็ได 
27.8.9 นายจางซ่ึงไดรับอนุญาตใหผอนชําระเงินเปนงวด ใหฝากเงินไวกับสํานักงานเปน 

จํานวนรอยละ 25 ของเงินสมทบ   ซ่ึงคํานวณโดยประมาณตลอดท้ังปเพื่อเปนการประกันการ
จายเงินสมทบ ท้ังนี้ภายในเดือนมกราคม       เงินฝากดังกลาวใหสํานักงานเก็บรักษาไวตลอด
ระยะเวลาท่ี นายจางไดรับอนุญาตใหผอนชําระเงินสมทบ และใหสํานักงานคืนเงินฝากใหกับนายจาง 
เม่ือนายจางไมขอผอนชําระเงินสมทบ หรือสํานักงานยกเลิกการอนุญาตใหผอนชําระ หรือนายจางไม
มีหนาท่ีจายเงินสมทบตอไป 
 

27.8.10 การจายเงินสมทบของนายจาง ซ่ึงไดรับอนุญาตใหผอนชําระเงินสมทบเปนงวด 
 ใหแบงจายเปน 4 งวดตอป และตองจายภายในเดือนถัดจากวนัส้ินงวดของแตละงวด พรอมท้ังแจง
จํานวนเงินคาจางท้ังส้ินของแตละงวดตามท่ีสํานักงานกําหนด 
 

27.9  การลดหรือเพิ่มอัตราเงนิสมทบ 
 
         นายจางซ่ึงตองจายเงินสมทบมาแลว 4 ปติดตอกัน ใหนายจางจายเงินสมทบในปถัด 
ไปลดหรือเพ่ิมอัตราเงินสมทบตามอัตราสวนการสูญเสียของนายจาง 
         การคํานวณหาอัตราสวนการสูญเสีย ใหสํานกังานคํานวณอัตราสวนการสูญเสียโดย 
เฉล่ียของนายจางแตละรายยอนหลังไป 3 ป ติดตอกนั และนําผลที่คํานวณไดไปใชในปท่ีคํานวณ
อัตรา    การสูญเสีย 

         อัตราสวนการสูญเสียนั้น ใหนําเงินทดแทนซ่ึงตองจายใหแกลูกจางแตละคนคํานวณ
เปนรอยละของเงินสมทบท่ีนายจางผูนัน้ตองจายในระยะเวลาเดียวกัน 
         ในกรณีท่ีนายจางประกอบกิจการการหลายประเภทและมีหนาท่ีจายเงินสมทบทุก 
ประเภทกิจการ การคํานวณหาอัตราการสูญเสีย ใหคํานวณแยกตามประเภทกิจการนั้น ๆ  
 

27.10 การบริหารเงินกองทุนเงินทดแทน 
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         ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 กําหนดใหมีกองทุนเงินทดแทนใน
สํานัก 
งานประกันสังคม เพื่อจายเปนเงินทดแทนแกลูกจางแทนนายจางทีมีลูกจางต้ังแต 1 คนข้ึนไป ซ่ึง
นายจางดังกลาวมีหนาท่ีจายเงินสมทบเขากองทุนเงินทดแทน ซ่ึงมีหลักเกณฑในการบริการกองทุน
เงิน       ทดแทน   ดังนี้ 
         27.10.1  เพื่อประโยชนในการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้       ใหถือวาเงินและ 
ทรัพยสินของกองทุนเงินทดแทนเปนกรรมสิทธ์ิของสํานักงานประกนัสังคม โดยไมตองนําสง
กระทรวงการคลังเปนรายไดของแผนดิน และใหใชจายเงินทดแทนแกลูกจางแทนนายจาง 
         27.10.2  กระทรวงแรงงานและสวัสดกิารสังคม มีอํานาจจัดสรรเงินกองทุนเพื่อ 
ดําเนินการ ไมเกินรอยละ 22  ของดอกผลของกองทุนตอป เพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับ 
                       (1)  การบําบัดรักษาและสงเสริมการฟนฟสูมรรถภาพในการทํางานของ 
ลูกจางตามท่ีกระทรวงแรงงานและสวัสดกิารสังคมประกาศกําหนด 
 
 
 

(2) เปนคาใชจายในการสงเสริมหรือปองกันเกีย่วกับความปลอดภัยในการทํางาน
ของ    

กองทุนเงินทดแทนและคาใชจายเกีย่วกับกรรมการกองทุนเงินทดแทน กรรมการการแพทย และ
อนุกรรมการท่ีมีสิทธิไดรับเบ้ียประชุม คาพาหนะ คาเบ้ียเล้ียง คาเชาท่ีพัก และคาใชจายอยางอ่ืนใน
การปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ 

(3) การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงนิ และการจัดหาผลประโยชนของ
กองทุนให 

เปนไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนดโดยความเหน็ชอบของกระทรวงแรงงานและสวัสดกิาร
สังคม 

(4) ภายใน 120 วัน นับแตวนัส้ินปปฏิทิน     ใหสํานักงานประกันสังคมเสนอ
งบดุลและ 

รายงานการรับจายเงินกองทุนในปท่ีผานมาตอสํานักงานการตรวจแผนดินเพื่อตรวจสอบรับรอง และ
เสนอตอคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน ซ่ึงงบดุลและรายงานการรับจายเงินดังกลาว ให
คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนเสนอตอรัฐมนตรี และใหรัฐมนตรีเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
และจัดใหมีการประกาศในราชกิจจานเุบกษา 
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27.11  คณะกรรมการในการบริหารกองทุนเงินทดแทน 
 
            การดําเนินงานกองทุนเงินทดแทน กฎหมายกําหนดใหมีคณะกรรมการ 2 คณะ  
ซ่ึงมีองคประกอบอํานาจหนาท่ี      ดังนี ้
            27.11.1 คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน ประกอบดวยเลขาธิการสํานักงาน 
ประกันสังคมเปนประธานกรรมการและผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความเช่ียวชาญในทางการแพทยศาสตร 
นิติศาสตร เศรษฐศาสตร การคลัง ประกันสังคมหรือประกันภัย จํานวนไมเกิน 6 คน กับผูแทนฝาย
นายจางและผูแทนฝายลูกจางฝายละ 3 คน   ซ่ึงรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
แตงต้ังเปนกรรมการ และผูแทนสํานักงานประกันสังคมเปนกรรมการและเลขานุการ 
 
            คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน มีอํานาจหนาที่ ตามมาตรา 32 ดังตอไปนี ้
            (1) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายการบริหารกองทุนและการจายเงิน 
ทดแทน 

               (2) พจิารณาใหความเห็นตอรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงและระเบียบตาง ๆ   
เพื่อดําเนนิการตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.  2537 
 
 

(3) วางระเบียบโดยความเหน็ชอบของกระทรวงแรงงานและสวัสดกิารสังคม เกี่ยวกับการ
รับเงิน การจายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุน รวมท้ังการจัดหาผลประโยชนของกองทุน 

(4)  พิจารณาวนิิจฉัยคําอุทธรณของนายจาง ลูกจาง หรือผูมีสิทธิไดรับเงินทดแทน 
(5) ใหคําปรึกษาและแนะนําแกสํานักงานประกันสังคม ในการดําเนินตาม

พระราชบัญญัติ 
(6) แตงต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติอยางหนึ่งอยางใดตามท่ี

มอบหมาย 
(7) ส่ังใหบุคคลท่ีเกี่ยวของมาช้ีแจงหรือสงเอกสารส่ิงของและขอมูลท่ีจําเปนมา

พิจารณา 
ได 
                   (8)  ปฏิบัติการอ่ืนใดท่ีกฎหมายกําหนด หรือตามท่ีรัฐมนตรีมอบหมาย 
 
  กรรมการกองทุนเงินทดแทนซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ัง จะพนจากตําแหนงเม่ือ 
 (1)  พนจากตําแหนงตามวาระ 2 ป 
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 (2)  ตาย 
 (3)  ลาออก 
 (4)  รัฐมนตรีใหออกจากตําแหนง 
 (5)  เปนบุคคลลมละลาย 
 (6)  เปนบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
 (7)  ถูกลงโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก 
 
 กรรมการซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังจะมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป  และกรรมการซ่ึง
พนจากตําแหนงแลว อาจไดรับแตงต้ังเปนกรรมการอีกได แตจะแตงตั้งใหเปนกรรมการติดตอกนัเกิน     
2 วาระไมได 
 ในกรณีกรรมการซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังพนจากตําแหนงกอนครบวาระ ใหรัฐมนตรีแตงต้ัง
บุคคลในประเภทเดียวกันเปนกรรมการแทน และใหผูไดรับแตงตั้งอยูในตําแหนงเทากับวาระที่
เหลืออยูของกรรมการซ่ึงตนแทน 
 ในกรณีท่ีกรรมการท่ีรัฐมนตรีแตงต้ังดํารงตําแหนงครบตามวาระแลว แตยังไมมีการ     
แตงต้ังกรรมการข้ึนใหม ใหกรรมการท่ีพนจากตําแหนงตามวาระนัน้ปฏิบัติหนาท่ีตอไปพลางกอน
จนกวากรรมการท่ีไดรับการแตงต้ังใหมจะเขารับหนาท่ีแทน 
 การประชุมของคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน  มีหลักเกณฑ    ดังนี้ 

(1) ตองมีกรรมการรวมประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการท้ังหมดจึง
จะเปน 

องคประชุม 
 
               (2)  ในการประชุมของคณะกรรมการ ถาประธานคณะกรรมการไมอยูในท่ี 
ประชุม  หรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได ใหกรรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานใน
ท่ีประชุม 
               (3)  มติในท่ีประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหน่ึงมีเสียง 1 เสียงในการ 
ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีก 1 เสียงเปนเสียงช้ีขาด 

              (4)  ในการประชุมของคณะกรรมการ ถากรรมการผูใดมีสวนไดเสียเปนการสวน 
ตัว ในเร่ืองท่ีพจิารณา  กรรมการผูนั้นไมมีสิทธิเขาประชุม 
 27.11.2  คณะกรรมการการแพทย   ประกอบดวย         ประธานกรรมการและกรรมการ
อ่ืน  
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มีจํานวนรวมกันไมเกิน 15 คน ซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ัง การแตงต้ังใหแตงต้ังจากผูท่ีมีความเชี่ยวชาญใน
วิชาชีพเวชกรรมสาขาตาง ๆ     และใหแตงต้ังขาราชการของสํานักงานประกันสังคมเปนกรรมการ
และเลขานุการ 
               คณะกรรมการการแพทย มีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี ้

(1) เสนอความเหน็ตอคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนเกีย่วกับการ
ดําเนินการ 

ในการใหบริการทางการแพทย 
(2) ใหคําปรึกษาแนะนําในทางการแพทยแกคณะกรรมการกองทุนเงิน

ทดแทน 
และสํานักงานประกันสังคม 

(3) ใหความเห็นตอสํานักงานประกันสังคมในการออกกฎกระทรวง
เกี่ยวกับการ 

กําหนดอัตราคารักษาพยาบาลท่ีนายจางตองจาย และประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
เกี่ยวกับการกําหนดชนดิของโรค ซ่ึงเกิดข้ึนตามลักษณะหรือสภาพของงานหรือเน่ืองจากการทํางาน 
การกําหนดประเภทของการสูญเสียอวัยวะและรยะเวลาท่ีตองจายสําหรับกรณีท่ีลูกจางสูญเสียอวัยวะ
บางสวนของรางกาย การกําหนดประเภทของการทุพพลภาพและระยะเวลาท่ีตองจายกรณีลูกจาง
ทุพพลภาพ 

(4) แตงต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณา หรือปฏิบัติอยางหนึ่งอยาง
ใดตามที ่

มอบหมาย 
               (5) มีอํานาจส่ังใหบุคคลท่ีเกี่ยวของมาช้ีแจงหรือปฏิบัติอยางหนึ่งอยางใดตามท่ี 
มอบหมาย 
              (6)  ปฏิบัติตามท่ีกฎหมายเงินทดแทนกําหนดหรือตามท่ีรัฐมนตรีหรือคณะ 
กรรมการกองทุนเงินทดแทนมอบหมาย 
              ในการประชุมของคณะกรรมการการแพทย ตองมีกรรมการมารวมประชุมไมนอย 
กวา 5 คน จึงจะเปนองคประชุม 
 

27.12  การยื่นคํารองและการพิจารณาคํารอง   
 

            เม่ือนายจางไดยื่นแบบลงทะเบียนจายเงินสมทบและแบบรายการแสดงรายช่ือ 
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ลูกจางและจายเงินสมทบ ณ สํานักงานแหงทองท่ีท่ีนายจางไดยื่นแบบลงทะเบียนแลว ข้ันตอน
จากนั้นเปนเร่ืองของการใชสิทธิ และการดําเนินการตามหลักเกณฑตาง ๆ ของผูท่ีเกี่ยวของ  ดังนี้ 

           27.12.1 เม่ือลูกจางประสบอันตรายหรือเจ็บปวย  หรือสูญเสีย     ใหนายจางแจง   
การประสบอันตรายหรือเจบ็ปวยหรือสูญหายตอสํานักงานแหงทองท่ีท่ีลูกจางทํางานอยูหรือท่ีนายจาง
มีภูมิลําเนาอยูตามแบบท่ีเลขาธิการกําหนดภายใน 15 วัน นับแตวันท่ีนายจางทราบหรือควรจะได
ทราบถึงการประสบอันตรายหรือหายนั้น 

           27.12.2 เม่ือมีการแจงการประสบอันตรายหรือเจบ็ปวย   หรือสูญหาย   ใหลูกจาง 
หรือทายาท หรือผูมีสิทธิ ยื่นคํารองขอรับเงินทดแทนตอสํานักงานแหงทองท่ีท่ีลูกจางทําอยูหรือท่ี  
นายจางทําอยูหรือท่ีนายจางมีภูมิลําเนาอยู ภายใน 180 วัน   นับแตวันท่ีประสบอันตราย  หรือ
เจ็บปวย หรือสูญหายแลวแตกรณ ี

           27.12.3 เม่ือมีการแจงการประสบอันตรายหรือเจบ็ปวย หรือสูญหาย หรือมีการยื่น 
คํารองขอรับเงินทดแทน หรือความปรากฏแกพนักงานเจาหนาท่ีวาลูกจางประสบอันตราย หรือ      
เจ็บปวย หรือสูญหาย ใหพนักงานเจาหนาท่ีสอบสวนและออกคําส่ังใหนายจางจายเงินทดแทนใหแก     
ลูกจางหรือทายาท หรือผูจัดการศพ แลวแกกรณีโดยไมชักชา 
          27.12.4 ถาลูกจางหรือผูท่ีมีสิทธิหรือทายาทมีสิทธิไดรับเงินทดแทน ใหพนกังาน 
เจาหนาท่ีท่ีกําหนดจํานวนเงินทดแทนและระยะเวลาท่ีตองจายเงินทดแทนไวดวย และส่ังใหนายจาง
จายเงินดังกลาวแกลูกจางภายใน 7 วัน นับแตวันท่ีนายจางทราบหรือถือวาไดทราบคําส่ัง และให    
นายจางจายเงินทดแทนแกลูกจางหรือผูมีสิทธิ ณ สถานท่ีทํางานของลูกจาง หรือสถานท่ีอ่ืนท่ีนายจาง
และฝายลูกจางตกลงกัน หรือท่ีสํานักงานประกันสังคม 
       27.12.5  ถาปรากฏภายหลังวา        ผลของการประสบอันตรายหรือการเจ็บปวยของ 
ลูกจางเปล่ียนแปลงไป อันเปนเหตุใหคําส่ังท่ีเกี่ยวกับเงนิทดแทนไมเปนไปตามหลักเกณฑ พนักงาน          
เจาหนาท่ีมีอํานาจออกคําส่ังใหนายจางจายเงินทดแทนใหมได และคําส่ังใหมนี้ใหมีผลเฉพาะการ
จายเงินทดแทนในคราวตอไป ซ่ึงจะไมมีผลตอการจายเงินทดแทนในชวงกอนหนานัน้แตอยางใด 
       27.12.6 ในกรณีท่ีการเจบ็ปวยเกิดข้ึนภายหลังการส้ินสภาพการเปนลูกจาง ใหลูกจาง 
ยื่นคํารองขอรับเงินทดแทนจากนายจางตอสํานักงานแหงทองท่ีท่ีลูกจางทํางานอยู หรือท่ีนายจางมี       
ภูมิลําเนาไดภายใน 2 ป นับแตวันท่ีทราบการเจ็บปวย 
 
 
     27.12.7 กระทรวงแรงงานและสวัสดกิารสังคมไดแตงต้ังพนักงานเจาหนาท่ีซ่ึงมีคุณวฒุ ิ
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ไมต่ํากวาปริญญาตรีทางนิติศาสตร เพื่อใหมีอํานาจหนาท่ีฟองคดีและแกตางคดเีกี่ยวกับเงนิทดแทน
ใหกับลูกจาง หรือบิดา มารดา หรือบุตร ซ่ึงมีสิทธิไดรับเงินทดแทนจากนายจาง กรณีลูกจางประสบ
อันตรายหรือเจ็บปวย หรือสูญหาย 
 

27.13  การอุทธรณ  
 

           27.13.1 ในกรณีท่ีนายจางหรือลูกจางหรือผูมีสิทธิ ไดรับคําส่ัง  คําวินิจฉัย หรือการ 
ประเมินเงินสมทบของพนักงาน เจาหนาท่ีซ่ึงส่ังการตามพระราชบัญญัตินี้แลวไมพอใจคําส่ังหรือคํา
วินิจฉัยหรือการประเมินเงินสมทบน้ัน ผูนั้นมีสิทธิอุทธรณเปนหนงัสือยื่นตอคณะกรรมการกองทุน
เงินทดแทนไดภายใน 30 วัน   นับแตวันท่ีไดรับแจงคําส่ังคําวินิจฉัย หรือการประเมินเงินสมทบ       
ท้ังนี้  คําส่ังท่ีเปนหนังสือใหยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพยสินของนายจาง ซ่ึงไมนําสงเงินสมทบ
หรือเงินเพ่ิมหรือนําสงไมครบจํานวน และยื่นอุทธรณไมได     เม่ือคณะกรรมการพิจารณาวนิจิฉัย
อุทธรณแลว ใหแจงคําวินิจฉัยเปนหนังสือใหผูอุทธรณทราบ 

           27.13.2 ในกรณีท่ีผูอุทธรณไมพอใจคําวินจิฉัยของคณะกรรมการ   ก็มีสิทธินําคดี 
ไปสูศาลแรงงานงานไดภายใน 30 วัน นับแตวนัท่ีไดรับแจงคําวินจิฉัย ถาไมนําคดีไปสูศาลแรงงาน
ภายในกําหนดดังกลาวนีใ้หคําวินิจฉัยของคณะกรรมการเปนท่ีสุด 

           27.13.3 ในกรณีท่ีผูมีหนาท่ีตองจายเงินทดแทนตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจะ 
นําคดีไปสูศาลแรงงาน ผูนั้นตองนําเงินตามจํานวนท่ีตองจายตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการไปวาง
ไวตอศาลโดยครบถวน จึงจะฟองคดีได 

           27.13.4 ในกรณีท่ีมีการยื่นอุทธรณหรือการนําคดีไปสูศาลแรงงาน     จะไมเปนการ 
ทุเลาการปฏิบัติตามคําส่ังหรือคําวินิจฉัยของพนักงานเจาหนาท่ีหรือของคณะกรรมการแลวแตกรณ ี
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บทที่ 3 

 

เปรียบเทียบกฎหมายเกี่ยวกับกองทุนเงินทดแทนของประเทศมาเลเซีย  
ฟลิปปนส ญ่ีปุนและไทย 

 
1.  ขอบเขตการคุมครองของกฎหมาย 
 
 1.1 ประเทศมาเลเซีย 

       
      กฎหมายเงินทดแทนในประเทศมาเลเซียบังคับใชในอุตสาหกรรมทุกชนิด     ยกเวน       

อุตสาหกรรมท่ีมีลูกจางนอยกวา 5 คน โดยกฏหมายเงินทดแทนดังกลาวมีลักษณะและหลักการคลาย
กับกฎหมายประกันสังคม กลาวคือ นายจางและลูกจางจะตองจายเงินสมบทบเงินประกันแกองคกร 
ซ่ึงดําเนินการโดยรัฐบาลท่ีเรียกวา Social Security Organization หรือ SOCSO 
 ประเทศมาเลเซียมีกฎหมายประกันสังคมต้ังแต ค.ศ. 1969 (พ.ศ. 2512) โดยจัดต้ังองคกร
ดําเนินการเรียกวา “SOCSO” ซ่ึงยอมาจาก Social Security Organization และกฎหมายไดเร่ิมบังคับใช
โดยท่ัวไป ในป ค.ศ. 1971 (พ.ศ. 2514) 
 SOCSO บริหารโครงการ 2 โครงการ คือ 

(1) โครงการประกันการเจ็บปวยเนื่องจากการทํางาน (Employment Injury Scheme)  
ครอบคลุมการเกิดอุบัติเหตุและโรคเน่ืองจากการทํางาน (Occupational Diseases) 

(2) โครงการบํานาญทุพพลภาพ (Invalidity Pension Scheme) ครอบคลุมกรณีทุพพลภาพ  
และการเสียชีวิตของผูประกันตน ไมวาจะเกิดจากการทํางานหรือไมก็ตาม 

โครงการเงินทดแทนของมาเลเซียเร่ิมมีเปนคร้ังแรกเม่ือป      พ.ศ. 2495       โดยมีการออก 
กฎหมายเงินทดแทน (Workmen’s Compensation Act) บังคับใชเปนคร้ังแรก ตอมาจึงมีกฎหมาย
ประกันสังคมสําหรับลูกจาง (Employees Social Security Act) ออกมาบังคับใชในป พ.ศ. 2512 และ
โครงการเงินทดแทนของมาเลเซียจึงคอย ๆ ถูกปรับปรุงใหอยูภายใตกฎหมายประกันสังคมสําหรับ
ลูกจาง ซ่ึงไดบังคับใชครอบคลุมท่ัวประเทศกับสถานประกอบการท่ีมีลูกจางต้ังแต 5 คนข้ึนไป 
ปจจุบันกฎหมายเงินทดแทน (Workmen’s Compensation Act) จึงยังคงใชบังคับเฉพาะกับสถาน
ประกอบการท่ีมีลูกจางต้ังแต 5 คนข้ึนไปเชนกัน 
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 หลักการสําคัญของโครงการเงินทดแทนของมาเลเซียคือ เพื่อประกันการจายคาทดแทนแก
คนงานและผูอยูในอุปการะ โดยนายจางมีภาระในเร่ืองการจายคารักษาพยาบาลและการฟนฟู
สมรรถภาพในกรณีท่ีคนงานประสบอันตรายท้ังเนื่องและไมเนื่องจากการทํางาน ท้ังนี้กฎหมายบังคับ
ใหนายจางตองซ้ือประกันภัยตามกฎหมายการประกัน (Insurance Act) พ.ศ. 2506 เพื่อเปน
หลักประกันการจายคาทดแทนตามกฎหมายเงินทดแทน   นายจางท่ีไมซ้ือประกันใหลูกจางมีโทษ
ปรับไมเกิน 1,000 ริงกิตหรือประมาณ 13,000 บาท หรือจําคุกไมเกิน 2 ป หรือทั้งจําท้ังปรับ 
 
 หนวยงานบริหารตามกฎหมายเงินทดแทน ไดแก กระทรวงแรงงาน 
 (1) ขอบขายความคุมครองสําหรับนายจาง 

      สถานประกอบการท่ีมีลูกจางต้ังแต 5 คนข้ึนไป ตองเขาโครงการตามกฎหมาย
ประกันสังคมสําหรับลูกจาง โดยตองข้ึนทะเบียนกับองคการประกันสังคม (Social Security 
Organization หรือ SOCSO) คําวา “สถานประกอบการ” มีความหมายกวางมาก    โดยรวมถึงวัดหรือ
โบสถ        ทางศาสนา โรงเรียน และอ่ืน ๆ 

 
      เม่ือนายจางข้ึนทะเบียนกับ SOCSO แลว ลูกจางจะไดรับเลขประจําตัว และแมวา 

จํานวนคนงานของสถานประกอบการน้ันจะลดเหลือนอยกวา 5 คน ก็ยังคงตองอยูภายใตการบังคับใช
ของกฎหมายตอไป 

(2)  ขอบขายความคุมครองสําหรับลูกจาง 
        ลูกจางทุกคนท่ีมีรายไดไมเกิน 1,000 ริงกิตตอเดือนจะไดรับความคุมครองตาม 

กฎหมาย และจะคงไดรับความคุมครองตอไปแมวารายไดจะเกิน 1,000 ริงกิตตอเดือนในภายหลัง    
ท้ังนี้เปนไปตามหลักการประกันสังคมท่ีวา “เม่ือเขาแลว ตองเขาตลอดไป” (Once in, always in) 
 
         สวนโครงการบํานาญทุพพลภาพ    (Invalidity Pension Scheme)     ลูกจางจะเขา        
โครงการไดตองอายุต่ํากวา 50 ปเทานั้น และทุกคนจะไดรับความคุมครองกรณีทุพพลภาพจนถึงอายุ   
55 ป    
 (3)  ผูไดรับการยกเวน 
10        คนงานบางประเภทจะไดรับการยกเวนไมตองเขาโครงการตามกฎหมาย เชน คนงาน 
ท่ีมีการจางงานเปนการช่ัวคราว และผูท่ีไดทํางาน โดยมีวัตถุประสงคนอกเหนือจากการประกอบการ
ของนายจาง เปนตน 
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1.2 ประเทศฟลิปปนส 
      กฎหมายเงินทดแทนของสาธารณรัฐฟลิปปนส เปนกฎหมายดานสังคมท่ีออกมาบังคับ
ใชเพื่อบรรเทาความเดือดรอนของคนงานท่ีประสบอุบัติเหตุ หรืออันตรายอันเนื่องมาจากการทํางาน 
และเพื่อเปนหลักประกันความม่ันคงของผูอยูในอุปการะ     ดวยการจายคาทดแทนตามสมควร 
 
   ปรัชญาพ้ืนฐานของกฎหมายฉบับนี้คือ การตองจายคาทดแทนแกคนงานหรือลูกจาง 
สําหรับการประสบอันตราย หรือความเสียหายท่ีมิไดมีสาเหตุมาจากการประมาทเลินเลอ หรือ
ความผิดของคนงานหรือลูกจางเอง 
  

        กฎหมายฉบับนี้ใชบังคับกับลูกจางต้ังแต 5 คนข้ึนไปในสถานประกอบการภาค     
อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และภาคเกษตรกรรม รวมท้ังองคกรศาสนา องคการการกุศล และ
สถาบันการศึกษา และเจาหนาท่ีของรัฐ ยกเวน 

        1.  ลูกจางตามฤดูกาลที่การจางงานมิไดมีวัตถุประสงคเกี่ยวของโดยตรงกับการ 
ประกอบอาชีพหรือธุรกิจของนายจาง 

2. คนใชในบาน 
3. เจาหนาท่ีของรัฐท่ีไดรับการเลือกตั้งโดยคะแนนเสียงขางมาก (Popular vote) 
4. สถานประกอบการท่ีมีทุนจดทะเบียนนอยกวา 10,000 เปโซ และเปนกิจการท่ีไม 

เปนอันตรายตอลูกจาง 
        5.    สถานประกอบการท่ีมีการจางลูกจางประจําตํ่ากวา5 คน 

 
 1.3  ประเทศญ่ีปุน 

       กฎหมายของประเทศญ่ีปุนไดครอบคลุมทุกกิจการท่ีมีการจางคนงานต้ังแต 5 คนข้ึน
ไป ยกเวนกิจการท่ีดําเนินการโดยรัฐ และผูท่ีไดรับการคุมครองโดยกฎหมายประกันทางทะเล 
(Marines’ Insurance Law) สถานประกอบการท่ีมีคนงานตํ่ากวา 5 คน แรงงานภาคเกษตร ปาไม     
การผลิตภัณฑจากสัตวและจากทะเล ใหเขาโครงการไดตามความสมัครใจ ทุกกิจการท่ีเขาโครงการได
ครบ 10 วัน นายจางจะตองทํารายงานถึงสํานักงานตรวจสอบมาตรฐาน (Standards Inspection Office) 
ถาหากไมรายงานและไมไดจายเบ้ียประกัน หากเกิดอันตรายแกคนงานก็ยังมีสิทธิไดรับเงินทดแทน 
แตนายจางรายนั้นจะถูกปรับเบ้ียประกันเพิ่มจากอัตราปกติสูงถึงไมเกินสองป หรือเพ่ิมอีกรอยละ 40 
ของคาใชจายในการรักษาพยาบาลท้ังหมด 
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 เจาของกิจการขนาดเล็ก การขนสงโดยรถ และผูประกอบอาชีพอิสระท่ีไมมีลูกจาง คนใช
ในบาน คนงานท่ีถูกสงไปทํางานในตางแดน สามารถเขาโครงการพิเศษเพื่อประกันการประสบ
อันตรายจากการทํางาน แตบุคคลเหลานี้จะไมไดรับความคุมครองกรณีเกิดเหตุระหวางการเดินทางไป
กลับ 

 
1.4 ประเทศไทย 
        
      เนื่องจากสํานักงานประกันสังคมไดขยายการใหความคุมครองลูกจางท่ีอยูในสถาน

ประกอบการท่ีมีลูกจางต้ังแต 1 คนข้ึนไป โดยมีผลบังคับใชตามกฎหมาย ตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน 2545 
ซ่ึงตามพระราชกฤษฎีกากําหนดลูกจางตามมาตรา 4 (6) แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 
พ.ศ. 2545 ใหไว ณ วันท่ี 25 มีนาคม พ.ศ. 2545 ใหนายจางท่ีมีลูกจางต้ังแต 1 ข้ึนไปในทุกทองท่ีท่ัว
ราชอาณาจักรมีหนาท่ีจายเงินสมทบ ท้ังนี้ เวนแต  

(1) นายจางซ่ึงประกอบกิจการเพาะปลูก ประมง ปาไม และเล้ียงสัตว ซ่ึงมิไดใชลูกจาง 
ตลอดปและไมมีงานลักษณะอ่ืนรวมอยูดวย 

       (2) นายจางท่ีเปนบุคคลธรรมดา ซ่ึงงานท่ีลูกจางทําน้ันมิไดมีการประกอบธุรกิจ
รวมอยูดวย 

       (3)  นายจางซ่ึงประกอบการคาเร การคาแผงลอย 
 
2. การใหความคุมครองเก่ียวกับเงินทดแทนแตละประเภท 
 

2.1 ประเทศมาเลเซีย 
 

(1) กรณีเจ็บปวย หรือประสบอันตรายเนื่องจากการทํางาน 
SOCSO จะแตงต้ังสถานพยาบาลในแตละพ้ืนท่ีเพื่อใหบริการทางการแพทยแก 

คนงานผูประกันตนท่ีประสบอันตราย คารักษาพยาบาลท่ีสถานพยาบาลเรียกเก็บ SOCSO จะเปน
ผูรับผิดชอบ ถาหากมีอาการสาหัสและตองเขารับการรักษาประเภทคนไขใน ใหเขารับการรักษาใน
สถานพยาบาลของรัฐ โดยไดสิทธิพักหองช้ันสอง และกรณีท่ีตองใชแพทยเฉพาะทางรักษา SOCSO ก็     
รับผิดชอบคาใชจายเชนกัน 
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(2) กรณีพิการชั่วคราว 
      ประโยชนทดแทนกรณีพิการชั่วคราว จายแกลูกจางท่ีประสบอันตรายและไดรับการ

รับรองจากแพทยวาไมเหมาะท่ีจะทํางานไดเปนเวลาตั้งแต 4 วันข้ึนไป โดยนับรวมวันท่ีเกิดเหตุดวย 
สํานักงานของ SOCSO จะจายเปนเงินสดตลอดเวลาท่ีหยุดงานเพื่อรักษาตัวในอัตรารอยละ 80 ของ
คาจางตอวัน ต่ําสุดไมนอยกวาวันละ 8 ริงกิต แตถาหากไมเหมาะท่ีจะทํางานนอยกวา 4 วันจะไมมี
สิทธิรับเงินทดแทนเปนเงินสดจะไดรับเพียงคารักษาพยาบาลเทานั้น 

(3) ประโยชนทดแทนกรณีพิการถาวร 
           ถาหากการประสบอันตรายเปนเหตุใหเกิดความพิการอยางถาวร ผูพิการจะไดรับ 
เงินทดแทนกรณีพิการถาวร ถาหากความพิการชั่วคราวส้ินสุดลง ลูกจางหรือสหภาพแรงงานของ     
ลูกจางสามารถยื่นขอรับเงินทดแทนกรณีพิการถาวรได SOCSO จะสงเร่ืองใหคณะกรรมการ
การแพทย (Medical Board) เปนผูพิจารณาตรวจรางกาย วินิจฉัยและช้ีขาด ซ่ึงผลการวินิจฉัยอาจทําให   
ลูกจางไดรับหรือไมไดรับเงินทดแทนกรณีพิการถาวรก็ได กลาวคือ อัตราเงินทดแทนอยูระหวางรอย
ละ 1 – 100 ของคาจาง คณะกรรมการแพทยมักเปนแพทยในโรงพยาบาลของรัฐรวมจํานวนอยางนอย 
2 คน ถาหากลูกจางไมพอใจคําวินิจฉัยช้ีขาดของคณะกรรมการแพทย สามารถยื่นเร่ืองอุทธรณให
คณะกรรมการอุทธรณ (Appellate Medical Board) พิจารณาทบทวนได 
      อัตราประโยชนทดแทนกรณีพิการถาวรโดยเฉล่ียอยูท่ีรอยละ 90 ของคาจาง หรือข้ัน
ต่ําสุดไมนอยกวาวันละ 8 ริงกิตสําหรับความพิการโดยส้ินเชิง สวนความพิการไมเกินรอยละ 20 ของ
ความสามารถในการทํางานหารายได จะจายเปนเงินกอน   ความพิการรอยละ 21 ข้ึนไปจะจายเปน
บํานาญ การแกไขกฎหมายใน พ.ศ. 2530 เปดโอกาสใหลูกจางขอรับเงินกอนแรกเปนเงิน 1 ใน 5 ของ
เงินทดแทน ท่ีเหลือจะแบงจายเปนรายงวดหรือบํานาญรายเดือน 
 
11      ลูกจางท่ีประสบอันตรายสาหัสและพิการถาวรจะไดรับคาเบ้ียเล้ียงรายเดือนเปนคา      
ใชจายในการจางคนดูแลประจํา (Constant Attendance Allowance) ท้ังนี้ คณะกรรมการแพทยจะเปน
ผูวินิจฉัยช้ีขาดพรอม ๆ กับการช้ีขาดความพิการ 
 (4) กรณีไดรับการฟนฟูสมรรถภาพและการจัดหาอวัยวะเทียม 
      การฟนฟูสมรรถภาพ ไดแก การฟนฟูทางการแพทยและการฟนฟูอาชีพ และจัดหา 
อวัยวะเทียม เปนบริการท่ีกําหนดตามกฎหมาย 
 (5) กรณีตาย 
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      คาทําศพจํานวน 1,000 ริงกิตจะจายแกครอบครัวของผูรับประโยชนทดแทนกรณีพิการ
ถาวรท่ีถึงแกความตายขณะท่ียังมีสิทธิรับบํานาญ รวมท้ังผูท่ีจายเงินสมทบครบถวนตามเง่ือนไขท่ีถึง
แกความตายกอนอายุครบ 55 ป 
 (6) เงินตกทอดแกทายาท 
      เงินตกทอดแกทายาทเร่ิมมีการจายเม่ือ พ.ศ. 2533 ผูประกันตนท่ีจายเงินสมทบครบตาม
เง่ือนไข หากเสียชีวิตกอนอายุ 55 ปดวยสาเหตุใดก็ตาม ทายาทผูมีชีวิตรอดจะไดรับประโยชนทดแทน
ประเภทนี้ 
 
 2.2  ประเทศฟลิปปนส 
 
        ตามประกาศประธานาธิบดี   ฉบับท่ี 626   (แกไข)    กําหนดใหโครงการกองทุนเงิน 
ทดแทน ตองจัดหาประโยชนทดแทนแกผูประสบอันตรายหรือเปนโรคเน่ืองจากการทํางานท้ังในรูป
ตัวเงิน และรูปของการบริการ ประกอบดวย 
                 1) การบริการทางการแพทยและวัสดุอุปกรณ 
                 2) การฟนฟูสมารถภาพ 
                         3) ประโยชนทดแทนกรณีพิการโดยส้ินเชิงช่ัวคราว 
                         4) ประโยชนทดแทนกรีณีพิการโดยส้ินเชิงอยางถาวร 
                         5) ประโยชนทดแทนกรณีพิการบางสวนอยางถาวร 
                         6) ประโยชนทดแทนกรณีถึงแกกรรม 
                         7) คาจัดการศพ (feneral benefit) 
 
                         กรณีพิการ (Disability) มีความหมาย 3 นัย คือ 

       (1) ความพิการโดยส้ินเชิง (total disability) ถือวาเปนการพิการชั่วคราว เม่ือความ
พิการนั้นทําใหไมสามารถทํางานไดเปนเวลาไมเกิน 120 วัน 

       (2) ความพิการนั้นถือเปนความพิการโดยส้ินเชิงและถาวร (Total and permanent  
disability)  

       (3) เม่ือความพิการนั้นทําใหตองหยุดงานเกิน 120 วัน 
       (4) ความพิการบางสวนอยางถาวร (partial and permanent disability) หมายถึง การ

สูญเสียความสามารถในการทํางานของอวัยวะบางสวน 
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 เงินทดแทนกรณีพิการถาวรโดยส้ินเชิง จะไดรับเงินคาทดแทนรอยละ 90 ของคาจาง      
รายวันโดยเฉล่ียท่ีนําไปคํานวณเงินสมทบ (average daily salary credit) โดยมีเง่ือนไขการจาย   ดังน้ี 
 เงินทดแทนท่ีไดรับตองไมนอยกวาวันละ 10 เปโซ ไมเกินวันละ 90   เปโซ และ 
จายใหนานไมเกิน 120 วัน ถาหากความพิการนั้นจําเปนตองไดรับการรักษาตอไป ใหมีสิทธิรับ
ประโยชนทดแทนตอไป ไมเกิน 240 วัน นับจากวันท่ีเร่ิมพิการ 
 ความพิการตอไปนี้ใหถือวาพิการถาวรโดยส้ินเชิง 
     (1)  ความพิการช่ัวคราวโดยส้ินเชิง เกินกวา 120 วัน 
 (2)  ตาบอดท้ังสองขาง 
 (3)  สูญเสียแขนหรือขา 2 ขาง ตั้งแตเหนือขอมือหรือเหนือขอเทาข้ึนไป 
 (4)  แขนหรือขาลีบท้ัง 2 ขาง 
 (5)  สมองไดรับอันตราย รักษาไมหาย ไมเปนปกติ 
 (6)  คณะกรรมการวินิจฉัยตัดสินวาพิการถาวร 
 

ระยะเวลาการเกิดสิทธิ (Period of Entitlement) 
          (1) รายไดเต็มตอเดือน จะจายใหทุกเดือนท่ีพิการ 
          (2) ประโยชนทดแทนท่ีไดรับจากกองทุนเงินทดแทน จะส้ินสุดลง หากผูนั้นไดรับ 
การพิจารณาใหไดรับประโยชนทดแทนจากกฎหมายฉบับอ่ืน 
          (3) หากไมมีกําหนดไวในกฎหมายอ่ืนใด ผูพิการจะไดรับคํ้าประกันการจายประโยชน 
ทดแทนเปนเวลา 5 ป และจะส้ินสุดการจายดวยเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 
       ก.  ขาดการแสดงตัวเพื่อการตรวจรางกายตามท่ีมีหมายเรียก อยางนอยปละ 1 คร้ัง 
       ข.  ขาดการสงรายงานทุกรอบ 3 เดือน 
        ค.  หายขาดจากการพิการถาวร 
        ง.   มีงานทําและมีรายได 
 

เงินทดแทนกรณีพิการถาวรบางสวน 
 ระยะเวลาการเกิดสิทธิ 

(1) เงินทดแทนกรณีพิการถาวรบางสวน จะจายใหตั้งแตเดือนแรกท่ีพิการ แตไมเกิน
ระยะเวลาตามความพิการ ดังนี้ 
 (2)  การสูญเสียขอมือ ใหถือวาสูญเสียแขน 1 ขาง      การสูญเสียถึงขอศอก ใหถือวา     
สูญเสียแขน 1 ขาง     การสูญเสียถึงขอเทา ใหถือวาสูญเสียเทา    การสูญเสียเขา ใหถือวาสูญเสียขา 
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การสูญเสียขอเกิน 1 ขอ ใหถือวาสูญเสียนิ้วมือหรือนิ้วเทา 1 นิ้ว      การสูญเสียขอนิ้วมือหรือขอ
นิ้วเทา ขอแรกใหถือวาสูญเสียคร่ึงหนึ่งของนิ้ว      ความพิการอ่ืน ๆ นอกเหนือจากนี้ใหข้ึนอยูกับการ
วินิจฉัยของเจาหนาท่ีแพทยของโครงการ 
 

เงินทดแทนกรณีตาย 
 กฎหมายวาดวยการจายประโยชนทดแทนกรณีประสบอันตราย หรือเปนโรคจากการ
ทํางานของประเทศฟลิปปนส กําหนดไววา ถาหากคนงานท่ีพิการถาวรเนื่องจากการทํางานไดถึงแก
กรรมลง ใหคูสมรสท่ีมีหลักฐานการแตงงานมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนเปนอันดับแรก โดยให
เกิดสิทธิตั้งแตเดือนแรกท่ีถึงแกกรรม และใหจายประโยชนทดแทนนานเทาท่ีมีสิทธิ 
          การจายประโยชนทดแทนรายเดือนแกผูมีสิทธิอันดับตน ๆ จะไดรับการรับประกัน 
การจายเปนเวลา 5 ป ในอัตราไมนอยกวา 15,000 เปโซตอเดือน หลังจากนั้นผูมีสิทธิรับประโยชน   
ทดแทนอันดับท่ี 2 จะไดรับ 60 เดือนของรายไดผูมีสิทธิอันดับแรก และไมนอยกวา 15,000 เปโซ 
เชนเดียวกัน        ถามีบุตรในอุปการะจะไดรับเพิ่มอีก สําหรับบุตรไมเกิน 5 คน โดยเร่ิมจากบุตรท่ีมี
อายุนอยท่ีสุดข้ึนไป       ถาหากผูตายถึงแกกรรมขณะท่ียังมีสิทธิรับประโยชนทดแทนกรณีพิการถาวร
โดย 
ส้ินเชิง ผูมีสิทธิรับประโยชนทดแทนอันดับแรกจะไดรับ 80% ของบํานาญชราภาพท่ีรับอยูเดิม บวก
กับบํานาญสําหรับผูอยูในอุปการะอีก 10% สําหรับบุตรทุกคนไมเกิน 5 คน ควรนับจากผูมีอายุนอยสุด
ข้ึนไป  
 

2.3 ประเทศญ่ีปุน 
  

      (1) คาทดแทนทางการแพทย (Medical Compensation Benefit) 
            โดยหลักการท่ัวไปเปนการจายเพื่อเปนคารักษาพยาบาล ซ่ึงรวมถึงการตรวจ 

วินิจฉัย คายาและวัสดุอุปกรณท่ีเกี่ยวของ คาผาตัด คาหอง คาพยาบาล และคารับ-สงคนไข บริการ    ท่ี
จําเปนในการชวยใหผูประสบอันตรายไดเขารับการรักษาถือเปนสวนหนึ่งของ “สวัสดิการแรงงาน” 
(Labour Welfare Services) ท้ังนี้ ยังรวมถึงการพยาบาลเม่ือมีอาการรุนแรงและจําเปนตองพักรักษาตัว
ท่ีบาน (home nursing care) เปนเวลาหลายเดือน ดวยกรณีนี้คนไขจะไดรับคาทดแทนกรณีทุพพลภาพ
และหรือบํานาญกรณีเจ็บปวยอีกดวย 

      (2) คาทดแทนกรณีพิการชั่วคราว   (Temporary Disability Compensation Benefit) 
            คาทดแทนกรณีพิการชั่วคราวจะเร่ิมจายในวันท่ี 4 ของการหยุดงานเพ่ือรับการ 
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รักษาพยาบาล (การหยุดงานสามวันแรกจะอยูในความคุมครองของกฎหมายมาตรฐานแรงงาน) เงิน
ทดแทนรายวันนี้จะมีคาเทากับรอยละ 60 ของจํานวนประโยชนทดแทนรายวันข้ันตํ่า (basic daily 
amount of benefit) ซ่ึงเทากับคาจางเฉล่ียของคนงานตามท่ีกําหนดในมาตรา 12 ของกฎหมาย      
มาตรฐานแรงงาน คาทดแทนนี้ครอบคลุมการจายในวันหยุดพักผอนดวย 
 

ดวยเหตุท่ีคาทดแทนชนิดนี้เปนสวนหนึ่งของสวัสดิการแรงงาน คนงานจะไดรับสวนเพิ่ม
พิเศษสําหรับการหยุดงานชั่วคราว (Special benefit for temporary absence from work) อีกรอยละ 20 
ของประโยชนทดแทนรายวันข้ันตํ่า คาทดแทนชนิดนี้จะมีการปรับข้ึนลงตามการปรับเงินเดือนของ
แตละสถานประกอบการ 
 

(3) คาทดแทนกรณีพิการ (Disability Compensation) 
      คนงานท่ีประสบอันตรายหรือเจ็บปวยอันเนื่องมาจากการทํางาน และยังคงเกิดความ

พิการข้ึนภายหลังจากหายเจ็บปวยแลว จะมีสิทธิไดรับคาทดแทนตามระดับความรุนแรงของความ
พิการ นอกจากนี้ยังไดรับเงินทดแทนพิเศษกรณีพิการ (disability special benefit) และโบนัสในรูป
คาจางสําหรับชวงท่ีเกิน 3 เดือนอีกดวย 
      เงินทดแทนกรณีพิการท่ีจายใปบํานาญจะมีการปรับใหสอดคลองกับระดับเงินคาจางท่ี
เปล่ียนไปในแตละสถานประกอบการ 

(4) เงินบํานาญทดแทนแกทายาท (Survivors Compensation Pension) 
                        โดยหลักการท่ัวไปคาทดแทนแกทายาทจะจายในรูปบํานาญ (Pension) แตก็มีบางกรณี
ท่ียกเวนใหจายเปนเงินกอน (Lump sum) 
 
           ผูมีสิทธิไดรับเงินบํานาญทดแทน ไดแก คูสมรส บุตร (รวมท้ังบุตรท่ีอยูในครรภ)  
บิดามารดา ปู ยา ตา ยาย หลานและพ่ีนองของคนงานท่ีเสียชีวิต โดยแบงสัดสวนตามลําดับ ท้ังนี้
นอกจากภรรยาของคนงานที่เสียชีวิตจะมีสิทธิไดรับคาทดแทนโดยอัตโนมัติตามกฎหมายแลว ถา
คนงานหญิงเปนผูเสียชีวิต ผูเปนสามี บิดามารดา ปู ยา ตา ยาย ของคนงานผูนั้นจะไดรับสิทธิตองมี
อายุตั้งแต 55 ปข้ึนไป และจะไดรับไปจนกวาอายุจะครบ 60 ป สวนบุตรหลานตองมีอายุตั้งแต 18 ป พี่
นองตองอายุไมเกิน 18 ปหรือตองเกิน 55 ปไปแลว หรือบุคคลท่ีกลาวขางตนท้ังหมดท่ีพิการก็มีสิทธิ
ไดรับสิทธิประโยชนประเภทนี้เชนกันโดยไมมีเงื่อนไขการกําหนดอายุ 
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จํานวนเงินบํานาญคาทดแทนแกทายาทจะกําหนดเปนตาราง โดยข้ึนอยูกับจํานวนบุคคลท่ี
เกิดสิทธิ และจํานวนของผูท่ีอยูอาศัยกับคนงานผูมีสิทธิรับบํานาญ นอกจากเงินบํานาญทดแทนแก
ยาทดังกลาว ยังมีเงินโบนัสเพิ่มเติม หรือเงินท่ีจายพิเศษในรูปคาจางสําหรับชวงท่ีเกินจาก 3 เดือน 
เรียกเงินนี้วา “บํานาญพิเศษ” ซ่ึงถือวาเปนสวัสดิการแรงงานอีกอยางหนึ่ง 
 (5)  คาทําศพ (Funeral Expenses) 
       คาทําศพกําหนดโดยกระทรวงแรงาน โดยพิจารณาจากคาใชจายท่ีจําเปนในการจัดการ
ศพคนงาน 

(6) บํานาญทดแทนการบาดเจ็บหรือเปนโรคเน่ืองจากการทํางาน (Injury and Disease  
Compensation Pension) 
       คนงานไดรับบาดเจ็บหรือเปนโรคเน่ืองจากการทํางาน หากไดรับการรักษานานเกิน  
1 ป 6 เดือน และการประสบอันตรายน้ันสามารถจัดอยูในระดับความพิการระดับ 1-3 คนงานผูนั้นจะ
มีสิทธิไดรับเงินบํานาญทดแทนการบาดเจ็บหรือเปนโรคเน่ืองจากการทํางาน โดยไมมีสิทธิรับเงินคา
ทดแทนกรณีพิการชั่วคราว แตยังคงมีสิทธิไดรับคาทดแทนการรักษาพยาบาลตอไปจนกวาจะหาย 
นอกจากนี้ยังอาจมีสิทธิไดรับบํานาญพิเศษเพิ่มเติมท่ีเรียกวา “Injury and disease special pension” เปน
คาทดแทนคาจางสําหรับชวงการรักษาตัวท่ีเกินจาก 3 เดือน อีกสวนหนึ่งดวย 
 (7) ข้ันตอนการขอรับและการจายเงินทดแทน (Insurance Benefit Procedures) 
       ผูท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการตัดสินจายเงินทดแทนกรณีท่ีคนงานประสบอันตรายเนื่อง 
จากการทํางานคือ หัวหนาสํานักงานตรวจมาตรฐานแรงงาน   หากการตัดสินของเจาหนาท่ีดังกลาวไม
เปนท่ีพอใจของผูมีสิทธิขอรับประโยชนทดแทน จะตองยื่นอุทธรณตอคณะกรรมการประกันคา
ทดแทนการประสบอันตรายเนื่องจากการทํางาน (Workers’ Accident Compensation Insurance 
Referee) เพื่อขอใหมีการพิจารณาทบทวนคําตัดสินตามวิธีการและข้ันตอนท่ีกําหนดในกฎหมาย
คณะกรรมการประกันการตรวจสอบแรงงานและคณะกรรมการอุทธรณการประกันแรงงาน ซ่ึงผล
การตัดสินของคณะกรรมการสามารถลบลางคําตัดสินของหัวหนาสํานักงานตรวจมาตรฐานแรงงาน
ได 
 (8) การระงับการจายประโยชนทดแทน (Benefit Limits) 
      ถาหากการกระทําของคนงานท่ีเปนเหตุใหเกิดการบาดเจ็บหรือเปนโรคนั้น มาจากการ
กระทําท่ีผิดกฎหมาย รัฐบาลจะไมจายคาทดแทนใด ๆ นอกจากนี้ หากคนงานกออาชญากรรม หรือ
ปลอยปละละเลย หรือไมปฏิบัติตามคําแนะนําในการรักษาพยาบาล เปนเหตุใหการรักษาไมหายหรือ
ทําใหอาการทรุดลง รัฐบาลมีอํานาจในการสั่งระงับการจายประโยชนทดแทนท้ังหมดหรือบางสวน   
ก็ได 
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(9) การประกันเหตุท่ีเกิดขณะเดินทางไปหรือกลับจากการทํางาน 
      นิยามของคําวา “การเจ็บปวยขณะเดินทางไปหรือกลับจากการทํางาน” 
      “การเจ็บปวยขณะเดินทางไปหรือกลับจากการทํางาน หรือ Commuting injuries  

หมายถึงการเจ็บปวยของคนงาน การเปนโรค การพิการทางรางกาย หรือการเสียชีวิต ซ่ึงเปนผลมาจาก
การเดินทาง 

      นิยามของคําวา “การเดินทาง” (Commuting) หมายถึง การเดินทางไป-กลับของลูกจาง 
ระหวางท่ีพักกับสถานท่ีทํางาน ดวยวิธีการและเสนทางท่ีสมเหตุผล เพื่อวัตถุประสงคท่ีเกี่ยวของกับ
การจางงาน ท้ังนี้  ไมนับรวมการเดินทางท่ีเปนลักษณะเฉพาะของการปฏิบัติงานอยูแลว 
 

      ถาหากคนงานเดินทางออกนอกเสนทางปกติท่ีใชเดินทางไป-กลับจากการทํางาน หรือ
เปนการเดินทางท่ีขาดความตอเนื่อง หรือเดินทางในเวลาที่ไมเกี่ยวของกับวัตถุประสงคเพื่อการทํางาน
ดังท่ีกลาวขางตน แตถาหากการเดินทางออกนอกเสนทางปกติหรือการเดินทางท่ีมีการขาดชวง
ตอเน่ือง โดยมีเหตุผลเพ่ือการแวะซ้ือส่ิงของเคร่ืองใชท่ีจําเปน หรือแวะเพื่อรับการศึกษาฝก   อบรม
เพื่อนําไปใชในการพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางานใหดีข้ึน หรือแวะลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง หรือ
แวะรับการตรวจรางกาย หรือรักษาพยาบาล เหลานี้ใหมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนอันตราย
เนื่องจากการเดินทางได 

      นิยามของคําวา “ผลอันเนื่องมาจากการเดินทาง” (Resulting from Commuting)  
หมายถึง ผลท่ีเกิดในระหวาง หรือส่ิงท่ีเกิดข้ึนนั้นมีความเกี่ยวของกับการเดินทางไป-กลับจากการ
ทํางาน ตัวอยางท่ีเห็นไดชัดและพบไดบอย ๆ คือ การประสบอุบัติเหตุทางดานการจราจร หรือการถูก
วัตถุตกใสในขณะเดินทาง 

      นิยามของคําวา “การเดินทางดวยวิธีการและเสนทางท่ีสมเหตุผล” (Reasonable route 
and means) หมายถึง การเดินทางไป-กลับระหวางท่ีพักกับท่ีทํางานดวยวิธีการและเสนทางท่ีเคยใช
เปนปกติและเปนประจําของคนงานผูนั้น รวมท้ังเสนทางและวิธีการอ่ืนท่ีอาจใชแทนเสนทางปกติโดย
มีเหตุผลสมควร  

      นิยามของคําวา “ท่ีพัก” (Residence) หมายถึง สถานท่ีอยูอาศัยปกติประจําของคนงาน
ในระหวางท่ีทํางานกับสถานประกอบการแหงหนึ่ง ในกรณีท่ีคนงานไดรับคําส่ังใหไปปฏิบัติหนาท่ี
และพํานักในตางถ่ิน เม่ือถึงวันหยุดสุดสัปดาหไดเดินทางกลับไปเยี่ยมบาน ก็ใหถือวาบานเดิมนั้นเปน 
“ท่ีพัก” ไดดวย 
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      นิยามของคําวา “ท่ีทํางาน” หมายถึง สถานท่ีท่ีเร่ิมปฏิบัติหนาท่ีและส้ินสุดหนาท่ี ท้ังนี้
หมายความรวมถึง สถานท่ีท่ีคนงานไปทํางานนอกสถานท่ีดวย เชน การเดินทางเพื่อนําสินคาไปสงยัง
อีกสถานท่ีหนึ่ง ก็ใหถือวาสถานท่ีท่ีนําสินคาไปสงนั้นเปนสถานท่ีทํางานดวย 
 (10) ประเภทของเงินทดแทนการประสบอันตรายระหวางการเดินทาง 
         เงินทดแทนการประสบอันตรายระหวางการเดินทางมี 6 ประเภท  คือ 
        ก. ประโยชนทดแทนทางการแพทย 
        ข. ประโยชนทดแทนกรณีทุพพลภาพชั่วคราว 
        ค. ประโยชนทดแทนกรณีทุพพลภาพ 
        ง. ประโยชนทดแทนสําหรับทายาท 
        จ. คาทําศพ 
        ฉ. บํานาญการเจ็บปวยและการเปนโรค 
        รายละเอียดและจํานวนประโยชนทดแทนเหมือนกับประโยชนทดแทนกรณีประสบ 
อันตรายเนื่องจากการทํางาน แตกรณีเงินทดแทนทางการแพทยนั้น คาใชจาย 200 เยนแรกคนงานตอง
รับผิดชอบ ประเภท ข. ค. ง. และ จ. สวนมากจายเปนลักษณะของสวัสดิการแรงงาน 
 
 เม่ือลูกจางประสบอันตรายหรือเจ็บปวยหรือสูญหายใหนายจางจายคาทดแทนเปนราย
เดือนใหแกลูกจางหรือผูมีสิทธิตามมาตรา 20 แลวแตกรณี ดังตอไปนี้ 

(1) รอยละหกสิบของคาจางรายเดือน สําหรับกรณีท่ีลูกจางไมสามารถทํางานติดตอกันได 
เกินสามวันไมวาลูกจางจะสูญเสียอวัยวะตาม (2) ดวยหรือไมก็ตาม โดยจายต้ังแตวันแรกท่ีลูกจางไม
สามารถทํางานไดไปจนตลอดระยะเวลาท่ีไมสามารถทํางานได แตตองไมเกินหนึ่งป 

(2) รอยละหกสิบของคาจางรายเดือน สําหรับกรณีท่ีลูกจางตองสูญเสียอวัยวะบางสวน 
ของรางกาย โดยจายตามประเภทของการสูญเสียอวัยวะและตามระยะเวลาท่ีตองจายใหตามท่ี
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมประกาศกําหนด แตตองไมเกินสิบป 

(3) รอยละหกสิบของคาจางรายเดือน สําหรับกรณีท่ีลูกจางทุพพลภาพโดยจายตาม 
ประเภทของการทุพพลภาพและตามระยะเวลาที่ตองจายตามท่ีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
ประกาศกําหนด แตตองไมเกินสิบหาป 

(4) รอยละหกสิบของคาจางรายเดือน สําหรับกรณีท่ีลูกจางถึงแกความตายหรือสูญหาย 
มีกําหนดแปดป 
 

DPU



 74
 

การประสบอันตรายหรือเจ็บปวยซ่ึงเปนเหตุใหสูญเสียอวัยวะของรางกายหรือสูญเสีย
สมรรถภาพในการทํางานของอวัยวะไปเพียงบางสวน ในการคิดคาทดแทน ใหเทียบอัตราสวนรอยละ
จากจํานวนระยะเวลาท่ีกําหนดไวสําหรับการสูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพในการทํางานของ
อวัยวะประเภทนั้นๆตามท่ีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมประกาศกําหนด 
 หลักเกณฑและวิธีการคํานวณคาจางรายเดือนใหเปนไปตามท่ีกระทรวงแรงงานและ
สวัสดิการสังคมประกาศกําหนด 
 คาทดแทนตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสองตองไมนอยกวาคาทดแทนรายเดือนตํ่าสุด และไม
มากกวาคาทดแทนรายเดือนสูงสุดตามท่ีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมประกาศกําหนด 
 
 ในกรณีท่ีนายจางจายคาทดแทนใหแกลูกจางในกรณีสูญเสียอวัยวะบางสวนของรางกาย
หรือกรณีทุพพลภาพ ตอมาลูกจางไดถึงแกความตายในขณะท่ียังรับคาทดแทนไมครบระยะเวลาตาม
สิทธิดังกลาว ใหนายจางจายคาทดแทนใหแกทายาท หรือผูจัดการศพตอไปจนครบกําหนดระยะเวลา
ตามสิทธิ แตท้ังนี้ระยะเวลาการจายคาทดแทนรวมกันแลวไมเกิน 8 ป  
 

ในกรณีท่ีลูกจางประสบอันตรายหรือเจ็บปวยจนถึงแกความตายโดยไมมีผูจัดการศพ ให
นายจางจัดการศพของลูกจางไปเพลากอนจนกวาผูมีสิทธิหรือทายาท หรือผูจัดการศพจะมาขอเปน    
ผูจัดการศพ ในกรณีนายจางจะใชคาทําศพเกิน 1 ใน 3 ของคาทําศพไมได ถาลูกจางถึงแกความตาย
ครบ 72 ช่ัวโมง แลวยังไมมีทายาทหรือผูจัดการศพมาขอเปนผูจัดการศพใหนายจางจัดการศพนั้นตาม
ประเพณีทางศาสนาของลูกจางซ่ึงถึงแกความตายหรือตามประเพณีแหงทองถ่ินโดยคํานึงถึงฐานะทาง
สังคมของลูกจาง ในการนี้ใหนายจางใชคาทําศพสวนท่ีเหลือได  
 
3.  ผูมีสิทธิไดรับเงินทดแทน 

 
3.1  ประเทศมาเลเซีย   

        ผูมีสิทธิไดรับคาทดแทนตามกฎหมาย ไดแก ตัวลูกจาง และผูท่ีอยูในอุปการะของ 
ลูกจางในกรณีเสียชีวิต ไดแก 
                   (1)  คูสมรส และบุตรตามกฎหมายท่ียังไมสมรส 
                          (2)  บุตรบุญธรรม ท่ีมีอายุครบ 16 ปบริบูรณ 
                   (3)  บิดามารดา 

        (4)  ญาติ  
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3.2 ประเทศฟลิปปนส  
           
             ผูมีสิทธิไดรับคาทดแทนไดแกลูกจาง ผูประสบอันตราย หรือเจ็บปวยนั้น ในกรณีท่ี 
ลูกจางนั้นเสียชีวิตเนื่องจากการทํางาน ไดแก  คูสมรสตามกฎหมายท่ียังมิไดหยารางกัน และบุตรท่ีอยู
ในความปกครอง ถาไมมีคูสมรสหรือบุตร บิดามารดาท่ีอยูในความอุปการะของลูกจางจะไดรับ
ประโยชนผูอยูในอุปการะ หมายถึง   บุตรถูกตองตามกฎหมาย   หรือบุตรบุญธรรมซ่ึงยังไมสมรส 
หรือมีอายุไมเกิน 21 ป 1 
 

3.3 ประเทศญ่ีปุน  
 
      ประเทศญ่ีปุนซ่ึงยึดหลักสากลนี้เชนกัน กลาวคือ ผูมีสิทธิไดรับคาทดแทน หมายถึง  

ลูกจางท่ีไดถูกจางงานในกิจการประเภทตางๆ ยกเวนงานบางประเภทเชน ราชการ แตญ่ีปุนยังได
กําหนดบทบัญญัติพิเศษไวอีกหลายประการ ซ่ึงไดบัญญัติเอาไวชัดเจนพอสมควรท่ีจะตัดปญหา      
ขอโตแยงบางประเภทไปได เปนตนวาในกรณีท่ีลูกจางถึงแกความตาย ญ่ีปุนกําหนดวาบุคคลท่ีจะมี
สิทธิไดรับคาทดแทนจะตองเปนคูสมรสของลูกจาง ซ่ึงหมายความวาบุคคลท่ีอยูในฐานะท่ีไดสมรส
กันอยางแทจริง แมจะมิไดจดทะเบียนสมรสกันก็ตามกฎหมายก็ตาม และในกรณีท่ีไมมีคูสมรส บุคคล
ท่ีจะมีสิทธิไดรับคาทดแทนก็คือลูกของลูกจาง บิดามารดา หลานและปูยาตายาย ผูซ่ึงอยูในอุปการะ
หรือการหาเล้ียงจากรายไดของคนงานในขณะท่ีเขาตาย หรือท่ีไดอาศัยอยูดวยกันในขณะท่ีเขาตาย 
และยังไดอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมความหมายของคําวาบิดามารดาไวโดยชัดเจนวาหมายถึงบิดา
มารดาบุตรบุญธรรมดวย แตบิดามารดาท่ีแทจริงยอมมีสิทธิกอนบิดามารดาบุญธรรม ในกรณีท่ีบุตร
ของลูกจางยังอยูในครรภมารดาในขณะท่ีลูกจางตาย และตอมาไดเกิดข้ึนจะถือวาเปนผูมีสิทธิไดรับคา
ทดแทนเพื่อเล้ียงชีพตอไปในอนาคต ในกรณีท่ีไมมีบุคคลดังไดกลาวมาแลว ผูท่ีจะมีสิทธิไดรับคา
ทดแทนในลําดับถัดมาไดกําหนดให พี่ชาย นองชาย พี่สาว นองสาว ซ่ึงไดอยูในความอุปการะของ
ลูกจางในขณะท่ีเขาตายหรืออยูดวยกันในขณะท่ีเขาตายเปนผูมีสิทธิไดรับคาทดแทน ถาเปนกรณี
รายแรง (อุกฉกรรจ) ผูมีสิทธิไดรับคาทดแทนจะไดแกผูอยูในความอุปการะของลูกจาง ซ่ึงไดแก 
ภรรยา สามี บิดามารดา ปูยาตายาย บิดาบุญธรรม มารดาบุญธรรม บุตรซ่ึงรวมท้ังบุตรท่ีไดรับการ
รับรองตามกฎหมายและท่ีไมไดรับรองตามกฎหมาย หลาน บุตรบุญธรรม พี่สาว พี่ชาย ลูกพี่ลูกนอง 
(ชาย-หญิง) พี่สาวนองสาวบุญธรรม นองชายพ่ีชายบุญธรรมของลูกจางผูไดรับบาดเจ็บทุกคนหรือ

 
1 Institute of labour and Manpower studies. Labour of the Philippines, 1977. 
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 นอกจากนี้กฎหมายเงินทดแทนของญ่ีปุนยังใหสิทธิแกคนงานเปนพิเศษ โดยเปดโอกาสให
คนงานมีสิทธิเสนอช่ือบุคคลใดบุคคลหน่ึงจากบุคคลผูมีสิทธิดังกลาวมาแลว ตามความปรารถนาของ
เขา โดยการยื่นหนังสือตอนายจางของเขาไวกอน สิทธิในคาทดแทนก็จะไดแกบุคคลท่ีคนงานนั้นได
ระบุช่ือเอาไว  
 

3.4 ประเทศไทย 
  
             ในกรณีท่ีนายจางจายคาทดแทนตามมาตรา 18(2) หรือ(3) และตอมาลูกจางไดถึงแก 
ความตายในขณะท่ียังรับคาทดแทนไมครบระยะเวลาตามสิทธิดังกลาว ใหนายจางจายคาทดแทน
ใหแกผูมีสิทธิตามมาตรา 20 ตอไป จนครบกําหนดระยะเวลาตามสิทธิ แตท้ังนี้ระยะเวลาการจายคา     
ทดแทนรวมกันตองไมเกินแปดป  

       เม่ือลูกจางประสบอันตรายหรือเจ็บปวยจนถึงแกความตายหรือสูญหาย ใหบุคคล     
ดังตอไปนี้เปนผูมีสิทธิไดรับเงินทดแทนจากนายจาง 

      (1) บิดามารดา 
      (2) สามีหรือภรรยา 
      (3) บุตรมีอายุต่ํากวาสิบแปดป เวนแตเม่ือมีอายุครบสิบแปดปและยังศึกษาอยูในระดับ

ท่ีไมสูงกวาปริญญาตรี ใหไดรับสวนแบงตอไปตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาอยู 
      (4) บุตรมีอายุตั้งแตสิบแปดปและทุพพลภาพหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบซ่ึงอยูใน

อุปการะของลูกจางกอนลูกจางถึงแกความตายหรือสูญหาย 
                           ใหบุตรของลูกจางซ่ึงเกิดภายในสามรอยสิบวันนับแตวันท่ีลูกจางถึงแกความตาย
หรือวันท่ีเกิดเหตุสูญหายมีสิทธิไดรับเงินทดแทนนับแตวันคลอด 

            ในกรณีท่ีไมมีผูมีสิทธิตามวรรคหน่ึงใหนายจางจายเงินทดแทนแกผูซ่ึงอยูใน
อุปการะของลูกจางกอนลูกจางถึงแกความตายหรือสูญหาย แตผูอยูในอุปการะดังกลาว จะตองไดรับ
ความเดือนรอนเพราะขาดอุปการะจากลูกจางท่ีตายหรือสูญหาย  
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4.  ผูมีหนาท่ีจายเงินสมทบ 
 

4.1 ประเทศมาเลเซีย 
        
       เงินสมทบ การจายเงินสมทบเปนหนาท่ีของนายจาง และนายจางตองหักเงินคาจาง 

ของลูกจางอีกสวนหนึ่งเปนเงินสมทบดวย 
โครงการ EIS (Employment Injury Scheme) ซ่ึงเปนการเจ็บปวยเนื่องจากการทํางานและ

โรคท่ีเกิดเนื่องจากการทํางาน นายจางจายสมทบเพียงฝายเดียวในอัตรารอยละ 1.5 ของคาจาง สวน
โครงการ IPS (Invalidity Pension Scheme) เปนโครงการจายบํานาญแกผูทุพพลภาพ 
 
         เงินคาจาง หมายถึง เงินอันเปนคาตอบแทนทุกชนิดท่ีนายจางจายใหแกลูกจางโดยรวมถึง
เงินคาจางการทํางานนอกเวลาปกติ คาจางท่ีไดรับในวันหยุด และอ่ืน ๆ ท้ังนี้ไมรวมถึง 
         (1)  เงินสมทบท่ีนายจางจายเขากองทุนบํานาญ กองทุนสํารองเล้ียงชีพ หรือการจายตาม
กฎหมาย 
 (2)  คาเบ้ียเล้ียงการเดินทาง หรือคาใชจายในการเดินทาง 
 (3)  เงินท่ีนายจางจายใหแกลูกจางกรณีท่ีเกิดคาใชจายข้ึนเนื่องจากการทํางานใหนายจาง 
 (4)  เงินบํานาญท่ีไดรับเนื่องจากการเกษียณอายุ 
 (5)  เงินโบนัสประจําป 
 (6)  รายไดอ่ืนตามท่ีอาจมีการกําหนดเปนรายกรณี 
 
 ตามกฎหมายประกันสังคมของมาเลเซีย จะตองสงเงินสมทบต้ังแตเดือนแรกท่ีมีการจาง
งาน การสงเงินสมทบแยกเปน 2 ประเภท คือ 

(1) เงินสมทบท่ีสงเพื่อรับประโยชนท้ัง 2 โครงการ     คือท้ังโครงการประกันการเจ็บปวย
เนื่องจากการทํางาน และโครงการบํานาญทุพพลภาพ เงินสมทบจะจายท้ังฝายนายจางและฝายลูกจาง 

(2) เงินสมทบท่ีนายจางเปนผูจายผูเดียว   เพื่อการประกันเฉพาะการเจ็บปวยอันเนื่องจาก
การทํางาน 
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4.2 ประเทศฟลิปปนส 
  

      ตามประกาศประธานาธิบดี ฉบับท่ี 626 (Presidential Decree NO. 626) ฉบับแกไข    
ไดกําหนดใหนายจางตองจายเงินสมทบเขาโครงการประกันการประสบอันตรายหรือเปนโรค
เนื่องจากการทํางาน หรือโครงการกองทุนเงินทดแทน ดังนี้ 

 
อัตราเงินสมทบฝายนายจาง 

 

ช้ันเงินเดือน ชวงคาจางหรือเงินเดือน 
(เปโซ) 

ฐานเงินเดือนสําหรับการ
กําหนดเงินสมทบหรือ

เครดิตเงินเดือน 
(เปโซ) 

เงินสมทบท่ี 
นายจางจาย 

(เปโซ) 

I  (1) 1 - 49.99 25 0.25 
II (2) 50 - 99.99 75 0.75 
III (3) 100 - 149.99 125 1.25 
IV (4) 150 - 249.99 175 1.75 
V (5) 200 - 249.99 225 2.25 
VI (6) 250 - 349.99 300 3.00 
VII (7) 350 - 499.99 425 4.25 
VIII (8) 500 - 699.99 600 6.00 
IX (9) 700 - 899.99 800 8.00 
X (10) 900 - OVER 1,000 - 3,000 10.00 

 
แหลงท่ีมา  : Philippines Employees’ Compensation Commission. “Employees’ Compensation and  

   State Insurance Fund (with Implementing Rules), 1996 Edition, p. 58. 
 

หมายเหตุ  1)  เมื่อลูกจางถึงแกกรรมในระหวางการจางงานหรือออกจากงาน นายจางตองจาย 
เงินสมทบรายเดือนสําหรับลูกจางจนถึงวันสุดทายของเดือนท่ีถึงแกกรรม 

2) เม่ือลูกจางพิการ นายจางจะหยุดจายเงินสมทบสําหรับเดือนท่ีพิการและไมไดรับ 
คาจางนั้น 
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ความหมายของคําเกี่ยวกับรายไดในการคํานวณเงินสมทบ 
 ในกฎขอ 6 ของประกาศประธานาธิบดี ฉบับท่ี 626 (presidential Decree No.626) วาดวย
การจายเงินทดแทนแกลูกจางผูประสบอันตรายเนื่องจากการทํางาน ไดกําหนดความหมายของคําท่ี
เกี่ยวของกับรายได ดังนี้ 
 
 Quarter    คือระยะเวลา 3 เดือนตามปปฏิทิน 
 Semester คือระยะเวลา 2 quarters นั้นจนถึง quarter ท่ีเกิดเหตุ 
 Monthly Salary Credit คือฐานคาจางสําหรับนําไปคํานวณเงินสมทบ หรือเงินเดือนจริง ถา
หากรายไดมาจากการทํางานหลายแหง ใหคํานวณจากรายไดท้ังหมดจากทุกแหลง แตตองไมเกิน 
1,000 เปโซ 
 

4.3  ประเทศญ่ีปุน 
 
       รัฐบาลเปนผูมีหนาท่ีจัดเก็บเบ้ียประกันหรือเงินสมทบจากนายจางตามกฎหมายท่ี

เกี่ยวกับการจัดเก็บ (law concerning the collection of premiums for workers’ insurance) รัฐมนตรี
กระทรวงแรงงานเปนผูมีอํานาจในการกําหนดอัตราเงินสมทบ โดยการคูณคาจางท้ังหมดกับอัตราการ
ประกันอันตรายจากการทํางาน ซ่ึงมีความแตกตางกันไปในแตละประเภทกิจการ โดยอยูระหวาง   
รอยละ 5 ถึงรอยละ 14.5 ของคาจาง สําหรับกิจการขนาดเล็ก หรือกิจการท่ีมีลูกจางนอยกวา 5 คน 
อัตราเงินสมทบจะคอนขางตํ่าและข้ึนอยูกับสถิติการประสบอันตรายในระยะ 3 ปท่ีผานมา 
 

4.4  ประเทศไทย 
 
       ใหกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมประกาศกําหนดประเภทและขนาดของ     

กิจการและทองท่ีท่ีนายจางตองจายเงินสมทบ 
       ใหนายจางซ่ึงมีหนาท่ีตองจายเงินสมทบตามวรรคหน่ึงยื่นแบบลงทะเบียนจายเงิน   

สมทบและแบบรายการแสดงรายช่ือลูกจางตามแบบท่ีกําหนด และจายเงินสมทบ ณ สํานักงานแหง
ทองท่ีท่ีนายจางยื่นแบบลงทะเบียนจายเงินสมทบภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีนายจางมีหนาท่ีตอง
จายเงินสมทบ ปจจุบัน (พ.ศ. 2545) นายจางจายเงินสมทบในอัตรารอยละ 0.2 ถึงรอยละ 1 ของคาจาง 
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บทที่ 4 
 

วิเคราะหเปรียบเทียบกฎหมายเงินทดแทนของประเทศมาเลเซีย ประเทศฟลิปปนส 
ประเทศญ่ีปุน และประเทศไทย 

 
 การศึกษาวิเคราะหเปรียบเทียบกฎหมายเงินทดแทนของประเทศมาเลเซีย  ประเทศ          
ฟลิปปนส   ประเทศญ่ีปุน    และประเทศไทย   ไดศึกษาเปรียบเทียบหัวขอตาง ๆ ใน 4 ประเด็น        
ดังตอไปนี้ 

1. ขอบเขตการคุมครองของกฎหมาย 
2. การใหความคุมครองเกี่ยวกับเงินทดแทนแตละประเภท 
3. ผูมีสิทธิไดรับเงินทดแทน 
4. ผูมีหนาท่ีจายเงินสมทบ 

 
1.  ผลการศึกษา 
 

จากการศึกษาวิเคราะหเปรียบเทียบกฎหมายเงินทดแทนของประเทศมาเลเซีย ประเทศ     
ฟลิปปนส ประเทศญ่ีปุน และประเทศไทย มีรายละเอียดสรุปได   ดังนี้ 

1.1 ขอบเขตการคุมครองของกฎหมาย 
การใหความคุมครองลูกจางในสถานประกอบการ  การดําเนินงานดานกฎหมายเงิน 

ทดแทนของประเทศไทยในระยะเร่ิมแรกท่ีดําเนินงานตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 103         
ลงวันท่ี 16 มีนาคม พ.ศ. 2515  ใหความคุมครองลูกจางท่ีอยูในสถานประกอบการท่ีมีลูกจางต้ังแต 20 
คนข้ึนไป ภายใตการดูแลรับผิดชอบของกรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทย ซ่ึงตอมาใน พ.ศ. 2534 
กรมแรงงานไดโอนมาเปนสํานักงานกองทุนเงินทดแทนภายใตการดูแลรับผิดชอบของสํานักงาน
ประกันสังคม และมีการใหความคุมครองลูกจางในสถานประกอบการท่ีมีลูกจางต้ังแต 10 คนข้ึนไป
ใน พ.ศ. 2536 ซ่ึงขณะน้ัน สํานักงานประกันสังคม กระทรวงมหาดไทย ไดยายสังกัดมาอยูภายใต
สังกัดของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เม่ือวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2536 จนถึงปจจุบัน พ.ศ. 
2545 จึงขยายการใหความคุมครองครอบคลุมลูกจางท่ีอยูในสถานประกอบการต้ังแต 1 คนข้ึนไป เปน
การใหความคุมครองลูกจางทุกคน ซ่ึงกฎหมายเงินทดแทนของประเทศมาเลเซีย ประเทศฟลิปปนส 
และประเทศญ่ีปุนลวนมีขอบเขตความคุมครองกับสถานประกอบการท่ีมีลูกจางต้ังแต 5 คนข้ึนไป   
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1.2 กิจการท่ีไมอยูในความคุมครองของกฎหมาย  ประเทศไทยไมใหความคุมครองลูกจาง 
ซ่ึงประกอบกิจการเพาะปลูก ประมง ปาไม และเล้ียงสัตว ซ่ึงมิไดใชลูกจางตลอดป และไมมีงาน
ลักษณะอ่ืนนอกเหนือจากงานดังกลาวรวมอยูดวย ซ่ึงคลายคลึงกับของประเทศมาเลเซียท่ีเปนการ   
จางงานช่ัวคราว ประเทศฟลิปปนสท่ีเปนลูกจางตามฤดูกาล ตางจากประเทศญ่ีปุนท่ีใหความคุมครอง
ครอบคลุมในถึงแรงงานภาคเกษตร ปาไม การผลิตผลิตภัณฑจากทะเลและสัตวทะเล ดังนั้น ประเทศ
ญ่ีปุนจึงเปนประเทศเดียวท่ีใหความคุมครองแรงงานภาคเกษตรเกือบครอบคลุมแรงงานทุกประเภท  
นอกจากนี้  เม่ือประเทศไทยดําเนินการขยายการใหความคุมครองไปถึงลูกจางต้ังแต 1 คนข้ึนไป ไดมี
ขอยกเวนสําหรับลูกจางท่ีทํางานซ่ึงมิไดมีการประกอบธุรกิจรวมอยูดวย อันหมายถึง คนรับใชในบาน 
และ    ลูกจางซ่ึงมีการประกอบการคาเร การคาแผงลอย ประเทศมาเลเซีย ประเทศฟลิปปนส และ
ประเทศญ่ีปุนก็มิไดใหความคุมครองลูกจางในกิจการดังกลาวเชนเดียวกัน โดยเฉพาะลูกจางท่ีทํางาน
ซ่ึงมิไดมีการประกอบธุรกิจรวมอยูดวย และคนรับใชในบาน นอกจากนี้ในประเทศฟลิปปนสมี      ขอ
พิเศษท่ีแตกตางไปจากประเทศอ่ืน ๆ ในเร่ืองการไมใหความคุมครองเจาหนาท่ีของรัฐท่ีไดรับ  
เลือกตั้งโดยคะแนนเสียงขางมาก (popular vote) และสถานประกอบการท่ีมีทุนจดทะเบียนนอยกวา 
10,000 เปโซ ตลอดจนกิจการท่ีมิไดกอใหเกิดอันตรายตอลูกจางก็ไมอยูในขอบเขตการคุมครอง
เชนกัน 
 
2. การใหความคุมครองเก่ียวกับเงินทดแทนแตละประเภท 
 

2.1 ระยะเวลาการเกิดสิทธิ  ประเทศไทยไดใหความคุมครองลูกจางกรณีลูกจางประสบ 
อันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางาน ซ่ึงหากลูกจางไมสามารถทํางานไดเกิน 3 วัน ลูกจางจะ
ไดรับเงินทดแทนการขาดรายไดไปจนตลอดระยะเวลาที่ไมสามารถทํางานได แตตองไมเกิน 1 ป ซ่ึง
แตกตางจากประเทศมาเลเซีย ประเทศฟลิปปนส และประเทศญ่ีปุน เพราะประเทศเหลานี้จะใหลูกจาง
เกิดสิทธิการรับบริการทางการแพทยและเงินทดแทนการขาดรายไดเม่ือลูกจางไมสามารถทํางาน
ติดตอกันไดเกิน 4 วัน 

2.2 อัตราเงินทดแทน เม่ือลูกจางประสบอันตรายหรือเจ็บปวยหรือสูญหาย เนื่องจากการ 
ทํางานใหนายจาง  กฎหมายเงินทดแทนของประเทศไทยจะใหนายจางจายคาทดแทนเปนรายเดือน  
ใหแกลูกจางผูมีสิทธิรอยละ 60 ของคาจางรายเดือนในทุกกรณี คือ กรณีเจ็บปวย ประสบอันตราย 
กรณีสูญเสียอวัยวะบางสวนของรางกาย กรณีทุพพลภาพ และกรณีลูกจางถึงแกความตายหรือสูญหาย 
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 ประเทศมาเลเซียมีการกําหนดในเร่ืองคาดูแลประจําในกรณีท่ีลูกจางพิการถาวร ลูกจางท่ี
ประสบอันตรายสาหัสและพิการถาวรจะไดรับคาเบ้ียเล้ียงรายเดือนเปนคาใชจายในการจางคนดูแล
ประจํา (constant attendance allowance) โดยคณะกรรมการการแพทยจะเปนผูวินิจฉัยช้ีขาดพรอม ๆ 
กับการช้ีขาดความพิการ 
 ประเทศญ่ีปุนและประเทศไทยมีความคลายคลึงกันในกรณีท่ีนายจางไมตองจายเงิน       
ทดแทน หากการกระทําของลูกจางท่ีเปนเหตุใหเกิดการประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการ
ทํางานนั้น  ปรากฏไดวาลูกจางเสพของมึนเมาหรือส่ิงเสพติดอ่ืนจนไมสามารถครองสติได หรือ     
ปรากฏวาลูกจางจงใจใหตนเองประสบอันตรายหรือยอมใหผูอ่ืนทําใหตนประสบอันตราย แตของ
ประเทศญ่ีปุนจะมีมาตรการที่เขมงวดกวาประเทศไทย คือ จะตองไมรับผิดชอบลูกจางเม่ือการประสบ
อันตรายน้ันมาจากการกระทําท่ีผิดกฎหมาย รัฐบาลจะไมจายเงินทดแทนใด ๆ นอกจากนี้ หากลูกจาง
กออาชญากรรมหรือปลอยปละละเลย หรือไมปฏิบัติตามคําแนะนําในการรักษาพยาบาล เปนเหตุให
การรักษาไมหายหรือทําใหอาการทรุดลง รัฐบาลมีอํานาจในการส่ังระงับการจายเงินทดแทนท้ังหมด
หรือบางสวนได 

2.3 การใหความคุมครองขณะอยูระหวางเสนทางการเดินทางมาทํางาน  ประเทศญ่ีปุนได 
มีการบัญญัติถึงการประกันเหตุท่ีเกิดขึ้นขณะเดินทางไปหรือกลับจากการทํางานเปนพิเศษดวย แมวา
ลูกจางมีการเดินทางออกนอกเสนทางปกติท่ีใชเดินทางไปกลับจากการทํางาน หรือเปนการเดินทางท่ี
ขาดความตอเนื่อง หรือเดินทางในเวลาที่ไมเกี่ยวของกับวัตถุประสงคเพื่อการทํางาน แตมีเหตุผลเพ่ือ
แวะซ้ือส่ิงของเคร่ืองใชท่ีจําเปน         หรือแวะเพื่อรับการศึกษาฝกอบรมเพ่ือนําไปใชในการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการทํางานใหดีข้ึน หรือแวะลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง หรือแวะรับการตรวจรางกาย 
หรือรักษาพยาบาล ใหลูกจางมีสิทธิไดรับเงินทดแทนการประสบอันตรายเนื่องจากการเดินทางได   
และในกรณีท่ีลูกจางไดรับคําส่ังใหไปปฏิบัติหนาท่ีและพํานักในตางถ่ิน เม่ือถึงวันหยุดสัปดาหได  
เดินทางกลับไปเยี่ยมบานก็ถือวาอยูในความคุมครองของกฎหมายดวย รวมท้ังกรณีท่ีลูกจางเดินทาง
เพื่อนําสินคาไปสงยังอีกสถานท่ีหนึ่งก็ใหอยูในความคุมครองของกฎหมายเงินทดแทน ซ่ึงประเทศอ่ืน
ยังมิไดพิจารณาใหความคุมครองการเดินทางของลูกจางครอบคลุมท่ัวถึงเชนเดียวกันกับประเทศญ่ีปุน 
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3. ผูมีสิทธิไดรับเงินทดแทน 
 
ประเทศไทยในพระราชบัญญัติเงินทดแทนไดบัญญัติใหผูมีสิทธิไดรับเงินทดแทนกรณีท่ี 

เปนสามี ภรรยา โดยมิไดระบุไวอยางชัดเจนวาเปนสามี หรือภรรยาโดยชอบดวยกฎหมาย แตกตาง
จากประเทศมาเลเซีย ประเทศฟลิปปนส และประเทศญ่ีปุนท่ีใชคําวา “คูสมรส” ซ่ึงไมจําเปนท่ีลูกจาง
จะตองจดทะเบียนสมรส เพียงมีพยานหลักฐานกสนอยูกินกันฉันทสามีภรรยาก็ยอมเปนผูมีสิทธิไดรับ
เงิน  ทดแทนจากลูกจางกรณีถึงแกความตายได 
 ในเร่ืองบุตรนั้น ประเทศไทยใหสิทธิบุตรในการเปนทายาทท่ีมีสิทธิไดรับเงินทดแทนใน
กรณีท่ีอายุต่ํากวา 18 ป หรืออายุ 18 ปแลวแตยังศึกษาอยูในระดับไมสูงกวาปริญญาตรีหรืออายุ 18 ป
แลวและพิการทุพพลภาพ หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบซ่ึงอยูในความอุปการะของลูกจางกอนตาย 
ซ่ึงเปนบุตรท่ีชอบดวยกฎหมายของลูกจางเทานั้น สวนประเทศมาเลเซีย ประเทศฟลิปปนส และ
ประเทศญ่ีปุนไดใหความคุมครองใหบุตรบุญธรรมเปนผูมีสิทธิไดรับเงินทดแทน ซ่ึงประเทศไทย
ไมไดใหสิทธินี้ นอกจากนี้ประเทศญ่ีปุนยังไดใหสิทธิแกบุตรท่ีอยูในครรภดวย 
 สวนกรณีบิดา มารดานั้น ประเทศไทยและประเทศมาเลเซียมิไดกําหนดไววาตองเปนบิดา
มารดาในความอุปการะ   แตประเทศฟลิปปนสและประเทศญ่ีปุนไดกําหนดไววาจะตองเปนบิดา
มารดาท่ีอยูในความอุปการะของลูกจางท่ีตายเทานั้น นอกจากนี้ประเทศญ่ีปุนไดมีการใหสิทธิแกบิดา
มารดาบุญธรรม รวมท้ังพี่นองและพ่ีนองบุญธรรม ซ่ึงอยูในอุปการะดวย รวมท้ังยังใหสิทธิแกบุคคลท่ี
ลูกจางไดระบุช่ือผูรับสิทธิไว โดยการยื่นเปนหนังสือแสดงความจํานงตอนายจางกอนตายไดอีก 
 
4. ผูมีหนาท่ีจายเงินสมทบ 

 
ประเทศไทย  พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 บัญญัติใหนายจางมีหนาท่ีจายเงิน 

สมทบเพียงฝายเดียวตามกฎกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ในอัตรารอยละ 0.2 ถึงรอยละ 1 
ของคาจาง โดยกําหนดตามรหัสของประเภทกิจการ ซ่ึงเหมือนกับประเทศฟลิปปนสท่ีกําหนดให
นายจางจายเงินสมทบแตเพียงฝายเดียวเชนกัน แตกตางจากประเทศมาเลเซียท่ีมีรูปแบบการใหความ       
คุมครองแบงออกเปน 2 โครงการ คือ โครงการประกันการเจ็บปวยเนื่องจากการทํางาน (Employment 
Injury Scheme) หรือ EIS กําหนดใหนายจางจายเงินสมทบแตเพียงฝายเดียวในอัตรารอยละ 1.5 ของ
คาจาง   สวนโครงการบํานาญทุพพลภาพ (Invalidity Pension Scheme) หรือ IPS กําหนดใหนายจาง
และลูกจางจายเงินสมทบฝายละเทา ๆ กันในอัตรารอยละ 1.0 ของคาจาง สวนประเทศญ่ีปุนกฎหมาย
เงินทดแทนกําหนดใหนายจางจายเงินสมทบแตเพียงฝายเดียว  อยูในระหวางอัตรารอยละ 5 ถึงรอยละ 
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บทที่ 5 
 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 
1. บทสรุป 
 

เม่ือพิจารณาบทบาทขององคการแรงงานระหวางประเทศ  (ILO)  จะเห็นไดวา   อนสัุญญา 
ฉบับท่ี 102 วาดวยมาตรฐานข้ันตํ่าของการประกันสังคม และอนุสัญญาฉบับท่ี 121 วาดวยประโยชน
ทดแทนกรณีเจ็บปวยเนื่องจากการทํางานท่ีมีการกําหนดหลักเกณฑการจายคาทดแทน การกําหนด
รายช่ือโรคท่ีเกิดจากการทํางาน และการใหความคุมครองแกคนงาน ถือเปนขอกําหนดท่ีเปนมาตรฐาน
สําหรับประเทศสมาชิกท่ัวโลกเพ่ือใหทุกคนตระหนักในภาระของนายจางภายใตกฎหมายเงินทดแทน
ท่ีจะตองดแูลลูกจางของตนในกรณีท่ีไดรับอันตรายจากการทํางานท้ังในเรื่องการรักษาพยาบาล      
การจายคาทดแทนกรณีสูญเสียความสามารถในการทํางาน การใหความคุมครองกรณีถึงแกความตาย 
การกําหนดแนวทางในการรางกฎหมายเงินทดแทน การฟนฟูสมรรถภาพคนงานท่ีประสบอันตรายถึง
แกความพิการ และการปองกันอันตรายโรคท่ีเกิดเนื่องจากการทํางาน เหลานี้เปนแนวปฏิบัติสําหรับ       
ผูบริหารโครงการประกันการเจ็บปวยเนื่องจากการทํางานเพื่อใหความคุมครองอยางเพียงพอแก      
คนงาน ซ่ึงถือเปนรากฐานสําคัญอยางยิ่งสําหรับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศชาติโดยสวนรวม 
 
 นอกจากหลักการและแนวคิดท่ีองคการแรงงานระหวางประเทศกําหนดดังท่ีกลาวแลว  
ขางตน ยังมีแนวคิดของสมาคมการประกันสังคมระหวางประเทศ (ISSA) ท่ีไดกําหนดไววา           
การประกันการเจ็บปวยเนื่องจากการทํางานถือวาเปนสวนหนึ่งในการใหความคุมครองแกคนงานใน
ระบบประกันสังคม นอกเหนือจากการเจ็บปวยท่ัวไป การคลอดบุตร การวางงาน กรณีทุพพลภาพ 
บํานาญชราภาพ กรณีตาย และการสงเคราะหครอบครัวและบุตร ซ่ึงจากการศึกษาพบวา ประเทศ    
ตาง ๆ  ไดแก  ประเทศมาเลเซีย ประเทศฟลิปปนส และประเทศญ่ีปุน ใหความสนใจการประกันการ
เจ็บปวยเนื่องจากการทํางานเปนอันดับแรก ๆ เพราะมีผลกระทบท้ังโดยทางตรงและทางออมตอการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ขอพิพาทแรงงานหรือความปรองดองระหวางนายจางกับ  ลูกจางนั้น
สวนหนึ่งเปนผลสะทอนมาจากการประสบอันตรายจากการทํางานใหนายจาง และการเรียกรองคา
ทดแทนจากนายจาง โครงการกองทุนเงินทดแทนในกลุมอาเซียนก็มิไดอยูเหนือกฏเกณฑ      ดังกลาว
นี้ ทุกประเทศจึงไดออกกฎหมายเงินทดแทนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อการจัดใหลูกจางไดรับความ
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 อยางไรก็ตาม แนวคิดในการสรางหลักประกันแกลูกจางท่ีประสบอันตรายเนื่องจากการ
ทํางาน มีอยู 3 แนวคิดใหญ ๆ คือ แนวคิดแรก กําหนดใหนายจางรับผิดชอบการจายคาทดแทน
โดยตรงแกลูกจางของตน เม่ือเกิดอันตรายหรือเปนโรคเน่ืองจากการทํางาน แนวคิดท่ีสอง คือ รัฐเขา
ไปชวยเหลือดแูลในการดําเนินโครงการ และแนวคิดท่ีสาม คือ เพื่อใหลูกจางไดรับความคุมครอง
เพิ่มข้ึน อาจกําหนดใหนายจางซ้ือประกนักับบริษัทประกันภัยเอกชน ซ่ึงในกลุมสมาชิกอาเซียนได
ออกกฎหมายใหนายจางสงเงินสมทบเขากองทุนกลาง ท่ีเรียกวากองทุนเงินทดแทนเพ่ือสํารองเงินไว
เปนคาใชจายเม่ือลูกจางประสบอันตราย ท้ังนี้  รัฐบาลหรือหนวยงานประกันสังคมเปนผูรับผิดชอบ      
การบริหารงานเปนสวนใหญ 
 
 สําหรับประเทศไทย สํานกังานกองทุนเงินทดแทนเปนหนวยงานภายใตการควบคุมดูแล
ของสํานักงานประกันสังคม สังกัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบในการ
เก็บเงินสมทบจากนายจางและจายเงินทดแทนแกลูกจางกรณีประสบอันตรายเนื่องจากการทํางาน โดย
มีประวัติความเปนมาและพัฒนาการในระยะเวลาไมนานนัก เม่ือเทียบกับประเทศอ่ืน ๆ นับต้ังแตมี
พระราชบัญญัติแรงงาน พ.ศ. 2499 จนถึงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 103 ใน พ.ศ. 2515 และ   
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 ประเทศไทยไดดําเนินมาตรการเพ่ือใหความคุมครองลูกจางท่ี
ประสบอันตรายเนื่องจากการทํางานไดอยางเพียงพอในระดับหนึ่ง ครอบคลุมสิทธิประโยชนอยาง
กวางขวางท่ีสุดประเทศหนึ่งในภูมิภาคเอเชีย และสอดคลองกับอนุสัญญา ฉบับท่ี 121 ขององคการ
แรงงานระหวางประเทศท่ีเปนการใหความคุมครองมาตรฐานแรงงานข้ันตํ่า 
 
 เม่ือวิเคราะหเปรียบเทียบกฎหมายเงินทดแทนในเอเชียจะเหน็ไดวาทุกประเทศในกลุม     
เอเชียมีพัฒนาการดานกฎหมายมาประมาณกวา 30 ป มีการใหความคุมครองท่ีคลายคลึงกัน จะ      
แตกตางกนัอยูบางก็ดวยเร่ืองอัตราเงินสมทบและการจายประโยชนทดแทนท่ีเปนไปตามโครงสราง
ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของแตละประเทศ การแบงชนิดของโรคท่ีเกิดเนื่องจากการทํางานก็
จะเปนไปตามภาคของอุตสาหกรรมหรือกจิการ  ความคุมครองของประเทศตาง ๆ สวนใหญจึงมีความ
ใกลเคียงกัน 
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2. ขอเสนอแนะ 
 
จากการศึกษาวิเคราะหเปรียบเทียบถึงแนวคิดและหลักการขององคการแรงงานระหวาง 

ประเทศ (ILO) และพัฒนาการขอกฎหมายท่ีเกีย่วกับเงนิทดแทนของประเทศไทยกรณีประสบ
อันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางาน ผูวิจยัมีขอคิดเหน็และขอเสนอแนะตอการพจิารณา
ดําเนินงานของกองทุนเงินทดแทน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม   ดังน้ี 
 

2.1 การใหความคุมครองเกี่ยวกบัเงินทดแทน          ประเทศไทยไดปฏิบัตติามอนุสัญญา 
ฉบับท่ี 121 ขององคการแรงงานระหวางประเทศท่ีกําหนดใหจายเงินทดแทนรอยละ 60 ของรายได 
เพื่อเปนการใหลูกจางไดรับสิทธิประโยชนสูงสุด ควรพิจารณาใหจายเงินทดแทนสูงกวารอยละ 60 
ของรายไดท่ีเปนมาตรฐานข้ันตํ่าของ ILO เนื่องจากประเทศมาเลเซีย ประเทศฟลิปปนส และประเทศ
ญ่ีปุนมีการจายเงินทดแทนสูงกวาท่ีกําหนด โดยจายใหลูกจางท่ีประสบอันตรายและเจ็บปวยเนือ่งจาก
การทํางานทุกประเภทในอัตรารอยละ 80 ถึงรอยละ 90 ของรายได ซ่ึงหากประเทศไทยพิจารณาเพิ่ม
อัตราการจายเงินทดแทน อาจตองมีการพิจารณาเพ่ิมอัตราเงินสมทบใหเหมาะสมกับการจายเงิน       
ทดแทนท่ีเพิ่มข้ึนดวย 

2.2 กรณีท่ีลูกจางประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางานจนทุพพลภาพหรือ 
พิการไมสามารถชวยเหลือตนเองได จําเปนตองมีผูดูแลประจําในการใหความชวยเหลือปฏิบัติกิจวัตร 
ประจําวนั ควรมีการพิจารณาใหผูดูแลประจํา (constant attendance allowance) ไดรับคาเบ้ียเล้ียง     
รายเดือนเปนคาใชจายในการใหการดแูลลูกจาง โดยใหคณะกรรมการการแพทยเปนผูวินิจฉัยช้ีขาด
พรอม ๆ กับการช้ีขาดความพิการของลูกจาง ดังเชนท่ีประเทศมาเลเซียดําเนินการอยู 

2.3 กรณีท่ีลูกจางถึงแกความตาย พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย 
บัญญัติไวในมาตรา 20 (2) ให สามี หรือภรรยา เปนผูมีสิทธิไดรับเงินทดแทนจากนายจางนั้น 
กอใหเกิดปญหาในการตีความวาเปน สามี หรือภรรยาท่ีชอบดวยกฎหมาย (จดทะเบียนสมรส) หรือไม 
เนื่องจากประเทศมาเลเซีย ประเทศฟลิปปนส และประเทศญ่ีปุนไดใหคําจํากัดความในเร่ืองนีว้า “คู
สมรส” เปนผูมีสิทธิไดรับเงินทดแทนจากนายจาง ซ่ึงในทางปฏิบัติ สํานักงานกองทุนเงินทดแทนได
พิจารณาจายเงนิทดแทนใหกบัสามีหรือภรรยาท่ีชอบดวยกฎหมายเทานัน้ ดังนั้น การใชคําวา “คู
สมรส” จะเปนการเอ้ือประโยชนใหกับลูกจางมากกวาการใชคําวา “สามีหรือภรรยา” 

2.4 กรณีท่ีลูกจางถึงแกความตาย พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย 
มิไดบัญญัติให “บุตรบุญธรรม” เปนผูมีสิทธิไดรับเงินทดแทน ซ่ึงประเทศมาเลเซีย ประเทศ        
ฟลิปปนส และประเทศญ่ีปุน ไดใหบุตรบุญธรรมเปนผูมีสิทธิไดรับเงินทดแทนดังกลาวดวย ดังนั้น 
ประเทศไทยจงึควรพิจารณาใหบุตรบุญธรรมเปนผูมีสิทธิไดรับเงินทดแทน 
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2.5 ประเทศญ่ีปุนไดกําหนดใหบุคคลท่ีลูกจางไดระบุช่ือตอนายจางโดยยืน่เปนหนังสือ 
ใหเปนผูมิสิทธิไดรับเงินทดแทนในกรณีท่ีลูกจางถึงแกความตายได ซ่ึงประเทศไทยมิไดเปดโอกาสให
ลูกจางสามารถระบุช่ือบุคคลอ่ืนใหเปนผูมีสิทธิไดรับเงินทดแทน ซ่ึงเปนทางเลือกใหกับลูกจางท่ีมี
ความสัมพันธตอบุคคลอ่ืนมากกวาทายาท 

2.6 ควรมีการพิจารณาสงเสริมสนับสนุนใหนายจางและลูกจางทําความตกลงรวมกัน 
ในการซ้ือประกันภยักรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางานเพ่ิมเติมจากบริษัทเอกชน 
นอกเหนือจากการใหความคุมครองตามกฎหมายเงินทดแทนท่ัวไป เพื่อสรางหลักประกนัการทํา     
รายไดใหลูกจางมากยิ่งข้ึน หากนายจางและลูกจางมีความพรอมทางสถานะการเงินเพียงพอ 

2.7 ควรออกกฎหมายใหความคุมครองลูกจางท่ีประสบอันตรายในระหวางการเดินทางมา 
ทํางานใหแกนายจางดวย เชนเดียวกนักับประเทศญ่ีปุนท่ีมีบทบัญญัติของกฎหมายคุมครองลูกจางใน
ระหวางการเดนิทางมาทํางานไวอยางชัดเจน DPU
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