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เร่ืองน่ารู้เก่ียวกับ 

กองทุนประกันสังคม  

 กิตชฎา  ศรีสุวรรณ   

นกัวิชาการแรงงานช านาญการ 

ส านกังานประกนัสงัคม 



กองทุนเงนิทดแทน 

เป็นกองทุนที่ตั้งขึน้เพือ่ให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างที่ประสบ
อนัตรายหรือเจ็บป่วย สูญเสียอวยัวะหรือสมรรถภาพการ

ท างานของอวยัวะ  ทุพพลภาพ ตายหรือสูญหาย  
เนื่องจากการท างานให้แก่นายจ้าง โดยนายจ้างมีหน้าที่

จ่ายเงนิสมทบเข้ากองทุนเพยีงฝ่ายเดยีว 



ประสบอนัตราย 

เจบ็ป่วย 

ทุพพลภาพ 

ตาย หรือ สูญหาย  
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พระราชบัญญัติเงินทดแทน(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2561 
คุ้มครองกรณีเนื่องจากการท างาน 



                                  " การประสบอนัตราย "    หมายความวา่   

             การท่ีลูกจา้งไดรั้บอนัตรายแก่กายหรือผลกระทบต่อจิตใจหรือถึงแก่ความตาย 
     เน่ืองจากการท างานหรือป้องกนัรักษาประโยชน์ให้แก่นายจา้งหรือตามค าสั่งของนายจา้ง 
                                                         

                      " เจบ็ป่วย "     หมายความวา่                                                                                   
              การท่ีลูกจา้งเจ็บป่วยหรือถึงแก่ความตายดว้ยโรค  ซ่ึงเกิดข้ึนตามลกัษณะหรือ 
                         สภาพของงานหรือเน่ืองจากการท างาน 



สิทธิประโยชน์จากกองทุนเงินทดแทน 

ค่ารักษาพยาบาล   50,000 บาท – 2,000,000บาท  
ค่าทดแทน   ( ร้อยละ 70 ของค่าจา้งรายเดือน ) (เร่ิม 9 ธนัวาคม 2561) 
        กรณีหยดุงาน  ( ตั้งแต่ 1 วนัขึ้นไป จ่ายสูงสุดไม่เกิน 1 ปี ) 
        กรณีสูญเสียอวยัวะ ( ค่าทดแทนไม่เกิน 10 ปี) 
        กรณีทุพพลภาพ (ค่าทดแทนรายเดือนไม่นอ้ยกวา่ 15 ปี) 
        กรณีตาย     (ค่าทดแทน 10 ปี จ่ายใหท้ายาท) 
ค่าท าศพ  ( จ่ายตามกฎกระทรวง) 

ค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพไม่เกิน 358,000 บาท 
 
โดยไดรั้บความคุม้ครองตั้งแต่วนัแรกท่ีนายจา้งรับเป็นลูกจา้ง 
 
 

1. 

4. 

3. 

2. 
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คา่รกัษาพยาบาล 

1. เท่าท่ีจ่ายจริงตามความจ าเป็นแต่ไม่เกิน    50,000 บาท 

 
2. เบิกเพิม่ไดอี้ก 100,000 บาท เป็น   150,000 บาท 
 
     ค่าหอ้ง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลและค่าบริการทัว่ไป        
        วนัละไม่เกิน 1,300 บาท  

        
6 

มาตรา 13   เม่ือลูกจา้งประสบอนัตรายหรือเจบ็ป่วย ให้นายจา้งจดัให้ ลูกจา้งไดรั้บการรักษาพยาบาล
ทนัทีตามความเหมาะสมและให้นายจา้งจ่ายค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจ าเป็นแต่ไม่เกินอตัรา 
ที่ก าหนดในกฎกระทรวง 



กฏกระทรวง พ.ศ. 2558 
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ค่ารักษาพยาบาลจ่ายเพ่ิมอีก  100,000  บาท 
   เง่ือนไขการไดรั้บค่ารักษาเพิม่ 

1. บาดเจบ็อยา่งรุนแรงของอวยัวะภายในหลายส่วน         
      และตอ้งไดรั้บการผา่ตดัแกไ้ข 
 

2.บาดเจบ็อยา่งรุนแรงของกระดูกหลายแห่ง 
    และตอ้งไดรั้บการผา่ตดัแกไ้ข 
 3. บาดเจบ็อยา่งรุนแรงท่ีศีรษะและตอ้งไดรั้บการ      
      ผา่ตดัเปิดกะโหลกศีรษะ 
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4. บาดเจบ็อยา่งรุนแรงของกระดูกสันหลงั ไขสันหลงัหรือ        
      รากประสาท 
5. ประสบภาวะท่ีตอ้งผา่ตดัต่ออวยัวะท่ียุง่ยากซ่ึงตอ้งใชว้ิธี           
      จุลศลัยกรรม 

 6. ประสบอนัตรายจากไฟไหม ้ น ้าร้อนลวก  ความร้อน ความเยน็          
      สารเคมี รังสี ไฟฟ้าหรือระเบิดจนถึงขั้นสูญเสียผวิหนงัลึกถึง       
      หนงัแทต้ั้งแต่ร้อยละ 25ของพื้นท่ีผวิของร่างกาย 
 7. ประสบอนัตรายอยา่งอ่ืนซ่ึงรุนแรงหรือเร้ือรังตามที่รัฐมนตรี   
      ประกาศก าหนด 
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ในกรณีท่ีค่ารักษาพยาบาลเพิ่มอีก100,000 บาทไม่เพียงพอ 
สามารถจ่ายเพิ่มไดอี้กเม่ือรวมค่ารักษาทั้งหมดแลว้ตอ้ง 

ไม่เกิน 300,000 บาท  โดยมีเง่ือนไข 

1. ประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วยตามขอ้ 1-6 สองรายการข้ึนไป 
2. ประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วยตามขอ้ 1-6 ซ่ึงจ าเป็นตอ้งใชเ้คร่ือง 
    ช่วยหายใจ หรือตอ้งรักษาในห้อง ICU ตั้งแต่ 20 วนัข้ึนไป 
3. บาดเจ็บอยา่งรุนแรงของระบบสมองหรือไขสนัหลงัท่ีตอ้งรักษา 
    30 วนัติดต่อกนั 
4. ประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วยอยา่งอ่ืนซ่ึงรุนแรงหรือเร้ือรัง 
    จนเป็นผลให้อวยัวะส าคญัลม้เหลว 



ค่าทดแทนจ่าย 70% ของค่าจ้าง  (เร่ิม 9 ธค.2561) 

1.ไม่สามารถท างานได้ตั้งแต่ 1 วันแต่ไม่เกิน1ปี 

2.สูญเสียอวัยวะบางส่วนหรือสูญเสียสมรรถภาพ                    
     ในการท างานแต่ไม่เกิน  10  ป ี

 3.ทุพพลภาพไม่น้อยกว่า  15  ป ี (เดิม 15 ปี) 

  4.ตายหรือสูญหายจ่าย  10 ปี    (เดิม 8 ปี) 
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  การค านวณค่าทดแทนการหยุดงาน 

รายวนั =   ค่าจ้างรายวนั คูณ 26  คูณ 70% คูณจ านวนวนัทีห่ยุด หาร 30 

  
  เช่น    325 x 26 x 70%  =  5,915 x 10 ÷ 30  = 1,971.65  บาท 

 
รายเดือน =    ค่าจ้างรายเดือน คูณ 70% คูณ จ านวนวนัทีห่ยุด หาร 30 
 
    เช่น     20,000 x 70% = 14,000 x 10÷30  = 4,666.65 บาท 

 
รายเหมา =    ค่าจ้างงวดก่อนการประสบอนัตราย หาร จ านวนวนัทีท่ างานจริง คูณ 26  

               คูณ 70 %  คูณจ านวนวนัทีห่ยุด หาร 30 
 
 เช่น   8,004 ÷13  x 26 x 70% =16 ,007.95  x 10÷30 =  5,335.95  บาท 

     



ค่าทดแทนกรณีสูญเสียอวยัวะ 
   เม่ือส้ินสุดการรักษาอวยัวะท่ีไดรั้บ
บาดเจบ็ มีการสูญเสียอวยัวะหรือ
สูญเสียสมรรถภาพในการท างาน 

   ของอวยัวะบางส่วน มีสิทธิไดรั้บ 
   ค่าทดแทน 70 % ของค่าจา้งรายเดือน
ตามประเภทของการสูญเสีย แต่ไม่
เกิน 10 ปี      

กระดูกหกั เสน้เอ็นขาด ส้ินสุดการรักษาแลว้ 6 เดือน 
ระบบเสน้ประสาท  ส้ินสุดการรักษาแลว้ 1 ปี 





ค่าทดแทนกรณีทุพพลภาพ 

 ลูกจา้งมีสิทธิไดรั้บค่าทดแทน 70 % ของค่าจา้งรายเดือนไม่นอ้ยกวา่ 15 ปี     

             ทุพพลภาพ หมายถึง การสูญเสียอวยัวะ 
• มือขาดสองขา้ง          *   แขนขาดสองขา้ง 
• ขาขาดสองขา้ง           *   ตาบอดสองขา้ง 
• หูหนวกสองขา้ง         
•  หรือไม่มีความรู้สึกตั้งแต่ระดบัคอหรือระดบัเอวลงไป 

 
•                 หากลูกจา้งเสียชีวติก่อน 10 ปี ใหจ่้ายทายาทต่อจนครบ 10 ปี 



ค่าทดแทนกรณีตาย 
      
 ทายาทหรือผูมี้สิทธิของลูกจา้งผูต้ายมีสิทธิไดรั้บ 
 ค่าทดแทน 70 % ของค่าจา้งรายเดือน  
 เป็นระยะเวลา 10 ปี หรือ 120 เดือน 
 
        



ผูม้ีสทิธิรบัเงินทดแทน กรณีตาย หรือ สูญหาย 
 มารดา 
 บิดาท่ีชอบดว้ยกฎหมาย 
 สามีหรือภรรยาท่ีชอบดว้ยกฎหมาย 
 บุตรท่ีอายตุ  ่ากว่า 18 ปี 
 บุตรท่ีอายตุั้งแต่ 18 ปีข้ึนไปท่ียงัศึกษาอยูใ่นระดบัไม่สูงกว่าปริญญาตรี 
ให้ไดรั้บส่วนแบ่งต่อไปตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาอยู่ 
 บุตรท่ีอายตุั้งแต่ 18 ปีและทุพพลภาพหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ       

 ซ่ึงอยูใ่นอุปการะของลูกจา้งก่อนลูกจา้งถึงแก่ความตายหรือวนัท่ีเกิดเหตุสูญหาย 
 บุตรของลูกจา้งซ่ึงเกิดภายใน 310 วนันบัตั้งแต่วนัท่ีลูกจา้งถึงแก่ความตายหรือ 
วนัท่ีเกิดเหตุสูญหายมีสิทธิไดรั้บเงินทดแทนนบัแต่วนัคลอด 
 หากไม่มีบุคคลดงักล่าวขา้งตน้ให้ผูอ้ยูใ่นความอุปการะของลูกจา้งก่อนลูกจา้งถึงแก่  
ความตายหรือสูญหายเป็นผูมี้สิทธิแต่ผูอ้ยูใ่นอุปการะจะตอ้งไดรั้บความเดือดร้อน 

เพราะขาดอุปการะจากลูกจา้งท่ีตายหรือสูญหาย 
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ระยะเวลาการแจง้ 
การประสบอนัตราย 

นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างได้รับการรักษาพยาบาลและตอ้งแจ้ง 
การประสบอันตรายภายใน 15 วันตามมาตรา 48   
มิฉะนั้นจะมีโทษตามมาตรา 62 คือ ปรับไม่เกิน 20,000 บาท (เดิม10,000บาท)  

หรือจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
มาตรา 63  ผู้ใดไม่ปฎิบัติตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที ่ 
ตามมาตรา 57 มีโทษจ าคุกไม่เกิน1 เดือนหรือปรบัไม่เกนิ 2,000 บาท  
หรือทั้งจ าทั้งปรับ   
 กรณีเจ็บป่วยเกดิขึ้นหลังสิ้นสภาพการเปน็ลูกจ้าง 
 แจ้งภายใน  2 ปีนับแต่วันที่ทราบการเจ็บปว่ย 
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ในกรณี 
                     เสพสุราหรือส่ิงเสพติดจนไม่สามารถครองสติได ้

 
(ระดบัแอลกอฮอลใ์นเลือด 150มิลลิกรัมเปอร์เซ็นตต่์อเลือด 1 เดซิลิตร)  

    

          

จงใจใหต้นเองหรือยอมใหผู้อ่ื้นท าใหต้นประสบอนัตราย 

      
          

ไม่จ่ายเงินทดแทน 
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การอุทธรณ์ 

นายจา้ง ลูกจา้งหรือผูมี้สิทธิไม่พอใจค าสั่ง ค าวินิจฉยั  
หรือการประเมินเงินสมทบของเจา้หนา้ท่ี มีสิทธิอุทธรณ์ 
ต่อคณะกรรมการกองทนุเงินทดแทนได้ภายใน 30 วนั 
 

ผูอุ้ทธรณ์ ไม่พอใจค าวินิจฉยัของคณะกรรมการฯ 
มีสิทธิน าคดีไปสู่ศาลแรงงาน ภายใน 30 วนั 
 

ลูกจา้ง ผูมี้สิทธิหรือนายจา้งยืน่อุทธรณ์หรือน าคดี 
ไปสู่ศาลไม่เป็นการทุเลาการปฏิบติัตามค าสั่ง ค าวินิจฉยั 
ของเจา้หนา้ท่ีหรือคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน 
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สอบถามรายละเอยีดเพิม่เติมได้ที่ 
ส านักงานประกนัสังคมเขตพืน้ที่/จังหวดั/สาขา 

   www.sso.go.th 

หรือ โทร. 1506  

กติชฎา  089-8833-418 
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