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บรรยายเนติ ครั้งที่ ๗
กฎหมายเงินทดแทน
ที่มา
ป ๑๙๒๕ องคการแรงงานระหวางประเทศประกาศอนุสัญญาสองฉบับเกี่ยวกับเงินทดแทนไดแก
Convention concerning Workmen’s Compensation for Accidents และ Convention
concerning Workmen’s Compensation for Occupational Diseases กําหนดการบาดเจ็บหรือการ
เสียชีวิตจากการบาดเจ็บของลูกจางและกําหนดชนิดของโรคอันเกิดจากการทํางานใหประเทศสมาชิกนําไป
อนุวัตรใชเพื่อเยียวยาผลกระทบจากการขาดรายไดแกลูกจาง มีผลใชบังคับวันที่ ๑ เมษายน ๑๙๒๗ ตอมา
ป ๒๕๑๕ ประเทศไทยไดประกาศใชประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐๓ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๑๕ กําหนดให
มีการจัดตั้งสํานักงานกองทุนเงินทดแทนในกรมแรงงาน มีหนาที่เก็บเงินสมทบจากนายจางและสถาน
ประกอบการเพื่อนํามาจายเปนคาทดแทนแกลูกจางซึ่งประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางาน ตอมา
ไดมีพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.๒๕๓๗ มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๓๗ แยกเงินทดแทน
และกองทุนเงินทดแทนจากกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานออกมาเปนกฎหมายวาดวยเงินทดแทนเฉพาะ
โดยมาตรา ๒๖ วรรคสอง กําหนดใหกองทุนเงินทดแทนตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐๓ ลงวันที่ ๑๖
มีนาคม ๒๕๑๕ เปนกองทุนตามพระราชบัญญัตินี้ดวย โดยหนาที่ของนายจางที่ตองรับผิดชอบตอสุขภาพของ
ลูกจางจากแนวคิดของ Duty of Care ในระบบกฎหมายคอมมอนลอวซึ่งกําหนดเปนหนาที่โดยปริยายที่
นายจางตองดําเนินการใหลูกจางมีความปลอดภัยในการทํางาน (feeling safe at work) รวมทั้งปองกันไมให
ลูกจางไดรับอันตรายแกกาย (prevention of injury) รวมทั้งหยุดยั้งการลวงเกิน (stopping harassment)
และใหคําแนะนําเกี่ยวกับสุขภาพแกลูกจาง หนาที่นี้สะทอนใหเห็นอยางชัดเจนในพระราชบัญญัติความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ.๒๕๕๔ ในสวนของกฎหมายเงินทดแทน
กําหนดใหนายจางตองรับผิดชอบตอลูกจางโดยตรงโดยไมตองพิสูจนความผิดของนายจาง (Strict liability)
วัตถุประสงค
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๘๗๑/๒๕๕๙ การจัดตั้งกองทุนเงินทดแทนขึ้นตามพระราชบัญญัติเงิน
ทดแทน พ.ศ.๒๕๓๗ เพื่อใหความคุมครองแกลูกจางโดยทั่วไป เพื่อใหลูกจางไดรับเงินทดแทนโดยมิตองเสี่ยง
กับฐานะการเงินของนายจาง โดยลูกจางจะมีสิทธิไดรับเงินทดแทนตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.๒๕๓๗
เทาที่จายจริงตามความจําเปนแตไมเกินอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ไมตัดสิทธิหรือประโยชนที่ลูกจาง
พึงไดตามกฎหมายอื่น กรณีลูกจางประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางาน ซึ่งหากลูกจางไดรับเงิน
ทดแทนครบตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.๒๕๓๗ จากนายจางแลว จึงเทากับนายจางไดทดรองจายเงิน
ทดแทนใหแกลูกจางนั้นไปกอน ลูกจางยอมไมมีสิทธิขอรับเงินทดแทนจากกองทุนเงินทดแทนไดอีก
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หลักการ
๑.กฎหมายเงินทดแทนเปนกฎหมายสังคมที่มีโทษทางอาญาและเปนกฎหมายเกี่ยวดวยความสงบ
เรียบรอยของประชาชน (คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๘๓/๒๕๑๖)
๒.กฎหมายเงินทดแทนคุมครองการทํางานของลูกจางทุกคนแมจะเปนคนตางดาวก็ตาม อันเปนไป
ตามหลักการไมเลือกปฏิบัติเพราะความแตกตางทางเชื้อชาติตาม International Convention of the Rights
of All Migrant Workers and Members of Their Families ซึ่งคนตางดาวที่เขามาทํางานในประเทศไทยมี
๔ ประเภท คือ ๑.ประเภททั่วไปที่มีทักษะฝมือสูงเขามาทํางานตามบริษัทแมจากตางประเทศ ๒.ประเภทที่อยู
ในราชอาณาจักรกอนวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕ จะไดใบอนุญาตใหทํางานตลอดชีพในราชอาณาจักร ๓.
ประเภทเขามาทํางานที่จําเปนเรงดวนเปนครั้งคราวไมเกิน ๑๕ วัน ๔.ประเภทหลบหนีเขาเมืองที่ตองพิสูจน
สัญชาติรอสงกลับที่ไดรับการผอนผันใหทํางานชั่วคราวในงานกรรมกรและงานบาน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๕๕๘๒/๒๕๕๘ แมโจทกเปนคนตางดาวสัญชาติพมาซึ่งเขาเมืองมาโดยมิชอบ
แตตอมารัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีไดอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปน
กรณีพิเศษ โจทกไดทําทะเบียนประวัติและบัตรประจําตัวคนซึ่งไมมีสัญชาติไทย กับแบบรับรองรายการ
ทะเบียนประวัติของคนตางดาวที่ไดรบั อนุญาตใหอยูในราชอาณาจักร กรมการจัดหางานออกใบอนุญาตให
โจทกทํางานกับนายจางมีกําหนด ๑ ป นายจางสามารถใชใบอนุญาตดังกลาวไปลงทะเบียนนายจางและแบบ
รายการแสดงรายชื่อลูกจางได โจทกจึงเปนผูไดรบั ความคุมครองตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.๒๕๓๗
และมีสิทธิไดรับเงินทดแทนจากกองทุนเงินทดแทน
๓.การเรียกรองหรือการไดสิทธิหรือประโยชนตามพระราชบัญญัตินี้ไมเปนการตัดสิทธิหรือประโยชนที่
ลูกจางพึงไดตามกฎหมายอื่น (มาตรา ๗)
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๙๖๔/๒๕๔๗ โจทกประสบอันตรายเนื่องจากการทํางานยอมมีสิทธิไดรับเงิน
ทดแทนตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.๒๕๓๗ และโจทกเปนผูประสบภัยจากรถจึงเปนผูรบั ประโยชน มี
สิทธิไดรับคาสินไหมทดแทนตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ นายจางโจทกจะมี
สิทธิขอรับเงินทดแทนตอสํานักงานประกันสังคมไดก็แตเฉพาะที่ไดทดรองจายเงินทดแทนไปกอนแลวไปขอรับ
คืนตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.๒๕๓๗ มาตรา ๒๕ เทานั้น และแมนายจางจะเปนผูเอาประกันภัยรถ
โดยสารคันที่โจทกทํางานและประสบอุบัติเหตุ แตก็มิใชผูประสบภัยจากรถ จึงไมมีสิทธิไดรับคาสินไหมทดแทน
ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ การที่นายจางจายคารักษาพยาบาลไปกอนแลว
และไดขอรับคืนจากบริษัทผูรับประกันภัย เปนการจายแทนบริษัทผูรับประกันภัยในฐานะผูเอาประกันภัย มิใช
ทดรองจายในฐานะนายจางตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.๒๕๓๗ มาตรา ๒๕ จึงไมมสี ิทธิมาขอรับเงิน
คืนจากสํานักงานประกันสังคมและไมอาจสละสิทธิในเงินดังกลาวได ทั้งการไดมาซึ่งสิทธิหรือประโยชนตาม
กฎหมายอื่นไมตัดสิทธิหรือประโยชนที่ลูกจางพึงไดตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.๒๕๓๗ มาตรา ๗
โจทกจึงมีสิทธิไดรบั เงินคารักษาพยาบาลตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.๒๕๓๗
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๔.พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.๒๕๓๗ มีวัตถุประสงคเพื่อคุมครองลูกจาง การตีความขอกฎหมาย
ที่เปนปญหาหรือมีขอสงสัยใหตีความไปในทางหรือนัยใหความคุมครองหรือใหประโยชนแกผูมีสิทธิไดรับเงิน
ทดแทน (คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๒๔๕/๒๕๕๖)
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๖๒๖/๒๕๒๘ ลูกจางเปนยามเฝาดูแลเครื่องอัดหินและเครื่องซอมทางรถไฟ
ของนายจาง ถูกคนรายใชปนลอบยิงถึงแกความตายขณะนอนอยูในมุงบริเวณสถานที่กองเก็บทรัพยสินของ
นายจาง ซึ่งขณะเกิดเหตุอยูในเวลาปฏิบัติหนาที่ตามปกติของผูตาย ไมปรากฎวามีสาเหตุมาจากเหตุสวนตัว
หรือเหตุอื่นที่ไมเกี่ยวกับการทํางาน ถือวาผูตายประสบอันตรายถึงตายเนื่องจากการทํางาน
๕.พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.๒๕๓๗ เปนกฎหมายพิเศษซึ่งใชบังคับระหวางนายจางกับลูกจาง
กรณีที่ลูกจางประสบอันตรายถึงแกความตายอันเนื่องมาจากทํางานใหแกนายจางโดยเฉพาะ มิใชการจายคา
สินไหมทดแทนความเสียหายและกฎหมายก็ไมไดบัญญัติใหนายจางเรียกเอาเงินทดแทนที่จายไปนั้นคืนจาก
ผูทําละเมิดตอลูกจางไดแตอยางใด นายจางจึงไมอาจอางการรับชวงสิทธิมาฟองเรียกรองคารักษาพยาบาลที่
จายไปคืนจากผูทําละเมิดตอลูกจาง (คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๖๓๐/๒๕๕๔)
๖.สิทธิในการรับเงินทดแทนเปนสิทธิเฉพาะตัวไมตกทอดแกทายาท (คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๕๗๕/
๒๕๓๖)
การใชบังคับ
ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง ประเภท ขนาดของกิจการ และทองที่ที่ให
นายจางจายเงินสมทบ (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๔๕ ขอ ๒ กําหนดใหนายจางที่มีลูกจางทํางาน
ตั้งแตหนึ่งคนขึ้นไปในทุกทองที่ทั่วราชอาณาจักรมีหนาที่จายเงินสมทบ
ไมใชบังคับ
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.๒๕๓๗ มาตรา ๔ พระราชบัญญัตินี้ไมใชบังคับแก
(๑)ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค และราชการสวนทองถิ่น เฉพาะขาราชการหรือ
ลูกจางประจํา
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๗๕/๒๕๔๘ พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ มาตรา ๔ (๑) บัญญัติวา
พระราชบัญญัตินี้ไมใหใชบังคับแกขาราชการ ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราวรายวัน และลูกจางชั่วคราวราย
ชั่วโมงของราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค และ ราชการสวนทองถิ่น ยกเวนลูกจางชั่วคราวรายเดือน
โดยมิไดใหความหมายคําวา "ขาราชการ" ไวโดยเฉพาะ จึงตองใชความหมายคําวา "ขาราชการ" ตาม
พจนานุกรม คือ คนที่ทํางานราชการตามทําเนียบ ผูปฏิบัติราชการในสวนราชการ ซึ่งหมายถึงผูที่ปฏิบัติ
ราชการหรือทํางานในหนาที่ราชการ เมื่อฟงไดวาพยาบาลนอกเวลาแมเปนขาราชการประจํา แตไดทาํ งาน
ใหแกโจทกทั้งสองซึ่งเปนเอกชนนอกเวลาราชการในฐานะลูกจางของโจทกท้งั สอง พยาบาลนอกเวลา จึงไมใช
ขาราชการตามความในมาตรา ๔ (๑) แหง พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และเปนลูกจางซึ่งตองอยูใน
บังคับของบทกฎหมายดังกลาว โจทกทั้งสองผูเปนนายจางจึงตองนําสงเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและเงิน
สมทบ กองทุนเงินทดแทนสําหรับลูกจางดังกลาว
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(๒)รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยรัฐวิสาหกิจสัมพันธ
รัฐวิสาหกิจจะมีการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และอัตราการจายเงินทดแทนตามมาตรฐานขั้นต่ํา
สําหรับเงินทดแทนคือ ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ เรื่อง การจายเงินทดแทน
(๓)รัฐบาลตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ สําหรับลูกจางซึ่งมิใชเปนการจางงานใน
ประเทศ
(๔)นายจางอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง ประเภท ขนาดของกิจการ และทองที่ที่ให
นายจางจายเงินสมทบ (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๔๕ ขอ ๒ กําหนดยกเวนสําหรับ
(๑) นายจางซึ่งประกอบอาชีพเพาะปลูก ประมง ปาไม และเลี้ยงสัตว ซึ่งไมไดใชลูกจางตลอดปและไม
มีงานในลักษณะอื่นรวมอยูดวย
(๒) นายจางที่เปนบุคคลธรรมดา ซึ่งงานที่ลูกจางทํานั้นมิไดมีการประกอบธุรกิจรวมอยูดวย
(๓) นายจางซึ่งประกอบการคาเร การคาแผงลอย
และตามมาตรา ๕ บัญญัตินิยามคําวา “ลูกจาง” หมายความวา ผูซึ่งทํางานใหนายจางโดยรับคาจาง
ไมวาจะเรียกชื่ออยางไร แตไมรวมถึงลูกจางซึ่งทํางานเกี่ยวกับงานบานอันมิไดมีการประกอบธุรกิจรวมอยูดวย
ดังนั้นหากเปนนายจางที่จางลูกจางซึ่งทํางานเกี่ยวกับงานบานอันมิไดมีการประกอบธุรกิจรวมอยูดวยก็ไมมี
หนาที่ตองจายเงินทดแทนแกลูกจางตามกฎหมายฉบับนี้เชนกัน
นอกจากนั้น ยังมีกิจการอื่นตามกฎหมายเฉพาะที่กําหนดยกเวนไว เชน พระราชบัญญัติองคการ
มหาชน พ.ศ.๒๕๔๙ มาตรา ๓๘ บัญญัติใหกิจการขององคการมหาชนไมอยูภายใตบังคับของกฎหมายแรงงาน
ซึ่งรวมทั้งกฎหมายวาดวยเงินทดแทนดวย เปนตน
ผูมีหนาที่จายเงินทดแทน
๑.นายจาง ตามมาตรา ๕ หมายความวา ผูซึ่งตกลงรับลูกจางเขาทํางานโดยจายคาจางให และ
หมายความรวมถึงผูซึ่งไดรับมอบหมายใหทํางานแทนนายจาง ในกรณีที่นายจางเปนนิติบุคคลให
หมายความรวมถึงผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลและผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูมีอํานาจกระทําการ
แทนนิติบุคคลใหทําการแทนดวย
๒.ผูรับเหมาชวงและผูรับเหมาชั้นตน ตามมาตรา ๑๐ ในกรณีที่นายจางซึ่งเปนผูรับเหมาชวงไม
จายเงินทดแทน เงินสมทบ หรือเงินเพิ่ม ใหผูรับเหมาชวงในลําดับถัดขึ้นไปหากมีตลอดสายจนถึงผูรับเหมา
ชั้นตนซึ่งมิใชนายจางรวมรับผิดกับผูรับเหมาชวงซึ่งเปนนายจางในการจายเงินทดแทน เงินสมทบ หรือเงิน
เพิ่ม
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ใหผูรับเหมาชั้นตนหรือผูรับเหมาชวงซึ่งมิใชนายจางที่ไดจายเงินทดแทน เงินสมทบ หรือเงินเพิ่ม
มีสิทธิไลเบี้ยเอาแกนายจางและบรรดาผูรับเหมาชวงอื่นหากมีตลอดสายในเงินทดแทน เงินสมทบ หรือเงิน
เพิ่ม ที่ไดจายใหแกลูกจางหรือสํานักงาน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๘๗๑/๒๕๕๙ การจัดตั้งกองทุนเงินทดแทนขึ้นตามพระราชบัญญัติเงิน
ทดแทน พ.ศ.๒๕๓๗ เพื่อใหความคุมครองแกลูกจาง เพื่อใหลูกจางไดรับเงินทดแทนโดยมิตองเสี่ยงกับฐานะ
การเงินของนายจาง โดยลูกจางจะมีสิทธิไดรับเงินทดแทนเทาที่จายจริงตามความจําเปนแตไมเกินอัตราที่
กําหนดในกฎกระทรวง โดยไมตัดสิทธิหรือประโยชนท่ลี ูกจางพึงไดตามกฎหมายอื่น กรณีลกู จางประสบ
อันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางาน ซึ่งหากลูกจางไดรบั เงินทดแทนครบจากนายจางแลว จึงเทากับ
นายจางไดทดรองจายเงินทดแทนใหแกลูกจางนั้นไปกอน ลูกจางยอมไมมีสิทธิขอรับเงินทดแทนจากกองทุนเงิน
ทดแทนไดอีก เมื่อโจทกประสบอันตรายเนื่องจากการทํางาน และ อ.ผูรบั เหมาชวงในลําดับถัดไปไดรบั ผิดชอบ
จายคาทดแทนและคารักษาพยาบาลในการที่โจทกเขารับการรักษาพยาบาลใหแกโจทกโดยโจทกไมตองจายคา
รักษาพยาบาลเอง อันเปนการจายเทาที่จายจริงตามความจําเปนตามกฎกระทรวงซึ่งโจทกยอมรับเงินทดแทน
ดังกลาวโดยไมโตแยงคัดคานวาจํานวนเงินทดแทนที่ไดรบั ไปแลวไมชอบดวยพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.
๒๕๓๗ และไมปรากฏวา อ.ยินยอมใหโจทกขอรับเงินทดแทนที่ไดทดรองจายไปคืนจากจําเลยที่ ๒ โจทกจึง
ขอรับเงินทดแทนจากกองทุนเงินทดแทนอีกไมได
๓.ผูประกอบกิจการ ตามมาตรา ๑๑
๔.ผูรับเหมาคาแรง ตามมาตรา ๑๑
มาตรา ๑๑ ในกรณีที่ผูประกอบกิจการไดวาจางดวยวิธีเหมาคาแรง โดยมอบใหบุคคลหนึ่งบุคคล
ใดรับชวงไปควบคุมดูแลการทํางานและรับผิดชอบในการจายคาจางใหแกลูกจางอีกทอดหนึ่ง หรือ
มอบหมายใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดเปนผูจัดหาลูกจางมาทํางานอันมิใชการประกอบธุรกิจจัดหางาน โดยการ
ทํางานนั้นเปนสวนหนึ่งสวนใดในกระบวนการผลิตหรือธุรกิจซึ่งกระทําในสถานประกอบการหรือสถานที่
ทํางานของผูประกอบกิจการ และเครื่องมือที่สําคัญสําหรับใชทํางานนั้นผูประกอบกิจการเปนผูจัดหา กรณี
เชนวานี้ผูประกอบกิจการยอมอยูในฐานะนายจางซึ่งมีหนาที่ตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี
ในกรณีที่ผรู ับเหมาคาแรงตามวรรคหนึ่งเปนผูยื่นแบบรายการขึ้นทะเบียนนายจางตอสํานักงาน
ตามมาตรา ๔๔ ในฐานะนายจาง ใหผูรับเหมาคาแรงมีหนาที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้เชนเดียวกับ
นายจาง ในกรณีเชนวานี้ผูประกอบกิจการหลุดพนจากความรับผิดในหนี้เงินสมทบและเงินเพิ่มเพียงเทาที่
ผูรับเหมาคาแรงไดนําสงสํานักงาน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๑๙๘/๒๕๔๖ การที่จะถือวาผูประกอบกิจการอยูในฐานะนายจางของลูกจาง
ของผูรับเหมาคาแรงตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๓ มาตรา ๓๕ และมีหนาที่ตองยื่นแบบ
รายการตามมาตรา ๓๔ และจายเงินสมทบสําหรับลูกจางของผูรับเหมาคาแรงตอสํานักงานประกันสังคม
คนงานที่มาทํางานใหแกผูประกอบกิจการจะตองเปนลูกจางของผูรับเหมาคาแรง
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การจายเงินทดแทน
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.๒๕๓๗ มาตรา ๑๓ เมื่อลูกจางประสบอันตรายหรือเจ็บปวย ให
นายจางจัดใหลูกจางไดรับการรักษาพยาบาลทันทีตามความเหมาะสมแกอันตรายหรือความเจ็บปวยนั้น
และใหนายจางจายคารักษาพยาบาลเทาที่จายจริงตามความจําเปนทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข
และอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง
ใหนายจางจายคารักษาพยาบาลตามวรรคหนึ่งโดยไมชักชาเมื่อฝายลูกจางแจงใหนายจางทราบ
ตามมาตรานี้กําหนดหนาที่ของนายจางเมื่อลูกจางประสบอันตรายหรือเจ็บปวยตองจัดใหลูกจางเขา
รับการรักษาพยาบาลและจายคารักษาพยาบาลเทาที่จายจริงแตไมเกินกฎกระทรวงคารักษาพยาบาลที่ให
นายจางจาย พ.ศ. ๒๕๖๓
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๔๘๑๓/๒๕๕๗ ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.๒๕๓๗ มาตรา ๕ “คา
รักษาพยาบาล” หมายความวา คาใชจายเกี่ยวกับการตรวจ การรักษา การพยาบาล และคาใชจายอื่นที่จําเปน
เพื่อใหผลของการประสบอันตรายหรือการเจ็บปวยบรรเทาหรือหมดสิ้นไป และหมายความรวมถึงคาใชจาย
เกี่ยวกับอุปกรณ เครื่องใช หรือวัตถุที่ใชแทนหรือชวยอวัยวะที่ประสบอันตรายดวย คาหอง คาอาหาร
คาบริการพยาบาล และคาบริการทั่วไป ตามกฎกระทรวงกําหนดคารักษาพยาบาลที่ใหนายจางจาย พ.ศ.
๒๕๕๑ ขอ ๖ จึงเปนสวนหนึ่งของ “คารักษาพยาบาล” ดวย เนื่องจากถือวาเปนคาใชจายอยางอื่นที่จําเปน
ประสบอันตรายหรือเจ็บปวย
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.๒๕๓๗ มาตรา ๕ “ประสบอันตราย” หมายความวา การที่
ลูกจางไดรับอันตรายแกกายหรือผลกระทบแกจิตใจ หรือถึงแกความตายเนื่องจากการทํางานหรือปองกัน
รักษาประโยชนใหแกนายจางหรือตามคําสั่งของนายจาง
“ประสบอันตราย” ตามมาตรา ๕ หมายถึง
ก.การไดรับอันตรายแกกาย ไดแก การที่ลูกจางไดรับบาดเจ็บตามรางกายโดยทั่วไปทั้งอวัยวะภายใน
และภายนอก
ข.ไดรบั ผลกระทบตอจิตใจ ไดแก เกิดความหวาดกลัว ประสาทหลอน
ค.ไดรับอันตรายจนถึงแกความตาย เปนผลสืบเนื่องจากการไดรับอันตรายแกกายหรือจิตใจ
ซึ่งจะตองเกิดจากเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังนี้
ก.เนื่องจากการทํางานใหแกนายจาง
การประสบอันตรายตามมาตรานี้เปนอันตรายที่เกิดขึ้นเนื่องจากลักษณะหรือสภาพของการทํางาน
หรือตอเนื่องใกลชิดจากการทํางานตามหลัก “going and coming rule” ซึ่งหมายความวา นายจางไมตอง
รับผิดชอบตอการประสบอันตรายของลูกจางที่อยูนอกสถานที่ทํางาน ซึ่งจะมีขอยกเวนบางประการ เชน
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ขอยกเวนตามหลัก The Premises Exception ใชกรณีที่ลูกจางเขามาอยูในบริเวณที่เปนสวนหนึ่งของสถานที่
ทํางานของนายจาง อาจถือไดวาอยูในความหมายของระหวางการทํางานแลว
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๒๐๘/๒๕๓๓ ผูตายมีหนาที่ทําความสะอาดพื้นรถไฟโดยตองเดินทางไปกับ
ขบวนรถไฟ การที่ผูตายพักผอนหลังจากการทํางานตั้งแตเวลา ๒๓ นาฬิกา ถึง ๔.๓๐ นาฬิกา ของวันรุงขึ้น ก็
เพื่อใหผูตายไดมีเวลาพักผอนนอนหลับแลวจะไดเริ่มปฏิบัติงานตอจนถึงเวลาที่รถไฟถึงสถานีปลายทาง การที่
ผูตายปดประตูรถแลวพลัดตกจากขบวนรถไฟจนถึงแกความตายในชวงเวลาที่ผูตายพักผอนหลังจากที่ไดทํางาน
มาแลว จึงเปนการประสบอันตรายเนื่องจากการทํางานใหนายจาง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๐๒๔/๒๕๓๓ ลูกจางประสบอันตรายขณะฝกซอมกีฬาซึ่งนายจางสั่งใหซอม
และแขงขัน จึงเปนการประสบอันตรายเนื่องจากการปฏิบัติงานใหแกนายจาง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๔๖๓/๒๕๓๐ ลูกจางลงแขงกีฬาฟุตบอลที่นายจางจัดขึ้นในวันหยุดนอกเวลา
ทํางานปกติแลวไดรับบาดเจ็บกระดูกหนาแขงขวาหัก ยอมเปนการประสบอันตรายเนื่องจากการปฏิบัติงาน
ใหแกนายจาง
แตหากยังไมเขาอยูในขอบเขตของสถานที่ทํางาน ยังไมเขากรณีที่จะไดรับความคุมครอง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๕๐๗/๒๕๒๑ ผูตายซึ่งเปนลูกจางโจทกยังยืนอยูหนาโรงงานภายนอกบริเวณ
โรงงานกอนถึงเวลาเริ่มทํางานของโรงงานโจทก ไดถูกรถยนตบรรทุกที่แลนมาในถนนพุงเขาชนตรงบริเวณหนา
ประตูทางเขาโรงงานถึงแกความตายทันที การที่จะถือวาเปนการทํางานใหนายจางตองเปนไปตามขอบเขตการ
จางและหนาที่การงานของลูกจาง เมื่อผูตายเพียงแตจะเขาไปทํางานใหนายจางในโรงงานตามหนาที่ก็ไดรบั
อันตรายจากเหตุการณภายนอกโรงงานเสียกอน โดยยังไมไดทํางานใด ๆ ใหแกนายจาง กรณียังถือไมไดวา
ผูตายถึงแกความตายเนื่องจากการทํางานใหนายจาง
ข.เปนการปองกันรักษาประโยชนใหแกนายจาง
ขอยกเวนตามหลัก The Special Dangers Exception ใชกับกรณีที่การทํางานของลูกจางอาจตองมี
ความเสี่ยงที่จะประสบอันตรายมากกวาปกติ แมจะเปนการเลือกของลูกจางเอง แตทําเพื่อประโยชนของ
นายจาง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๑๑/๒๕๓๕ ผูควบคุมงานของนายจางสั่งใหลูกจางทําความสะอาดที่พักแรม
ชั่วคราวที่ศาลาการเปรียญวัดที่ใชในระหวางออกปฏิบัติงานกอสรางขยายเขตระบบจําหนายไฟฟา การทํา
ความสะอาดที่พักจําเปนตองใชน้ําดวย การที่จะนําเอาน้ําในสระขึ้นมาใชเปนหนาที่ของลูกจาง ฉะนั้น ลูกจาง
จะใชวิธีการอยางใดเปนเรื่องอยูในดุลพินิจของลูกจางเพื่อใหไดน้ําขึ้นมาใช เมื่อลูกจางเลือกวิธีโดยไปยืม
มอเตอรสูบน้ําจากพระภิกษุมาใชสูบน้ําเพื่อทําความสะอาดตามคําสั่ง ถือไดวาเปนการปฏิบัติหนาที่ใหแก
นายจาง เมื่อลูกจางถูกไฟฟาดูดถึงแกความตายขณะที่อยูระหวางกําลังใชมอเตอรที่ยืมมา นายจางจึงตอง
จายเงินทดแทน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๙๐๐๘/๒๕๔๙ เนื่องจากมีพนักงานในแผนกที่ ว. สามีโจทกเปนหัวหนามาถาม
โจทกวา ว. อยูที่ไหน มีงานใหเซ็นชื่อ โจทกจึงไปตาม ว. ที่นอนอยูมุมหลังหองใหไปทํางาน ระหวางที่โจทกเดิน
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ผานเครื่องดูดอากาศ เครื่องดูดอากาศไดดูดแขนโจทกเขาไปเปนเหตุใหมือซายขาด แมวา ว. จะหลบเขาไป
นอนจนถึงเวลาทํางานแลวยังไมไปทํางาน แตโจทกมิไดไปตามเนื่องจากกลัววา ว. จะถูกนายจางลงโทษหรือ
โจทกจะไปกระทําเรื่องสวนตัวที่ไมเกี่ยวกับการทํางาน แตถือเปนกรณีที่โจทกไดรับอันตรายแกกายเนื่องจาก
ปองกันรักษาประโยชนใหแกนายจาง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๖๘๗/๒๕๔๓ การเดินทางไปเก็บเงินจากลูกคาตามหนาที่ซึ่งนายจางไม
เครงครัดตอการลงเวลาทํางานในแตละวันและลูกจางไดแจงใหผูบังคับบัญชาทราบแลว ทั้งเวลาเดินทางและ
เวลานัดหมายใหไปรับก็ตอเนื่องและคาบเกี่ยวกับเวลาเริ่มทํางานปกติ เหมาะสมตามสภาพของงานที่ลูกจางจะ
พึงกระทําเพื่อประโยชนของนายจาง ถือวา เปนการเริ่มทํางานใหนายจางแลว เมื่อลูกจางประสบเหตุทาง
รถยนตถึงแกความตายในระหวางเดินทางไปเก็บเงินจึงเปนการประสบอันตรายถึงแกความตายเนื่องจากการ
ทํางานใหแกนายจาง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๔๗๗/๒๕๓๗ ลูกจางใหเพื่อนรวมงานขับรถไปจางรถคันอื่นมาลากรถ
บรรทุกที่ติดหลมอยูโดยลูกจางเดินทางไปดวย ระหวางทางรถเสียหลักพลิกคว่ําเปนเหตุใหลูกจางถึงแกความ
ตาย ดังนี้พนักงานเงินทดแทนและเลขาธิการสํานักงานประกันสังคมตองมีคําสั่งใหนายจางจายคาทดแทน
ค.ทํางานตามคําสั่งของนายจาง
ขอยกเวนตามหลัก The Special Errands Exception ใชกรณีที่ลูกจางประสบอันตรายเมื่อตองไป
ทํางานพิเศษนอกสถานที่ทํางานตามคําสั่งของนายจาง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๗๐๐/๒๕๓๐ ลูกจางเปนพนักงานขับรถมีหนาที่ตองดูแลรักษารถยนตใน
ความรับผิดชอบใหใชการไดดี การที่ผูบังคับบัญชาอนุมัติใหลูกจางนํารถยนตไปทําความสะอาดและอัดจาระบี
เปนงานในหนาที่ เมื่อลูกจางไปที่รานผูรับจางเพื่อนํารถยนตกลับขณะเดินขามถนนถูกรถยนตชนตาย จึงเปน
การประสบอันตรายเนื่องจากการทํางาน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๖๘๗/๒๕๔๓ การเดินทางไปเก็บเงินคาสินคาจากลูกคาตามหนาที่ ซึ่ง
นายจางไมเครงครัดตอการลงเวลาทํางานในแตละวันและลูกจางไดแจงใหผูบังคับบัญชาทราบแลว ทั้งเวลาที่
เดินทางไปและเวลานัดหมายใหไป รับเงินก็ตอเนื่องและคาบเกี่ยวกับเวลาเริ่มทํางานปกติ เหมาะสมตามสภาพ
ของงานที่ลูกจางจะพึงกระทําเพื่อประโยชนของนายจาง ถือวาเปนการเริ่มทํางานใหนายจางแลว
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๙๑๙/๒๕๓๘ ลูกจางผูตายออกเดินทางไปจากบานพักเพื่อไปเก็บเงินจาก
ลูกคาตามคําสั่งของนายจางและประสบอันตรายขณะกําลังเดินทาง ลักษณะการทํางานของผูตายในวันเกิดเหตุ
จึงไมตองเขาไปยังที่ทํางาน แตผูตายไดออกจากบานพักตรงไปยังบานของลูกคาเพื่อปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรบั
มอบหมาย ชี้ใหเห็นวาผูตายไดเริ่มลงมือทํางานแลวแตยังไมถึงที่หมาย ถือไดวาผูตายประสบอันตรายเนื่องจาก
การทํางาน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๖๗๓/๒๕๒๖ งานประจําของโจทกคือการทํางานในกิจการธนาคารใน
หนวยงานอําเภอพัฒนานิคม เมื่อธนาคารผูเปนนายจางมีคําสั่งใหโจทกไปแขงขันกีฬาที่จังหวัดระยองระหวาง
พนักงานธนาคารดวยกัน ยอมเปนงานพิเศษตามครั้งคราวที่ธนาคารผูเปนนายจางจะมีคําสั่งและเมื่อถึงวันปด
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การแขงขันโจทกก็ไดเดินทางกลับหนวยงานประจําเชนนี้ ตราบใดที่โจทกยังกลับไปไมถึงที่พักประจําหนวยงาน
อําเภอพัฒนานิคม ก็ยังไดชื่อวาโจทกปฏิบัติงานพิเศษอันเปนการปฏิบัติงานใหแกนายจาง การที่โจทกไดรบั
อันตรายระหวางเดินทางกลับจึงเปนการประสบอันตรายขณะปฏิบัติงานใหแกนายจาง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๕๐๒/๒๕๒๗ ผูจัดการของบริษัทสั่งใหนาย ก. ซึ่งเปนผูชวยผูจัดการของ
บริษัทไปตรวจเยี่ยมและแสดงตัวตอลูกคาที่จังหวัดกระบี่และจังหวัดตรัง นาย ก.ไดขอรถไปงานหมั้นที่จังหวัด
ตรังและถือโอกาสไปเยี่ยมลูกคาดวย ผูจัดการอนุญาตเพราะเปนสวัสดิการอยางหนึ่งที่ใหแกพนักงานและเปน
การปฏิบัติตามประเพณีของทองถิ่น หลังเสร็จงานหมั้น ลูกจางนํานาย ก.ไปเยี่ยมลูกคาที่จังหวัดกระบี่แลว
เดินทางตอไปถึงที่เกิดเหตุ รถคันที่ลูกจางขับชนกับรถยนตบรรทุกเปนเหตุใหลูกจางและนาย ก.ถึงแกความตาย
ดังนั้นเมื่อขณะเกิดเหตุงานหมั้นไดผานพนไปแลวเปนเวลาระหวางการตรวจเยี่ยมและแสดงตัวตอลูกคาตาม
คําสั่งของนายจาง จึงถือวาเปนกิจการในวัตถุประสงคของบริษัท ตองถือวาลูกจางผูตายถึงแกความตาย
เนื่องจากการทํางานใหแกนายจาง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๘๐๕/๒๕๔๐ ลูกจางประสบอันตรายขณะเดินทางกลับจากบานลูกคาของ
นายจางซึ่งนายจางสั่งใหลูกจางไปรับผลการตรวจน้ําลายของลูกคา จึงถือไดวาการถึงแกความตายของลูกจาง
เกิดเนื่องจากการทํางานใหแกนายจาง การที่ลูกจางไมไดกลับบานในทันทีที่ปฏิบัติหนาที่เสร็จเนื่องจากไป
รับประทานอาหารที่บานลูกคาอีกคนหนึ่งในละแวกเดียวกันหาทําใหการปฏิบัติงานในหนาที่สิ้นสุดลงไม
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๓๙/๒๕๓๑ ลูกจางไดรับคําสั่งจากนายจางใหเดินทางไปปฏิบัติงานนอก
สถานที่ เมื่อปฏิบัติงานแลวเสร็จตองเดินทางกลับมายังสถานที่ทํางานปกติ ดังนั้นระหวางการเดินทางกลับจึง
ถือเปนชวงเวลาปฏิบัติงานในทางการที่จางใหนายจาง แมลูกจางไมไดเดินทางกลับในทันทีที่ปฏิบัติงานเสร็จ
เพราะฝนตกเปนอุปสรรคในการเดินทางและระหวางรอใหฝนหยุดลูกจางไดรบั ประทานอาหารที่บานซึ่งลูกจาง
ไปทํางานให ก็ไมทําใหการปฏิบัติงานในหนาที่ของลูกจางสิ้นสุดลง ดังนั้นเมื่อลูกจางถูกรถคันอื่นชนถึงแกความ
ตายขณะเดินทางกลับจึงเปนการประสบอันตรายเนื่องจากการทํางาน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๙๖/๒๕๔๗ ท.เปนแมบานสํานักงาน ตองเขาทํางานกอนพนักงานอื่นและ
ตองทํางานนอกสถานที่ทํางานของโจทกเพราะตองซื้ออาหารและเครื่องดื่มจากตลาด โดยโจทกไดกําหนดคา
ลวงเวลาเหมาจายเปนรายเดือนใหดวยเหตุผลที่ ท.ตองเริ่มทํางานกอนเวลาทํางานปกติ แสดงแจงชัดวา ท.ตอง
เริ่มทํางานใหโจทกกอนเวลาทํางานปกติของพนักงาน เมื่อ ท.ขับรถจักรยานยนตไปที่ทํางาน ท.ไดแวะซื้อของที่
ตลาด เมื่อซื้อเสร็จกําลังขับรถจักรยานยนตไปที่ทํางานไดเกิดเฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนตอีกคันหนึ่งเปนเหตุให
ท.ไดรับบาดเจ็บ จึงเปนกรณีที่ ท.ไดรับอันตรายแกกายเนื่องจากการทํางานใหแกนายจาง อันเปนการประสบ
อันตรายตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.๒๕๓๗
“เจ็บปวย” หมายความวา การที่ลูกจางเจ็บปวยหรือถึงแกความตายดวยโรคซึ่งเกิดขึ้นตาม
ลักษณะหรือสภาพของงานหรือเนื่องจากการทํางาน
สวนการ “เจ็บปวย” จะตองเปนการเจ็บปวยหรือถึงแกความตายดวยโรคซึ่งเกิดขึ้นตามลักษณะหรือ
สภาพของงานหรือเนื่องจากการทํางาน ซึ่งประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กําหนดชนิดของโรคซึ่งเกิดขึ้นตาม
ลักษณะหรือสภาพของงานหรือเนื่องจากการทํางาน ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ไดกําหนดชนิดของโรค
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แบงเปน ๑.โรคที่เกิดจากสารเคมีจํานวน ๓๘ สารเคมี ๒.โรคที่เกิดจากสาเหตุทางกายภาพ ๑๐ โรค เชน โรค
หูตึงจากเสียง โรคจากความสั่นสะเทือน โรคจากรังสีความรอน เปนตน ๓.โรคที่เกิดขึ้นจากสาเหตุทางชีวภาพ
ไดแก โรคติดเชื้อ หรือโรคปรสิตเนื่องจากการทํางาน ๔.โรคระบบหายใจที่เกิดขึ้นเนื่องจากการทํางาน ๑๐
โรค เชน โรคบิสสิโนสิส โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง เปนตน ๕. โรคผิวหนังที่เกิดขึ้นเนื่องจากการทํางาน ๖. โรค
ระบบกลามเนื้อและโครงสรางกระดูกที่เกิดขึ้นเนื่องจากการทํางานหรือสาเหตุจากลักษณะงานที่จําเพาะหรือมี
ปจจัยเสี่ยงสูงในสิ่งแวดลอมการทํางาน ๗.โรคมะเร็งที่เกิดขึ้นเนื่องจากการทํางานโดยมีสาเหตุจากปจจัยตาง ๆ
๑๖ ปจจัย เชน ฝุนไม ถานหิน เปนตน และ ๘. โรคอื่น ๆ ซึ่งพิสูจนไดวาเกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของงาน
หรือเนื่องจากการทํางาน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๕๖๘/๒๕๔๘ โจทกยื่นคํารองขอรับเงินทดแทนตอสํานักงานประกันสังคม
เขตพื้นที่ ๗ โจทกอางวาปวดบริเวณเอวเปนอยางมากและไมสามารถเคลื่อนไหวได โดยมีเหตุเนื่องมาจากโจทก
ทําหนาที่ตรวจสอบและวัดขนาดครุภัณฑซึ่งจําเปนตองเคลื่อนยายครุภัณฑที่มีน้ําหนักมากใหแกนายจาง
ขออางของโจทกจึงเปนเรื่องขอรับเงินทดแทนกรณีลูกจางประสบอันตราย มิใชขอรับเงินทดแทนกรณีลูกจาง
เจ็บปวย จึงไมอยูในบังคับมาตรา ๑๔ ที่การเจ็บปวยของลูกจางที่สามารถรับเงินทดแทนไดตอ งเกิดจากโรคซึ่ง
เกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของงานหรือเนื่องจากการทํางาน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๒๕๘/๒๕๔๓ พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.๒๕๓๗ มาตรา ๕ นิยามคําวา
“เจ็บปวย” ตองเปนกรณีที่ลูกจางเจ็บปวยหรือถึงแกความตายดวยโรคซึ่งเกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของ
งานหรือเนื่องจากการทํางานของลูกจางแตละราย โดยพิจารณาตามลักษณะหรือสภาพของงานนั้น ๆ โดยหา
ไดมีขอจํากัดวาการที่ลูกจางเจ็บปวยหรือถึงแกความตายดวยโรคซึ่งเกิดขึ้นนั้น จะตองเปนการเจ็บปวยหรือถึง
แกความตายในขณะปฏิบัติหนาที่ใหแกนายจางไม งานที่ผูตายทํามีลักษณะหรือสภาพของงานที่ตองใชแรงงาน
มาก ตองอยูในสภาพเสียงดังกอใหเกิดความออนเพลียและความเครียดแกผูตายอยางมาก ผูตายถึงแกความ
ตายดวยโรคหลอดโลหิตหัวใจลมเหลวอันเนื่องมาจากการทํางานใหแกนายจาง ถือไดวาผูตายถึงแกความตาย
ดวยโรคซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากการทํางาน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๑๒๑/๒๕๓๗ ผูตายถึงแกความตายในขณะทํางาน การที่ผูตายถึงแกความ
ตายนั้นเปนผลเนื่องจากสภาพของการที่ผูตายตองตรากตรําทํางานหนักมากตลอดทั้งสัปดาหและทํางาน
ลวงเวลาอีกดวย เปนสาเหตุแหงความเครียดทําใหหัวใจขาดเลือดและทําใหผูตายถึงแกความตาย ถือไดวา
ผูตายถึงแกความตายดวยโรคหรือการเจ็บปวยซึ่งเปนผลเนื่องจากการทํางานใหแกนายจาง
มีความสัมพันธระหวางการกระทํากับผล
การที่ลูกจางไดรับอันตรายแกกายหรือผลกระทบแกจิตใจหรือถึงแกความตาย เนื่องจากการทํางาน
หรือปองกันรักษาประโยชนใหแกนายจางหรือตามคําสั่งของนายจาง จะตองมีความสัมพันธระหวางการกระทํา
กับผล (causation) ตามทฤษฎีเงื่อนไข (Doctrine of equivalence of conditions) ซึ่งมีหลักการวา หากไม
มีการกระทําดังที่กลาวอางมา ผลจะไมเกิดขึ้นเชนนั้น หากผลสามารถเกิดจากเหตุไดหลายเหตุหากเหตุหนึ่ง
เปนการกระทําของผูถูกกลาวหาแลว ผูน้นั จะตองรับผิดชอบโดยไมตองคํานึงวายังมีเหตุที่กอใหเกิดความ
เสียหายอื่นดวยเชนกัน เพราะถือวาทุกเหตุมีน้ําหนักเทากัน เชน ลูกจางตองประสบอันตรายตามคําสั่ง หรือใน
เวลาทํางานโดยตรง เชน นายจางสั่งใหลูกจางแขงกีฬาแลวลูกจางตาย (คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๕๘-๗๕๙/
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๒๕๓๑) เปนตน และทฤษฎีมูลเหตุที่เหมาะสม (Doctrine of adequate causality) ซึ่งมีหลักการวา หากมี
เหตุแทรกแซงที่ตามปกติยอมกอใหเกิดผลหรือคาดหมายได ผูที่กระทําการนั้นตองรับผิดในผลนั้น เชน ลูกจาง
ประสบอันตรายแมจะไมใชในเวลาทํางานโดยตรงแตตอเนื่องจากเวลาทํางานที่ทํางานมาหนักมากจึงเกิด
อันตรายไดตามปกติ เปนตน แตหากตายดวยโรคหัวใจหลังจากเลิกสัมมนาอันเปนการปฏิบัติงานใหนายจาง
มาแลวถึง ๑๐ ชั่วโมง ไมถือวาตายเนื่องจากการทํางาน (คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๐๔๓/๒๕๓๒)
วินิจฉัยตามทฤษฎีเงื่อนไข
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๔๙๑/๒๕๒๖ ลูกจางไมมีโรคประจําตัวมากอนไดออกปฏิบัติงานตั้งแต ๖
นาฬิกา โดยทําการลางหินอัดหินตามทางรถไฟซึ่งเปนที่กลางแจงตองกม ๆ เงย ๆ พอถึงเวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา
อากาศรอนอบอาวเกิดอาการหนามืดเปนลมถึงแกความตาย ดังนี้เปนการตายเนื่องจากการทํางานใหแก
นายจางโดยตรง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๒๕๗/๒๕๓๐ ผูจัดการโรงงานของบริษัทนายจางสั่งใหลูกจางไปติดตั้งทอ
ประปาที่บานของผูจัดการบริษัทนายจางซึ่งซื้อทอประปาจากนายจางไดในราคาพิเศษ เชนเดียวกับลูกคาที่
ขอใหไปทําการติดตั้งบริษัทนายจางก็จะจัดการติตตั้งใหโดยลูกจางลงเวลาทํางานและเดินทางไปปฏิบัติงานโดย
รถยนตของนายจาง การที่ลูกจางประสบอันตรายถึงแกความตายขณะทําการติดตั้งทอประปาดังกลาวยอมถือ
ไดวาลูกจางประสบอันตรายเนื่องจากการทํางานใหนายจาง
วินิจฉัยตามทฤษฎีมูลเหตุที่เหมาะสม
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๒๗๓/๒๕๒๕ การที่ลูกจางทําความสะอาดรถจักรดีเซลตามหนาที่แลวไปนั่ง
พักและเดินไปตามมายาวเพื่อนําเสื้อที่สวมไปตากนั้นมิใชผลธรรมดาที่คนทํางานเปนลูกจางจะตองทําเชนนั้น
ดังนั้นเมื่อมายาวพลิกตะแคงลมลงเปนเหตุใหลูกจางไดรบั บาดเจ็บจึงไมไดเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่การงานของ
ลูกจางอันจะถือไดวาเปนการไดรับอันตรายเนื่องจากการทํางานใหนายจาง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๗๗๔/๒๕๔๐ ผูตายตองเดินทางไปฝรั่งเศสเพื่อดูแลลูกคาของนายจางซึ่งตอง
ทํางานตลอดทั้งวันตลอดระยะเวลาเดินทางโดยเฉพาะอยางยิ่งในวันเดินทางที่เครื่องบินออกเดินทางเวลา ๒๓
นาฬิกา กอนหนานั้นตองชวยดูแลลูกคาเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง บัตรโดยสารและกระเปาเดินทางที่สนามบินซึ่ง
เวลาดังกลาวหากผูตายไมตองไปประเทศฝรั่งเศสยอมเปนเวลาพักผอนของผูตาย ผูตายมีสุขภาพสมบูรณดีไมมี
โรคประจําตัว การที่ผูตายเขาหองน้ําเวลา ๖ นาฬิกาของวันเดินทางถัดมาแลวเปนลมหมดสติขณะที่เครื่องบิน
ยังบินอยู ยอมตองใชเวลานานพอสมควรกวาจะสงผูตายไปโรงพยาบาลได ซึ่งหากไดสงตัวใหแพทยตรวจรักษา
ในทันทีหรือในระยะเวลาอันสั้น ผูตายก็ไมนาถึงแกความตาย พฤติการณพิเศษที่เกิดขึ้นในคดีนี้เปนกรณีพิเศษ
ไมใชการทํางานตามเวลาปกติของลูกจาง เพราะเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นมาจากสาเหตุที่ผูตายตองเดินทางไป
ฝรั่งเศสตามคําสั่งของนายจางซึ่งถาผูตายทํางานตามปกติอยูในประเทศไทยเหตุการณดังกลาวคงไมเกิดขึ้น จึง
มีสาเหตุเนื่องมาจากการทํางานตามคําสั่งของนายจางจึงเปนการประสบอันตรายตามมาตรา ๕
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ลักษณะของการขาดความสัมพันธระหวางการกระทํากับผล
๑.กรณีตามหลักการสามประการที่เปนขอตอสูสําหรับนายจางที่ไมตองรับผิดชอบตอลูกจาง
(unholy trinity of defenses)
๑.๑.ลูกจางมีสวนในการเกิดของภยันตราย (Contributory negligence)
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๔๙๕/๒๕๔๖ ผูตายปนขึ้นไปบนโครงจอภาพยนตรแลวเอาธงเหล็กฟาดสาย
ไฟฟาแรงสูงจนถูกไฟฟาดูดและตกลงมาเสียชีวิต เพราะผูตายตองการแสดงโออวดตนเองวาเปนผูวิเศษ มิได
เนื่องจากการทํางานหรือปองกันรักษาประโยชนใหแกนายจางหรือตามคําสั่งของนายจาง จึงไมไดรับความ
คุมครองตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.๒๕๓๗
๑.๒.การบาดเจ็บของลูกจางเกิดจากการกระทําของเพื่อนรวมงาน (The fellow servant rule)
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๗๙๙/๒๕๒๓ ผูตายไปทํารายลูกจางอื่นกอนและการทํารายก็ไมปรากฏวามี
ความจําเปนหรือเหตุผลใดที่จะตองทําราย กรณจึงไมเปนการประสบอันตรายเนื่องจากการทํางาน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๖๘/๒๕๒๔ ผูตายกับนาย ก.ตางเปนลูกจางทําหนาที่ติดมุกเครื่อง
เฟอรนิเจอรของบริษัท โดยนาย ก.เปนลูกมือของผูตาย ผูตายเกิดโทสะที่นาย ก.ไมทําตามคําสั่งจึงตบหนาและ
ใชขวดน้ําอัดลมตีนาย ก.บาดเจ็บ อันเปนการกระทํานอกเหนือการปฏิบัติงานใหนายจาง แตเกิดจากสาเหตุ
ความไมพอใจกันเปนสวนตัว การที่นาย ก.ใชเหล็กนาบมุกเผาไฟตีผูตายขางหลังถึงแกความตายเปนการที่
ผูตายถูกทํารายตายเพราะสาเหตุสวนตัวไมใชเนื่องจากการทํางานใหนายจาง
๑.๓.ลูกจางทราบถึงความเสี่ยงภัยในงานและยอมรับงานนั้น (The assumption of risk)
สําหรับกรณีนี้เปนเรื่องที่นายจางไมไดมอบหมายใหลูกจางทํางานนั้นแตลูกจางทราบและยอมรับใน
ความเสี่ยงภัยเอง เชน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓/๒๕๔๓ หัวหนางานสั่งใหโจทกมาทําหนาที่ปรุงอาหารในวันเกิดเหตุ แตงาน
ที่โจทกทําอยูเพียงในหองครัวของบริษัทอันเปนสถานที่ที่โจทกกําลังจะไปและอยูในชวงเวลา ๖ ถึง ๑๕ นาฬิกา
เทานั้น การที่โจทกตองกลับไปบานเพื่อบอกครอบครัวใหทราบวาโจทกจะตองมาทํางานในวันเกิดเหตุเปนเรื่อง
สวนตัวไมเกี่ยวกับงานที่โจทกตองทํา และการที่โจทกตั้งใจจะแวะซื้อเครื่องปรุงอาหารบางอยางที่โจทกเห็นวา
ขาดหรือหมดไปจากตลาดที่อยูในระหวางทางมาใชในการทํางานของโจทกดวย ก็ไมปรากฏวานายจางไดมี
คําสั่งใหกระทําเชนนั้น จึงแสดงอยูในตัววาโจทกกระทําเอง ไมไดทําตามคําสั่งของนายจาง จะถือวาโจทกไดรบั
อันตรายเนื่องจากการทํางานตามคําสั่งของนายจางหรือเนื่องจากการทํางานใหแกนายจางหาไดไม จึงไมใชการ
ประสบอันตรายตามมาตรา ๕
๒.อันตรายอันเปนเรื่องสวนตัว
ก.ธุระสวนตัว
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๙๖๖/๒๕๓๐ ชวงเวลาที่ลูกจางขออนุญาตไปทําธุระสวนตัวไมถือวาลูกจางได
ปฏิบัติงานใหแกนายจาง เพียงแตทําใหไมเปนการละทิ้งหนาที่เทานั้น การที่นายจางโอนเงินคาจางเขาบัญชีของ
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ลูกจางเดือนใด นายจางก็หมดหนาที่การจายคาจางในเดือนนั้น ลูกจางจะใชสิทธิเบิกถอนเงินจากธนาคาร
เมื่อใดเปนเรื่องสวนตัวและมิใชเปนการปฏิบัติงานใหนายจาง อีกทั้งนายจางมิไดมีคําสั่งใหลูกจางไปเบิกถอน
เงิน แมจะอนุญาตก็เปนเรื่องที่มิใหลูกจางถูกกลาวหาวาละทิ้งหนาที่เทานั้น การที่ลูกจางประสบอันตรายขณะ
เดินทางไปเบิกเงินคาจางจากธนาคารกรณีจึงไมใชการประสบอันตรายเนื่องจากการทํางานใหแกนายจาง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๙๗๕/๒๕๕๗ ลูกจางที่ประสบอันตรายและจะมีสิทธิไดรบั เงินทดแทนตาม
มาตรา ๕ ตองเปนลูกจางที่ไดรบั อันตรายแกกายเนื่องจากการทํางานหรือปองกันรักษาประโยชนใหแกนายจาง
หรือตามคําสั่งของนายจาง การที่โจทกขับรถบรรทุกไปสงวัสดุกอสรางที่บานของลูกคานายจางแลวขับรถออก
นอกเสนทางโดยนายจางไมทราบเพื่อไปยืมเงินเพื่อนบิดาของโจทกทําใหรถของนายจางติดหลม โจทกจึงขับ
รถจักรยานยนตไปตามเพื่อนมาชวยยกรถที่ติดหลมแลวประสบอุบัติเหตุชนกับรถจักรยานยนตอื่นที่ตัดหนา
เปนกรณีที่โจทกขับรถของนายจางไปทําธุระสวนตัวอันเปนการกระทํานอกทางการที่จาง การที่โจทกขับรถไป
ติดหลมจึงแกไขความผิดพลาดของตนเองและตองเอารถของนายจางขึ้นจากหลมใหไดเพื่อปกปดนายจางมิให
ทราบวาตนขับรถของนายจางออกนอกเสนทางไปทําธุระสวนตัว การประสบอุบัติเหตุของโจทกจึงไมเปนการ
ประสบอันตรายตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.๒๕๓๗
ข.การเกิดอันตรายขณะที่ลูกจางพักผอนเปนการสวนตัว
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๗๔/๒๕๓๓ ลูกจางเปนชางทาสีตบแตงของบริษัท วันที่ ๒๕ มิถุนายน
๒๕๓๐ ไดเดินทางไปโดยรถยนตบรรทุกไปยังจังหวัดประจวบคีรีขันธเพื่อทาสีตบแตงอาคารสํานักงานธนาคาร
ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๓๐ ตั้งแตเวลา ๑๖ ถึง ๒๐ นาฬิกา ลูกจางไดนอนหลับบนรถยนตบรรทุก เมื่อเพื่อน
ของลูกจางเรียกใหไปนอนพักในโรงแรมลูกจางไมยอมลุกขึ้น กระทั่งเวลา ๓ นาฬิกาของวันที่ ๒๖ มิถุนายน
๒๕๓๐ ลูกจางไดลงจากรถยนตบรรทุกแลวตกลงมาที่พื้นดินเปนเหตุใหไดรบั อันตรายแขนและขาใชงานไมได
เนื่องจากไขสันหลังและเสนประสาทถูกกดทับ ดังนั้นในเวลาที่ลูกจางประสบอันตรายจึงไมใชระยะเวลา
ปฏิบัติงานในหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากนายจางเพราะเปนเวลาที่ลูกจางตองพักผอนเพื่อเตรียมปฏิบัติงาน
ตามกําหนดเวลา จึงมิใชการประสบอันตรายเนื่องจากการทํางานใหนายจาง
ค.ทะเลาะวิวาทสวนตัว
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๙๓๙/๒๕๒๕ ลูกจางถูกคนรายยิงตายในระหวางเวลาทํางานและในสถานที่
ทํางาน แตคนรายรับสารภาพวาสาเหตุที่ยิงเพราะตองการลางแคนใหเพื่อนซึ่งเปนเรื่องโกรธแคนสวนตัวไม
เกี่ยวกับหนาที่การงานของลูกจาง จึงถือไมไดวาเปนการประสบอันตรายเนื่องจากการทํางาน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๗๙๙/๒๕๒๓ แมจะฟงวาผูชวยผูจัดการบริษัท อ.สั่งใหผูตายดําเนินการให
ป.ยายออกไปจากหองพักของบริษัทซึ่ง ป.อยูโดยไมมีสิทธิ ผูตายสั่งใหคนตาม ป.ไปพบ ป.ไมไป ผูตายจึงไปพบ
ป.เพื่อเจรจาเรียกหองพักคืน แตในการเจรจานั้นไดความวาผูตายไดทํารายรางกาย ป.กอนโดยไมจําเปน ดังนี้
เปนเรื่องผูตายทํารายรางกาย ป. ไปตามเจตนาของผูตายเองหาเกี่ยวเนื่องกับการเจรจาเรียกหองพักคืนอันเปน
การทํางานใหนายจางไม ถือไมไดวาการประสบอันตรายถึงแกความตายเนื่องจากการทํางานใหนายจาง
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ง.การศึกษาอบรมสวนตัว
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๑๔๖/๒๕๒๖ ผูตายเปนลูกจางบริษัท ท. มีหนาที่รบั สงเอกสาร การที่ผูตาย
ไปเรียนภาษาอังกฤษโดยบริษัท ท. เปนผูออกคาใชจาย ซึ่งมิใชการอันเปนวัตถุประสงคของบริษัท ท. แตเปน
เพียงการสงเสริมใหผูตายมีความรูภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น เพื่อประโยชนของผูตายในการติดตอกับลูกคา ถือไมได
วาการเรียนภาษาอังกฤษเปนการปฏิบัติหนาที่หรือทํางานใหแกบริษัท ท. เมื่อผูตายประสบอันตรายถึงชีวิต
ระหวางการเดินทางไปเรียนภาษาอังกฤษ บิดาของผูตายจึงไมมีสิทธิไดรับเงินทดแทน
๓.การประสบอันตรายระหวางการเดินทาง
ก.การเดินทางไปทํางาน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๓๑๐/๒๕๒๕ ลูกจางออกจากหองพักเพื่อไปเขาเวรสํารองฉุกเฉินไดประสบ
อันตรายขณะขามทางรถไฟผานชวงตัวรถสินคาที่ตัดอยู ยังเดินทางไปไมถึงสถานที่ที่จะปฏิบัติหนาที่ จึงถือ
ไมไดวาเปนการประสบอันตรายเนื่องจากการทํางาน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๐๘/๒๕๓๐ ลูกจางมีหนาที่เปนพนักงานเก็บคาโดยสารประจําทางของ
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพตองมาปฏิบัติหนาที่ในกะเชา แตลูกจางไปถึงอูรถประจําทางสาย หัวหนางานจึง
ใหมาทํางานในกะบายแทนโดยใหลูกจางลงชื่อทํางานไว เมื่อใกลเวลาเริ่มกะบายลูกจางขับรถจักรยานยนตออก
จากบานพักเพื่อเขาทํางานและประสบอุบัติเหตุรถชนกันไดรับบาดเจ็บ เมื่อลูกจางยังไมไดทํางานตามที่นายจาง
ไดมอบหมายแมจะมีการลงชื่อไวแลวก็จะถือวาลูกจางไดรับอันตรายเนื่องจากการงานใหแกนายจางไมได
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๓๗๐/๒๕๒๐ ลูกจางมีหนาที่เก็บเงินจากลูกคา นายจางมอบรถจักรยานยนต
ใหใชในการปฏิบัติหนาที่โดยใหดูแลรักษาและอนุญาตใหนํารถกลับบานและขับมาทํางานที่สํานักงาน ขณะที่
ลูกจางประสบอันตรายนั้นเปนเวลาที่ลูกจางขับรถจักรยานยนตจากบานจะไปสํานักงานเพื่อปฏิบัติงาน
ตามปกติ มิไดประสบอันตรายในขณะที่กําลังเดินทางไปหรือกลับจากการปฏิบัติงานตามคําสั่งของนายจาง จึง
มิใชเปนการประสบอันตรายเนื่องจากการทํางานหรือปองกันรักษาประโยชนใหแกนายจาง
ข.การเดินทางกลับจากที่ทํางาน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๘๒/๒๕๒๔ รถรับและสงที่นายจางจัดใหเปนเพียงสวัสดิการของนายจางเพื่อ
ความสะดวกแกลูกจางเทานั้น ลูกจางไมไดนั่งรถไปและกลับจากการทํางานตามคําสั่งหรือภายใตการควบคุม
บังคับบัญชาของนายจาง การที่ลูกจางเลิกงานแลวนั่งรถบริการของนายจางกลับบานเกิดอุบัติเหตุรถตกถนน
และทับลูกจางถึงแกความตาย จึงถือไมไดวาเปนการประสบอันตรายเนื่องจากการทํางาน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๖๖๖/๒๕๒๔ ลูกจางมีหนาที่เก็บเงินจากลูกคาไปทําสัญญาเชาซื้อกับลูกคา
ตามหนาที่และคําสั่งของผูจัดการสาขา การทํางานใหนายจางเสร็จสิ้นแลวขณะเดินทางกลับบานถูกรถยนต
เฉี่ยวรถจักรยานยนตที่โจทกขับมาลมลง โจทกไดรับอันตรายแกกาย ดังนี้ถือไมไดวาเปนการประสบอันตราย
เนื่องจากการทํางาน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๖๓๒/๒๕๖๐ จําเลยมีคําสั่งใหเรือขุดที่ผูตายเปนพนักงานประจําเรือไป
ปฏิบัติงานขุดลอกบริเวณหลักผูกเรือกลางน้ําบางหัวเสือ จึงถือวาคําสั่งดังกลาวเปนคําสั่งใหผูตายไปปฏิบัติงาน
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ตามหนาที่การงานปกติ การที่ผูตายไปปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทํางานตามปกติ หลังเลิกงานแลวเดินทางกลับ
บานพักระหวางทางประสบอุบัติเหตุถูกรถบรรทุกลากพวงตูสินคาเฉี่ยวชนถึงแกความตาย ซึ่งชวงเวลาเดินทาง
กลับบานเชนนี้ไมอาจถือไดวาเปนชวงเวลาปฏิบัติงานในทางการที่จางของนายจาง จึงมิใชกรณีที่ผูตายถึงแก
ความตายเนื่องจากการทํางานหรือปองกันรักษาประโยชนแกนายจาง หรือการปฏิบัติตามคําสั่งของนายจางอัน
จะถือเปนการประสบอันตรายที่จะมีสิทธิไดรบั เงินทดแทน
ค.เดินทางออกนอกเสนทางเพื่อประโยชนสวนตัว
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๐๒๐/๒๕๓๙ ขณะเกิดเหตุผูตายเดินทางไปจังหวัดสุราษฎรธานีเพื่อสาธิต
สินคาสีเคลือบไมของบริษัท แลวเดินทางไปพักที่บานมารดาที่จังหวัดชุมพรซึ่งไมไดเปนไปตามคําสั่งของ
นายจางเพราะนายจางไมไดใหปฏิบัติงานที่จังหวัดชุมพรดวย ขออางที่วาตองกลับมาเอาสีที่แบงไวไปสาธิตให
ลูกคาดูในวันรุงขึ้นเปนเรื่องที่ผูตายเสี่ยงภัยที่จะขับรถยนตมาเอาสีเอง จึงเปนกิจธุระสวนตัวไมเกี่ยวกับนายจาง
แมระหวางขับรถกลับจากจังหวัดชุมพรเกิดอุบัติเหตุรถพลิกคว่ํา ก็ไมเกี่ยวเนื่องจากการทํางาน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓/๒๕๔๓ หัวหนางานสั่งใหโจทกมาทําหนาที่ปรุงอาหารในวันเกิดเหตุ แตงาน
ที่โจทกทําอยูเพียงในหองครัวของบริษัทอันเปนสถานที่ที่โจทกกําลังจะไปและอยูในชวงเวลา ๖ ถึง ๑๕ นาฬิกา
เทานั้น การที่โจทกตองกลับไปบานเพื่อบอกครอบครัวใหทราบวาโจทกจะตองมาทํางานในวันเกิดเหตุเปนเรื่อง
สวนตัวไมเกี่ยวกับงานที่โจทกตองทํา และการที่โจทกตั้งใจจะแวะซื้อเครื่องปรุงอาหารบางอยางที่โจทกเห็นวา
ขาดหรือหมดไปจากตลาดที่อยูในระหวางทางมาใชในการทํางานของโจทกดวย ก็ไมปรากฏวานายจางไดมี
คําสั่งใหกระทําเชนนั้น จึงแสดงอยูในตัววาโจทกกระทําเอง ไมไดทําตามคําสั่งของนายจาง จะถือวาโจทกไดรบั
อันตรายเนื่องจากการทํางานตามคําสั่งของนายจางหรือเนื่องจากการทํางานใหแกนายจางหาไดไม จึงไมใชการ
ประสบอันตรายตามมาตรา ๕
๔.การเกิดอันตรายจากการรวมงานประเพณี
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๑๗๒/๒๕๒๖ ผูจัดการฝายบุคคลไดรับมอบหมายจากผูจัดการทั่วไปฝาย
บริหารใหไปงานศพของบิดาลูกจางคนหนึ่ง เมื่อเสร็จจากงานศพไดขับรถกลับบาน ระหวางทางเกิดอุบัติเหตุรถ
ชนเสาไฟฟาเปนเหตุใหถึงแกความตาย การไปงานศพเปนประเพณีทางสังคมไมใชเรื่องความรับผิดชอบใน
หนาที่ จึงเปนงานที่ไดรบั มอบหมายพิเศษซึ่งอยูนอกวัตถุประสงคของนิติบุคคลซึ่งเปนบริษัทในฐานะนายจาง
๕.การเกิดอันตรายหรือเจ็บปวยจากพยาธิสภาพของลูกจางเอง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๓๒๑/๒๕๒๗ โรคหรือการเจ็บปวยที่ทําใหถึงแกความตายอันเปนผลให
นายจางตองจายคาทดแทน จะตองเปนโรคหรือการเจ็บปวยที่เกิดขึ้นสืบเนื่องจากการทํางานของลูกจาง
โดยตรง เมื่อผูตายเดินตรวจสตอกในโชวรูมแลวลื่นลมศีรษะฟาดพื้นถึงแกความตายจากหัวใจวาย ซึ่งผูตายเปน
โรคหัวใจโตและลิ้นหัวใจรั่วอยูกอนแลว โอกาสที่จะประสบอันตรายเพราะเกิดภาวะหัวใจวายโดยฉับพลันมีขึ้น
เมื่อใดก็ได จึงถือไมไดวาผูตายถึงแกความตายดวยโรคหรือการเจ็บปวยซึ่งเปนผลสืบเนื่องจากการทํางาน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๖๑๓/๒๕๒๗ ลูกจางทําหนาที่พนักงานวิเคราะหและจัดฝกอบรมพนักงาน
วันเกิดเหตุเปนวันที่มีการสัมมนาขณะที่ลูกจางกําลังแนะนําวิทยากรตามหนาที่การงานไดเกิดอาการผิดปกติ
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เสียงเปลี่ยนไป หลังจากนั้นมีอาการปวดศีรษะและอาเจียนและถึงแกความตายในเวลาตอมา เหตุที่ตายเพราะ
ความดันโลหิตสูงและเสนโลหิตในสมองแตกซึ่งโรคความดันโลหิตสูงเปนโรคประจําตัวของลูกจาง ลักษณะงาน
ของลูกจางมิใชเปนงานที่กอใหเกิดการเจ็บปวยดวยโรคความดันโลหิตสูงขึ้นได การเจ็บปวยนี้จึงถือไมไดวาเปน
การเจ็บปวยจากการทํางานใหนายจางดวยโรคที่เกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของงานหรือเปนผลเนื่องจาก
การทํางาน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๓/๒๕๒๔ โจทกเปนโรคความดันโลหิตสูงอยูแลว มาทํางานลวงเวลาหลายวัน
ทําใหเกิดความเครงเครียด โรคความดันโลหิตสูงทวีความรุนแรงขึ้น ในที่สุดเดินไปหองน้ําตามกระดานที่
นายจางพาดไวไมเรียบรอยจึงหกลมและเปนอัมพาต มิใชการประสบอันตรายเนื่องจากการทํางานใหนายจาง
๖.การเกิดอันตรายกอนเวลาทํางาน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๕๐๗/๒๕๒๑ ลูกจางยืนอยูภายนอกหนาประตูโรงงานกอนถึงเวลาเริ่มทํางาน
มีรถยนตที่แลนมาตามถนนพุงเขาชนตาย ไมถือเปนการประสบอันตรายเนื่องจากการทํางานใหแกนายจาง
๗.การเกิดอันตรายจากเหตุอื่นที่ไมใชการทํางานโดยตรง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๕๕๙/๒๕๒๕ ลูกจางเปนพนักงานขับรถของการรถไฟ แมกฎขอบังคับและ
ระเบียบการเดินรถจะไดกําหนดวากอนที่พนักงานขับรถจะไปและหลังจากที่ไดกระทําการตามหนาที่ตองอาน
ประกาศประจําวันซึ่งติดอยูตามที่ไดกําหนดไววาจะมีการงานนอกเหนือที่ตนจะตองทําเปนพิเศษอยางไรบางก็
เปนเพียงเพื่อใหพนักงานขับรถทราบวาตนมีหนาที่ตองทํางานในวันรุงขึ้นหรือไมเทานั้นซึ่งอาจจะมีหรือไมก็ได
การที่ลูกจางไปดูประกาศประจําวันจึงไมใชการทํางานและเมื่อลูกจางประสบอันตรายแกกายขณะเดินไปดู
ประกาศประจําวันจึงถือไมไดวาเปนการประสบอันตรายเนื่องจากการทํางานใหแกนายจาง
๘.การเกิดอันตรายระหวางการกีฬาที่ไมใชของนายจาง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๘๗๘/๒๕๓๑ นายจางมิไดมีขอบังคับกําหนดใหมีการแขงขันกีฬาระหวาง
ลูกจางไวเปนกิจจะลักษณะ คําสั่งของนายจางที่สั่งวา “อนุมัติใหจัดได” เปนเพียงอนุญาตใหมีการจัดการ
แขงขันกีฬาระหวางลูกจางไดเทานั้น สวนลูกจางคนใดจะเขาแขงขันหรือไมมิไดมกี ารบังคับอันจะถือวาเปน
คําสั่งใหลูกจางผูน้นั ตองลงแขงขัน เมื่อปรากฏวาลูกจางสมัครใจลงแขงเองและถึงแกความตายจึงถือไมไดวา
ลูกจางประสบอันตรายเนื่องจากการทํางานใหแกนายจาง
๙.การเกิดอันตรายกอนและหลังสัญญาจาง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๑๑๔/๒๕๓๑ ภายหลังจากสัญญาจางแรงงานสิ้นสุดลง นายจางไมสามารถ
นําคาจางไปจาย ณ สถานที่ทํางานของลูกจางไดทัน จึงสั่งใหลูกจางเดินทางไปรับคาจางที่สํานักงานของ
นายจาง โดยนํารถยนตไปรับลูกจางเพื่อไปรับคาจางที่สํานักงานของนายจาง ระหวางการเดินทางเกิดอุบัติเหตุ
เปนเหตุใหลูกจางถึงแกความตาย ดังนี้เมื่ออุบัติเหตุเกิดขึ้นหลังจากสิ้นสุดสัญญาจางแรงงาน และลูกจาง
สามารถยินยอมรับคาจาง ณ สถานที่อื่นก็ได การที่นายจางจัดรถยนตไปรับลูกจางเปนเพียงการอํานวยความ
สะดวกใหแกลูกจางเทานั้น จึงไมเปนการประสบอันตรายเนื่องจากการทํางานใหแกนายจาง
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สูญหาย หมายความวา การที่ลูกจางหายไปในระหวางทํางานหรือปฏิบัติตามคําสั่งของนายจางซึ่ง
มีเหตุอันควรเชื่อวาลูกจางถึงแกความตายเพราะประสบเหตุอันตรายที่เกิดขึ้นในระหวางทํางานหรือปฏิบัติ
ตามคําสั่งของนายจางนั้น รวมตลอดถึงการที่ลูกจางหายไปในระหวางเดินทางโดยพาหนะทางบก ทาง
อากาศ หรือทางน้ํา เพื่อไปทํางานใหนายจาง ซึ่งมีเหตุอันควรเชื่อวาพาหนะนั้นไดประสบเหตุอันตรายและ
ลูกจางถึงแกความตาย ทั้งนี้เปนระยะเวลาไมนอยกวา ๑๒๐ วัน นับแตวันที่เกิดเหตุน้นั
การสูญหายตามมาตรานี้หมายถึง
๑.การที่ลูกจางหายไปในระหวางทํางานซึ่งมีเหตุอันควรเชื่อวาลูกจางถึงแกความตายเพราะประสบเหตุ
อันตรายที่เกิดขึ้นในระหวางทํางานนั้น หรือ
๒.การที่ลูกจางหายไปในระหวางปฏิบัติตามคําสั่งของนายจางซึ่งมีเหตุอันควรเชื่อวาลูกจางถึงแกความ
ตายเพราะประสบเหตุอันตรายที่เกิดขึ้นในระหวางปฏิบัติตามคําสั่งของนายจางนั้น หรือ
๓.การที่ลูกจางหายไปในระหวางเดินทางโดยพาหนะทางบก ทางอากาศ หรือทางน้ํา เพื่อไปทํางานให
นายจาง ซึ่งมีเหตุอันควรเชื่อวาพาหนะนั้นไดประสบเหตุอันตรายและลูกจางถึงแกความตาย
หากมีการหายไปเปนระยะเวลา ๑๒๐ วัน นับแตวันที่เกิดเหตุดังกลาว ถือวาลูกจางไดสูญหายไปตาม
มาตรานี้แลว
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๙๗๘๕/๒๕๓๙ อ.ปฏิบัติงานเปนไตเรือทําหนาที่ควบคุมดูแลการจับปลา
ตลอดจนลูกเรือ โดยโจทกเปนผูเสียคาใชจาย ปลาที่หาไดเมื่อขายและหักคาใชจายใหโจทกแลว โจทกจะได
๖๕ เปอรเซ็นต อ.และลูกเรือได ๓๕ เปอรเซ็นต แสดงวา อ.เพียงตกลงทํางานใหโจทกเพื่อประโยชนในธุรกิจหา
ปลาเทานั้น การกําหนดสวนแบงจํานวนเงินเปนเรื่องจูงใจใหขยันทํางานถือวาเปนเงินที่แบงใหหรือจายเพื่อเปน
คาตอบแทนการทํางานมีลักษณะเปนคาจาง อ.จึงเปนลูกจางของโจทก อ.ตองออกไปปฏิบัติหนาที่ในทะเล
ตลอดระยะเวลาที่อยูในทะเล จึงถือวาเปนระยะเวลาที่อยูในระหวางการปฏิบัติหนาที่จนกวาจะนําเรือกลับ
มาถึงฝง เมื่อ อ. หายไปจากเรือที่ทํางานอยูจึงถือไดวา อ.หายไปในระหวางทํางาน เปนการสูญหายตามมาตรา
๕
การจายเงินทดแทน
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.๒๕๓๗ มาตรา ๕ “เงินทดแทน” หมายความวา เงินที่จายเปน
คาทดแทน คารักษาพยาบาล คาฟนฟูสมรรถภาพในการทํางาน และคาทําศพ
ดังนั้นเงินทดแทนจึงรวมทั้งคาทดแทน คารักษาพยาบาล คาฟนฟูสมรรถภาพในการทํางาน และคาทํา
ศพ ซึ่งตามมาตรา ๑๓ กําหนดเปนหนาที่ของนายจางที่ตองจัดใหลูกจางที่ประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเขารับ
การรักษาพยาบาลทันทีตามความเหมาะสม
คาทดแทน
มาตรา ๕ “คาทดแทน” หมายความวา เงินที่จายใหแกลูกจางหรือผูมีสิทธิตามมาตรา ๒๐ สําหรับ
การประสบอันตรายหรือเจ็บปวยหรือสูญหายของลูกจางตามพระราชบัญญัตินี้

18

มาตรา ๑๘ เมื่อลูกจางประสบอันตรายหรือเจ็บปวยหรือสูญหาย ใหนายจางจายคาทดแทนเปน
รายเดือนใหแกลูกจางหรือผูมีสิทธิตามมาตรา ๒๐ แลวแตกรณี ดังตอไปนี้
(๑) รอยละเจ็ดสิบของคาจางรายเดือน สําหรับกรณีที่ลูกจางไมสามารถทํางานไดไมวาลูกจางจะ
สูญเสียอวัยวะตาม (๒) ดวยหรือไมก็ตาม โดยจายตั้งแตวันแรกที่ลูกจางไมสามารถทํางานไดไปจนตลอด
ระยะเวลาที่ไมสามารถทํางานได แตตองไมเกินหนึ่งป
(๒) รอยละเจ็ดสิบของคาจางรายเดือน สําหรับกรณีที่ลูกจางตองสูญเสียสมรรถภาพในการทํางาน
ของรางกาย โดยจายตามระยะเวลาที่ตองจายใหตามที่กระทรวงแรงงานประกาศกําหนด แตตองไมเกินสิบ
ป
(๓) รอยละเจ็ดสิบของคาจางรายเดือน สําหรับกรณีที่ลูกจางทุพพลภาพ โดยจายตามประเภทของ
การทุพพลภาพและตามระยะเวลาที่กระทรวงแรงงานประกาศกําหนด แตตองไมนอยกวาสิบหาป
(๔) รอยละเจ็ดสิบของคาจางรายเดือน สําหรับกรณีที่ลูกจางถึงแกความตายหรือสูญหายมีกําหนด
สิบป
คําวา “ทุพพลภาพ” ตามมาตรานี้ หมายความวา การที่ลูกจางสูญเสียอวัยวะหรือสูญเสีย
สมรรถภาพของอวัยวะหรือของรางกาย หรือสูญเสียสภาวะปกติของจิตใจ จนทําใหความสามารถในการ
ทํางานลดลงถึงขนาดไมอาจประกอบการงานตามปกติได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่เลขาธิการประกาศกําหนด
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการแพทย
หลักเกณฑและวิธีการคํานวณคาจางรายเดือนใหเปนไปตามที่กระทรวงแรงงานประกาศกําหนด
คาทดแทนตามวรรคหนึ่งตองไมนอยกวาคาทดแทนรายเดือนต่ําสุดและไมมากกวาคาทดแทนราย
เดือนสูงสุดตามที่กระทรวงแรงงานประกาศกําหนด
มาตรา ๑๙ ในกรณีที่นายจางจายคาทดแทนตามมาตรา ๑๘(๒) หรือ (๓) และตอมาลูกจางไดถึง
แกความตายในขณะที่ยังรับคาทดแทนไมครบระยะเวลาตามสิทธิดังกลาว ใหนายจางจายคาทดแทนใหแก
ผูมีสิทธิตามมาตรา ๒๐ ตอไป จนครบกําหนดระยะเวลาตามสิทธิ ทั้งนี้ ระยะเวลาการจายคาทดแทน
รวมกันตองไมเกินสิบป
การจายคาทดแทนตามมาตรา ๑๘ จะตองเปนการจายเงินใหแกลูกจางหรือผูมีสิทธิตามมาตรา ๒๐
สําหรับการประสบอันตรายหรือเจ็บปวยหรือสูญหายของลูกจาง ซึ่งมี ๔ กรณี คือ
(๑) คาทดแทนการขาดรายไดตามมาตรา ๑๘ (๑) จายตั้งแตวันแรกที่ลูกจางไมสามารถทํางานไดไปจน
ตลอดระยะเวลาที่ไมสามารถทํางานได แตตองไมเกินหนึ่งป
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๐๗๕/๒๕๒๘ การที่นายจางตองจายคาทดแทนเมื่อลูกจางประสบอันตราย
เปนรายเดือนหมายความวา ตองจายคาทดแทนทุกเดือน เพื่อคุมครองมิใหลูกจางตองขาดรายไดนานเกินไป
ไมใชขอกําหนดในการนับระยะเวลา ขอความที่วาใหนับแตวันแรกที่ลูกจางไมสามารถทํางานไดไปจน
ตลอดเวลาที่ไมสามารถทํางานติดตอกันได ขอความเชนนี้ไมอาจแปลความไดวาใหนับระยะเวลาเปนรายวัน
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ติดตอกัน เพราะการนับระยะเวลาที่ลูกจางไมสามารถทํางานไดกับการกําหนดเวลาใหจายคาทดแทนเปนคนละ
กรณีกัน กรณีถือวากฎหมายแรงงานมิไดกําหนดการนับระยะเวลาไวเปนพิเศษ จึงตองนับตามหลักทั่วไปตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
(๒) คาทดแทนการสูญเสียสมรรถภาพในการทํางานของรางกาย ตามมาตรา ๑๘ (๒) โดยจายตาม
ระยะเวลาที่ตองจายใหตามที่กระทรวงแรงงานประกาศกําหนด แตตองไมเกินสิบป ซึ่งตามประกาศกระทรวง
แรงงาน เรื่อง กําหนดระยะเวลาการจายคาทดแทนและหลักเกณฑและวิธีการคํานวณคาจางรายเดือน ลงวันที่
๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ ขอ ๔ กําหนดใหลูกจางจะไดรับการประเมินการสูญเสียอวัยวะหรือการสูญเสีย
สมรรถภาพของอวัยวะหลังจากที่ลูกจางไดรบั การรักษาดวยวิธีการตาง ๆ ทางการแพทยอยางเต็มที่แลว หรือ
สิ้นสุดการรักษาซึ่งไมสามารถรักษาใหเปนปกติไดและพยาธิสภาพของอวัยวะนั้นคงที่ไมมีการเปลี่ยนแปลงอีก
หรือเมื่อพนกําหนดระยะเวลาหนึ่งปนับแตวันที่ลูกจางประสบอันตรายหรือเจ็บปวย โดยขอ ๕ กําหนดใหแพทย
ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมเปนผูประเมินดังกลาวตามวิธีการประเมินที่สํานักงานประกันสังคมกําหนด หรือ
หากไมมีวิธีประเมินกําหนดไวใหคณะกรรมการแพทยเปนผูประเมิน สําหรับประเภทของการสูญเสียอวัยวะและ
ระยะเวลาการจายคาทดแทนนั้น ประกาศฉบับนี้ไดกําหนดตาราง ประเภทของการสูญเสียอวัยวะ คําจํากัด
ความ และระยะเวลาการจายคาทดแทนรายเดือนไว เชน แขนขาดระดับศอก คือแขนขาดระดับขอศอกขึ้นไป
จาย ๑๒๐ เดือน หรือ มือขาด คือนิ้วมือทั้งหานิ้วขาดตั้งแตระดับขอโคนนิ้วทุกนิ้วขึ้นไปถึงขอมือ จาย ๑๐๘
เดือน เปนตน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๑๘๙/๒๕๒๘ คาทดแทนที่กฎหมายบังคับใหนายจางจายแกลูกจางในกรณี
สูญเสียสมรรถภาพในการทํางานของอวัยวะแลว ยังใหทดแทนในกรณีที่ลูกจางไดสูญเสียอวัยวะของรางกาย
เนื่องจากการทํางานใหนายจางดวย จึงมีเจตนารมณคุมครองลูกจางโดยกําหนดใหนายจางจายแกลูกจางที่
ประสบอันตรายสูญเสียอวัยวะหรือการสูญเสียสมรรถภาพในการทํางานเพื่อทดแทนการสูญเสียเหลานั้น
โดยตรง มิใชใหจายเพื่อบรรเทาความเดือดรอนทุกขยากของลูกจางในระหวางที่ไมสามารถทํางานได คา
ทดแทนที่ลูกจางมีสิทธิไดรับสามารถคํานวณเปนจํานวนเงินแนนอนได หากลูกจางและนายจางตกลงกันจายใน
คราวเดียวเต็มจํานวนก็ได การที่นายจางตองจายเปนรายเดือนนั้นเปนเพียงการผอนคลายภาระของนายจาง
และเพื่อประโยชนของลูกจางและครอบครัวในการครองชีพมิใหเดือดรอนระหวางที่ปฏิบัติงานไมไดเทานั้น การ
ที่พนักงานเงินทดแทนมีคําสั่งใหนายจางจายคาทดแทนเปนรายเดือน การผิดนัดของนายจางยอมเกิดขึ้นในแต
ละเดือนที่มีหนาที่จายคาทดแทนมิใชตกเปนผูผิดนัดในยอดเงินทั้งจํานวน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๔๒๒/๒๕๓๗ การที่มือขวาของลูกจางสูญเสียสมรรถภาพในการทํางาน
สิ้นเชิงหรือแตบางสวนที่ถือวาเปนการสูญเสียมือขวาดวยนั้น ถือวาเปนกรณีเดียวกับมือขาดซึ่งกําหนดไวเฉพาะ
การสูญเสียมือแลว จึงไมอยูในความหมายของการสูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะสวนอื่นอีก
การประสบอันตรายหรือเจ็บปวยซึ่งเปนเหตุใหสูญเสียอวัยวะของรางกายหรือสูญเสียสมรรถภาพใน
การทํางานของอวัยวะไปเพียงบางสวน ในการคิดคาทดแทนใหเทียบอัตราสวนรอยละจากจํานวนระยะเวลาที่
กําหนดไวสําหรับการสูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพในการทํางานของอวัยวะประเภทนั้น ๆ และใน
กรณีทมี่ ีการสูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะอื่นนอกจากที่กําหนดไวในตาราง ใหมีระยะเวลา
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การจายคาทดแทนเปนรอยละของสมรรถภาพทั้งรางกายในอัตราความสูญเสียสมรรถภาพรอยละ ๑ ตอ
ระยะเวลาการจายคาทดแทนสองเดือน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๙๑/๒๕๓๔ โจทกประสบอันตรายเนื่องจากการทํางานใหแกนายจางตอง
สูญเสียอวัยวะหลายสวนของรางกาย คือ หนังศีรษะ ใบหูขางขวา และคิ้วทั้งสองขาง ซึ่งเปนการสูญเสียอวัยวะ
บางสวนของรางกาย โจทกจึงมีสิทธิไดรับคาทดแทนเปนรายเดือนรอยละหกสิบของคาจางรายเดือนตามที่ระบุ
ไวในประกาศ หาใชเปนการที่ตองจายคาทดแทนจากการที่โจทกตองสูญเสียอวัยวะในแตละสวนของรางกาย
แยกเปนสวน ๆ ไม
(๓) คาทดแทนการสูญเสียความสามารถในการทํางานหรือในการประกอบอาชีพโดยสิ้นเชิงหรือการ
ทุพพลภาพ จายใหตามประเภทของการทุพพลภาพและตามระยะเวลาตามที่กระทรวงแรงงานประกาศกําหนด
แตตองไมนอยกวาสิบหาป ซึ่งตามประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กําหนดระยะเวลาการจายคาทดแทนและ
หลักเกณฑและวิธีการคํานวณคาจางรายเดือน ขอ ๖ กําหนดใหในกรณีลูกจางซึ่งไดรบั การประเมินใหเปนผู
ทุพพลภาพตามมาตรา ๑๘ (๓) เชน ขาขาดทั้งสองขาง หรือมือหนึ่งขางกับเทาหนึ่งขางขาด หรือมือทั้งสองขาง
ขาด หรือสูญเสียลูกตาทั้งสองขาง หรือสูญเสียลูกตาขางหนึ่งกับสูญเสียสมรรถภาพในการเห็นรอยละเกาสิบ
ของตาอีกขางหนึ่ง หรือประสบอันตรายหรือเจ็บปวยที่ศีรษะและหรือกระดูกสันหลังเปนเหตุใหสูญเสีย
สมรรถภาพในการทํางานของขาหรือมือทั้งสองขางหรือมือหนึ่งขางกับขาหนึ่งขาง หรือประสบอันตรายหรือ
เจ็บปวยที่ศรี ษะจนเปนเหตุใหเกิดความผิดปกติของความรูสึกตัว และหรือจิตฟนเฟอน ซึ่งจะมีระยะเวลาการ
จายคาทดแทนตลอดชีวิต
(๔) กรณีที่ลูกจางถึงแกความตายหรือสูญหายตามมาตรา ๑๘(๔) ใหนายจางจายอัตรารอยละเจ็ดสิบ
ของคาจางรายเดือนมีกําหนดสิบป
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กําหนดระยะเวลาการจายคาทดแทนและหลักเกณฑและวิธีการ
คํานวณคาจางรายเดือน ขอ ๗ กําหนดหลักเกณฑและวิธีการคํานวณคาจางรายเดือนตามมาตรา ๑๘ วรรค
สาม ดังนี้
(๑) ในกรณีที่ลูกจางไดรบั คาจางเปนรายเดือน เทากับคาจางรายเดือนในเดือนที่ลูกจางประสบ
อันตรายหรือเจ็บปวยหรือสูญหาย
(๒) ในกรณีที่ลูกจางไดรับคาจางเปนรายวัน เทากับอัตราคาจางรายวันในวันที่ลูกจางประสบอันตราย
หรือเจ็บปวยหรือสูญหายคูณดวยยี่สิบหก (วันทํางานตอเดือน)
(๓) ในกรณีที่ลูกจางไดรับคาจางเปนรายชั่วโมง เทากับอัตราคาจางในชั่วโมงที่ลูกจางประสบอันตราย
หรือเจ็บปวยหรือสูญหายคูณดวยแปดและยี่สิบหก (จํานวนชั่วโมงตอวันและจํานวนวันทํางานตอเดือน)
(๔) ในกรณีที่ลูกจางไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย เทากับคาจางงวดสุดทายที่ลูกจาง
ไดรบั หารดวยจํานวนวันที่ลูกจางทํางานในงวดนั้นและคูณดวยยี่สิบหก ถาไมอาจคํานวณคาจางตามผลงานได
ใหคํานวณจากคาจางขั้นต่ํารายวันตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานในทองที่ที่ลูกจางประจําทํางานอยู
คูณดวยยี่สิบหก
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(๕) กรณีที่ลูกจางไดรับคาจางเปนระยะเวลาอยางอื่นหรือคํานวณการจายเปนอยางอื่นนอกเหนือจาก
ที่กําหนดไวใน (๑) ถึง (๔) เทากับคาจางงวดสุดทายที่ลูกจางไดรับหารดวยจํานวนวันทํางานปกติในงวดนั้นและ
คูณดวยยี่สิบหก
หากลูกจางไดรับคาจางหลายประเภท ใหคาํ นวณคาจางแตละประเภทตาม (๑) ถึง (๕) แลวนํามา
รวมกันเปนคาจางรายเดือน
อยางไรก็ตาม คาทดแทนตามมาตรา ๑๘ วรรคสี่จะตองไมต่ํากวารอยละเจ็ดสิบของคาจางขั้นต่ํา
รายวันในทองที่ที่ลูกจางทํางานอยูคณ
ู ดวยยี่สิบหก และไมเกินรอยละเจ็ดสิบของคาจางเฉลี่ยตอเดือนซึ่ง
คํานวณจากคาจางสูงสุดที่ใชเปนฐานคํานวณเงินสมทบตามประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ประเภท ขนาด
ของกิจการทองที่ที่ใหนายจางจายเงินสมทบ อัตราเงินสมทบ อัตราเงินฝาก วิธีการประเมินและการเรียกเก็บ
เงินสมทบหารดวยสิบสอง
คารักษาพยาบาล
มาตรา ๕ “คารักษาพยาบาล” หมายความวา คาใชจายเกี่ยวกับการตรวจ การรักษา การ
พยาบาล และคาใชจายอื่นที่จําเปน เพื่อใหผลของการประสบอันตรายหรือการเจ็บปวยบรรเทา หรือหมด
สิ้นไป และหมายความรวมถึงคาใชจายเกี่ยวกับอุปกรณ เครื่องใช หรือวัตถุที่ใชแทนหรือทําหนาที่แทน
หรือชวยอวัยวะที่ประสบอันตรายดวย
กฎกระทรวง คารักษาพยาบาลที่ใหนายจางจาย พ.ศ. ๒๕๖๓ ขอ ๒ กําหนดให เมื่อลูกจางประสบ
อันตรายหรือเจ็บปวย ใหนายจางจายคารักษาพยาบาลเทาที่จายจริงตามความจําเปนแตไมเกิน ๕๐,๐๐๐
บาท
กรณีที่คารักษาพยาบาลดังกลาวตามขอ ๒ ไมเพียงพอ ตามขอ ๓ กําหนดใหนายจางจายเพิ่มอีกเทาที่
จายจริงตามความจําเปนไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สําหรับการประสบอันตรายหรือเจ็บปวยของลูกจางอยาง
รุนแรง เชน การบาดเจ็บอยางรุนแรงของอวัยวะภายในหรือของกระดูกหลายแหงและตองไดรบั การผาตัดแกไข
หรือของศีรษะและตองไดรบั การผาตัดเปดกะโหลกศีรษะ หรือของกระดูกสันหลัง ไขสันหลัง หรือรากประสาท
เปนตน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๗๖๗/๒๕๕๙ ลูกจางไดรบั บาดเจ็บ กระดูกแขนซายแตกดวยโลหะและ
กระดูกสันหลังระดับทรวงอกและระดับเอวหักยุบ แพทยรักษาโดยการผาตัดดามกระดูกแขนซายและใสเฝอก
พยุงหลัง ตองนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลอยูระยะหนึ่ง ตองรักษาทางยาและกายภาพบําบัด ตอมาแพทยทํา
การผาตัดเพื่อนําเอาเหล็กที่ดามไวออก ดังนี้แมการประสบอันตรายของลูกจางจะไดรับการผาตัดเพื่อดามและ
ถอดเหล็กดามกระดูกแขนซายเพียงแหงเดียวก็ตาม ถือไดวาลูกจางไดรบั บาดเจ็บอยางรุนแรงของกระดูกหลาย
แหงและตองไดรับการผาตัดแกไขซึ่งอยูในเกณฑที่นายจางตองจายคารักษาพยาบาลเพิ่ม
และตามขอ ๔ กําหนดให ในกรณีที่คารักษาพยาบาลที่จายตามขอ ๓ ไมเพียงพอ ใหนายจางจายเพิ่ม
อีกโดยรวมสองกรณีแรกแลวไมเกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท หากลูกจางประสบอันตรายตั้งแตสองรายการขี้นไป
เชน ลูกจางถูกรถยนตชนขณะปฏิบัติงานและมีอาการบาดเจ็บอยางรุนแรงของอวัยวะภายในหรือของกระดูก
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หลายแหงและตองไดรบั การผาตัดแกไข และยังมีอาการบาดเจ็บอยางรุนแรงของศีรษะและตองไดรับการผาตัด
เปดกะโหลกศีรษะดวย เปนตน หรือบาดเจ็บหนักขึ้นจากเดิมขนาดตองใชเครื่องชวยหายใจ หรืออยูในหอ
ผูปวยหนัก หอผูปวยวิกฤต หรือหอผูปวยไฟไหม น้ํารอนลวก ตั้งแตยี่สิบวันขึ้นไป เปนตน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๔๙๒๘/๒๕๕๘ ลูกจางตองใชเครื่องชวยหายใจ ๑๗ วัน และพักรักษาตัวอยู
ในหองไอซียู ๑๕ วัน แมหลังจากนั้นจะพักรักษาตัวอยูในหองผูปวยรวมถึงวันออกจากโรงพยาบาลรวมเวลาพัก
รักษาตัวอยูในโรงพยาบาลที่สาธารณรัฐเกาหลี ๒๗ วัน โดยไมปรากฏวาหองผูปวยรวมมีลักษณะเปนหอ
ผูปวยหนักหรือหอผูปวยวิกฤตหรือไม จึงไมเขาหลักเกณฑที่โจทกตองจายคารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น
หากคารักษาพยาบาลดังกลาวตามขอ ๔ ยังไมพอ ตามขอ ๕ กําหนดให นายจางตองจายเพิ่มอีกตาม
ความเห็นของคณะกรรมการแพทยแตรวมทั้งหมดตามขอ ๒ ถึงขอ ๔ แลวไมเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และตามขอ
๖ กําหนดใหหากไมเพียงพออีกใหนายจางจายเพิ่มขึ้นอีกรวมขอ ๒ ถึงขอ ๕ แลวไมเกิน ๑๐๐๐,๐๐๐ บาท
เวนแตในกรณีดังตอไปนี้ใหนายจางจายตามความจําเปนจนสิ้นสุดการรักษาพยาบาล ทั้งนี้ตองเปนไปตาม
ความเห็นของคณะกรรมการแพทยโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
๑.ลูกจางเขารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐตั้งแตเริ่มแรกจนสิ้นสุดการรักษาพยาบาล
๒.ลูกจางมีความจําเปนหรือมีเหตุสมควรที่ไมสามารถเขารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของ
รัฐตั้งแตเริ่มแรก แตภายหลังไดเขารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐจนสิ้นสุดการรักษาพยาบาล
อยางไรก็ตาม ตามขอ ๗ กําหนดใหหากคณะกรรมการแพทยพิจารณาใหความเห็นวานายจางตอง
จายคารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นอีกตามขอ ๕ หรือขอ ๖ การประสบอันตรายหรือเจ็บปวยนั้นตองเปนไปตาม
ลักษณะที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
นอกจากนั้นตามขอ ๘ ไดกําหนดใหการจายคารักษาพยาบาลตามขอ ๒ ถึงขอ ๖ ขอใด หากลูกจางซึ่ง
เปนผูปวยในมีคา ใชจายเกี่ยวกับคาหอง คาอาหาร คาบริการพยาบาล ใหนายจางจายคาใชจายดังกลาวเทาที่
จายจริงแตไมเกินวันละ ๑,๓๐๐ บาท
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๔๘๑๓/๒๕๕๗ คาหอง คาอาหาร คาบริการพยาบาล และคาบริการทั่วไป
เปนสวนหนึ่งของ “คารักษาพยาบาล” ตามมาตรา ๕ ดวย เมื่อกฎกระทรวงกําหนดใหนายจางตองจายคาหอง
คาอาหาร คาบริการพยาบาล และคาบริการทั่วไป เทาที่จายจริงแตไมเกินวันละ ๑,๓๐๐ บาท และเมื่อปรากฏ
วาคาหอง คาอาหาร คาบริการพยาบาล และคาบริการทั่วไปรวมอยูในคารักษาพยาบาลที่โจทกมีสิทธิไดรับ
๑๑๐,๐๐๐ บาทแลว โจทกจึงไมมีสิทธิไดรับคาใชจายสวนนี้เพิ่ม
สําหรับนายจางที่ชําระคารักษาพยาบาลลูกจางแทนสํานักงานประกันสังคมไป สํานักงานประกันสังคม
จึงมีหนาที่ชําระเงินแกนายจางตั้งแตวันที่นายจางชําระคารักษาพยาบาลลูกจางคืนมิฉะนั้นตองเสียดอกเบี้ยแก
นายจางดวย
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๑๐๗/๒๕๕๙ นายจางยื่นคํารองขอใหสํานักงานประกันสังคมจายคา
รักษาพยาบาลแกนายจาง เมื่อสํานักงานประกันสังคมพื้นที่ ๓ มีคําสั่งใหจายไมถึงจํานวนที่นายจางประสงค
แลวนายจางอุทธรณตอคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน ซึ่งตอมามีมติใหยกอุทธรณของนายจาง ดังนั้นการที่
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สํานักงานประกันสังคมพื้นที่ ๓ มีคําสั่งดังกลาวจึงถือวาเปนกรณีที่สํานักงานประกันสังคมโดยคณะกรรมการ
กองทุนเงินทดแทนพิจารณาและไมใหความเห็นชอบในการจายคารักษาพยาบาลตามกฎกระทรวงแลว ศาล
ฎีกาจึงมีอํานาจวินิจฉัยวานายจางมีสิทธิไดรับคารักษาพยาบาลตามกฎกระทรวงดังกลาวหรือไม และเมื่อ
นายจางชําระคารักษาพยาบาลลูกจางแทนสํานักงานประกันสังคมไป สํานักงานประกันสังคมจึงมีหนาที่ชําระ
เงินแกนายจางตั้งแตวันที่นายจางชําระคารักษาพยาบาลลูกจาง จึงเปนหนี้ที่มีกําหนดเวลาชําระตามวันแหง
ปฏิทิน เมื่อสํานักงานประกันสังคมไมชําระจึงตกเปนผูผิดนัดโดยไมจําตองทวงถาม ตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย มาตรา ๒๐๔ วรรคสอง และมาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง
คาฟนฟูสมรรถภาพในการทํางาน
มาตรา ๕ “คาฟนฟูสมรรถภาพในการทํางาน” หมายความวา คาใชจายที่จําเปนเกี่ยวกับการ
ฟนฟูสมรรถภาพในการทํางาน
“การฟนฟูสมรรถภาพในการทํางาน” หมายความวา การจัดใหลูกจางซึ่งประสบอันตรายหรือ
เจ็บปวยและสูญเสียสมรรถภาพในการทํางานไดรับการฟนฟูสมรรถภาพของรางกายหรือจิตใจหรือการ
ฟนฟูอาชีพ เพื่อใหสามารถประกอบอาชีพที่เหมาะสมตามสภาพของรางกาย
มาตรา ๑๕ กรณีที่ลูกจางจําเปนตองไดรับการฟนฟูสมรรถภาพในการทํางานภายหลังการประสบ
อันตรายหรือเจ็บปวย ใหนายจางจายคาฟนฟูสมรรถภาพในการทํางานของลูกจางเทาที่จายจริงตาม
ความจําเปน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง
กฎกระทรวง คาฟนฟูสมรรถภาพในการทํางานที่ใหนายจางจาย พ.ศ. ๒๕๖๓ ขอ ๒ กําหนดให
คณะกรรมการการแพทยเปนผูมีอํานาจพิจารณาความจําเปนในการฟนฟูสมรรถภาพในการทํางานของลูกจาง
ภายหลังการประสบอันตรายหรือเจ็บปวย ขอ ๔ กําหนดใหนายจางจายคาฟนฟูสมรรถภาพในการทํางานของ
ลูกจางเทาที่จายจริงตามความจําเปน ตามหลักเกณฑและอัตรา ดังตอไปนี้
(๑) คาใชจายในกกระบวนการเวชศาสตรฟนฟูสมรรถภาพในการทํางานดานการแพทยโดยเปน
คาใชจายทางกายภาพบําบัด ไมเกินวันละสองรอยบาท และคาใชจายทางกิจกรรมบําบัดไมเกินวันละหนึ่งรอย
บาท โดยเมื่อรวมกันแลวตองไมเกิน ๒๔,๐๐๐ บาท
(๒) คาใชจายในกระบวนการบําบัดรักษาและการผาตัดเพื่อประโยชนในการฟนฟูสมรรถภาพในการ
ทํางาน ไมเกิน ๔๐,๐๐๐ บาท
ขอ ๕ กําหนดใหคาใชจายในกระบวนการบําบัดรักษาและการผาตัดเพื่อประโยชนในการฟนฟู
สมรรถภาพในการทํางาน หากเกินกวาอัตราที่กําหนดไวในขอ ๔ (๒) ใหนายจางจายคาใชจายเทาที่จายจริง
ตามความจําเปนเพิ่มขึ้นอีกไมเกิน ๑๔๐,๐๐๐ บาท โดยใหคณะกรรมการการแพทยเปนผูพิจารณา
(๓) คาวัสดุและอุปกรณดานเวชศาสตรฟนฟู หนวยละไมเกินอัตราตามที่กระทรวงการคลังกําหนด แต
รวมแลวไมเกิน ๑๖๐,๐๐๐ บาท
ขอ ๖ กําหนดใหคาวัสดุและอุปกรณดานเวชศาสตรฟนฟูตามขอ ๔ (๓) หากหนวยใด
กระทรวงการคลังไมไดกําหนดอัตราไว ใหคณะกรรมการการแพทยเปนผูมีอํานาจพิจารณาตามความจําเปน
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เปนรายกรณี และในกรณีที่ลูกจางมีความจําเปนตองซอมแซมหรือเปลี่ยนวัสดุและอุปกรณดานเวชศาสตรฟนฟู
ใหคณะกรรมการการแพทยเปนผูมีอํานาจพิจารณาความจําเปนดังกลาว
(๔) คาใชจายในการฟนฟูสมรรถภาพในการทํางานดานอาชีพ ใหจายไดเฉพาะที่เปนการฝกตาม
หลักสูตรที่หนวยงานของสํานักงานประกันสังคมเปนผูดําเนินการ ไมเกิน ๒๔,๐๐๐ บาท
ขอ ๗ กําหนดใหคาใชจายในการฟนฟูสมรรถภาพในการทํางานดานอาชีพตามขอ ๔ (๔) ใหจายได
ตามหลักสูตรและอัตราที่สํานักงานประกันสังคมประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ เชน
งานไมไมเกินอัตราเจ็ดพันบาท งานเครื่องมือกลไมเกินอัตราหกพันหกรอยบาท เปนตน
คาทําศพ
มาตรา ๕ “คาทําศพ” หมายความวา คาใชจายเกี่ยวกับการจัดการศพของลูกจางตามประเพณี
ทางศาสนาของลูกจางหรือตามประเพณีแหงทองถิ่น ในกรณีที่ลูกจางถึงแกความตายเนื่องจากประสบ
อันตรายหรือเจ็บปวยหรือสูญหาย
มาตรา ๑๖ เมื่อลูกจางประสบอันตรายหรือเจ็บปวยจนถึงแกความตายหรือสูญหาย ใหนายจาง
จายคาทําศพแกผูจัดการศพของลูกจางตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๗ ในกรณีที่ลูกจางประสบอันตรายหรือเจ็บปวยจนถึงแกความตายโดยไมมีผูจัดการศพ
ใหนายจางจัดการศพของลูกจางไปพลางกอนจนกวาผูมีสิทธิตามมาตรา ๒๐ จะมาขอเปนผูจัดการศพ แต
นายจางจะใชคาทําศพเกินหนึ่งในสามของคาทําศพตามมาตรา ๑๖ ไมได ถาลูกจางถึงแกความตายครบ
เจ็ดสิบสองชั่วโมง แลวยังไมมีผมู ีสิทธิตามมาตรา ๒๐ มาขอเปนผูจัดการศพ ใหนายจางจัดการศพนั้นตาม
ประเพณีทางศาสนาของลูกจางซึ่งถึงแกความตายหรือตามประเพณีแหงทองถิ่นโดยคํานึงถึงฐานะทาง
สังคมของลูกจาง ในการนี้ใหนายจางใชคาทําศพสวนที่เหลือได
บทบัญญัติขางตนกําหนดหนาที่ของนายจางในการจายคาทําศพและการจัดการศพของลูกจางเมื่อ
ลูกจางประสบอันตรายหรือเจ็บปวยจนถึงแกความตายหรือสูญหาย มีหลักเกณฑดังนี้
๑.ใหนายจางจายคาทําศพแกผูจัดการศพของลูกจางเปนจํานวน ตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง
กําหนดอัตราคาทําศพที่ใหนายจางจาย พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งกําหนดให เมื่อลูกจางประสบอันตรายหรือเจ็บปวย
จนถึงแกความตายหรือสูญหาย ใหนายจางจายคาทําศพแกผูจัดการศพของลูกจางในอัตรา ๔๐,๐๐๐ บาท
๒. ในกรณีที่ไมมีผูจัดการศพ นายจางมีหนาที่จัดการศพของลูกจางไปพลางกอนจนกวาผูมีสิทธิไดรบั
เงินทดแทนตามมาตรา ๒๐ จะมาขอเปนผูจัดการศพ แตนายจางจะใชคา ทําศพเกินหนึ่งในสามของคาทําศพ
ตามมาตรา ๑๖ ไมได
๓.ถาลูกจางถึงแกความตายครบเจ็ดสิบสองชั่วโมง แลวยังไมมีผูมีสิทธิตามมาตรา ๒๐ มาขอเปน
ผูจัดการศพ นายจางซึ่งมีหนาที่จัดการศพนั้นไปพลางกอนตามวรรคหนึ่งจะมีหนาที่โดยตรงที่จะตองจัดการศพ
ของลูกจางไปตามประเพณีทางศาสนาของลูกจางซึ่งถึงแกความตายหรือตามประเพณีแหงทองถิ่นโดยคํานึงถึง
ฐานะทางสังคมของลูกจาง ในการนี้ใหนายจางใชคาทําศพสวนที่เหลืออีกสองในสามสวนของคาทําศพตาม
มาตรา ๑๖ ได
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ผูมีสิทธิไดรับเงินทดแทนกรณีที่ลูกจางตายหรือสูญหาย
มาตรา ๒๐ เมื่อลูกจางประสบอันตรายหรือเจ็บปวยจนถึงแกความตายหรือสูญหาย ใหบุคคล
ดังตอไปนี้เปนผูมีสิทธิไดรับเงินทดแทนจากนายจาง
(๑) บิดามารดา
(๒) สามีหรือภรรยา
(๓) บุตรมีอายุต่ํากวาสิบแปดป ใหมีสิทธิไดรับเงินทดแทนตอไปจนกวาจะจบการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี
(๓/๑) บุตรมีอายุตั้งแตสิบแปดปขึ้นไปที่อยูระหวางการศึกษาในระดับไมสูงกวาปริญญาตรีใหมี
สิทธิไดรับเงินทดแทนจนกวาจะจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี
(๔) บุตรมีอายุตั้งแตสิบแปดปและทุพพลภาพหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบซึ่งอยูในอุปการะของ
ลูกจางกอนลูกจางถึงแกความตายหรือสูญหาย
ใหบุตรของลูกจางซึ่งเกิดภายในสามรอยสิบวันนับแตวันที่ลูกจางถึงแกความตายหรือวันที่เกิดเหตุ
สูญหายมีสิทธิไดรับเงินทดแทนนับแตวันคลอด
ในกรณีที่ไมมีผูมีสิทธิตามวรรคหนึ่ง ใหนายจางจายเงินทดแทนแกผูซึ่งอยูในอุปการะของลูกจาง
กอนลูกจางถึงแกความตายหรือสูญหาย แตผูอยูในอุปการะดังกลาว จะตองไดรับความเดือดรอนเพราะ
ขาดอุปการะจากลูกจางที่ตายหรือสูญหาย
ผูมีสิทธิไดรับเงินทดแทนตามมาตรานี้มี ๒ กลุม คือ กลุมแรกจะเปนบุคคลตาม (๑) ถึง (๔) และตาม
วรรคสอง ซึ่งก็คือบิดามารดา สามีหรือภรรยา และบุตร ซึ่งจะมีเงื่อนไขการไดรับตามแตละอนุมาตราดังกลาว
และกลุมสองจะเปนผูซึ่งอยูในอุปการะของลูกจางกอนที่ลูกจางจะตายหรือสูญหาย ซึ่งกลุมสองนี้จะมีสิทธิไดรบั
คาทดแทนตามมาตรานี้ตอเมื่อ ไมมีบุคคลในกลุมแรกที่มีสิทธิไดรับอยูแลว และผูซึ่งอยูในอุปการะนั้นตองไดรับ
ความเดือดรอนเพราะขาดอุปการะจากลูกจางดวย
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๑๘๓๗-๑๑๘๓๘/๒๕๕๖ พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.๒๕๓๗ มาตรา
๒๐ วรรคหนึ่ง บัญญัติใหผูมีสิทธิไดรบั เงินทดแทนจากนายจางคือ (๓) บุตรมีอายุต่ํากวาสิบแปดปและยังศึกษา
อยูในระดับที่ไมสูงกวาปริญญาตรี ใหไดรับสวนแบงตอไปตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู (๔) บุตรมีอายุตั้งแตสิบ
แปดปและทุพพลภาพหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบซึ่งอยูในอุปการะของลูกจางกอนลูกจางถึงแกความตาย
หรือสูญหาย เปนบทบัญญัติที่ถือเอาอายุ การศึกษา และความทุพพลภาพเปนหลักเกณฑสําคัญในการเปนผูมี
สิทธิไดรับเงินทดแทน โดยไมไดบัญญัติวาตองเปนบุตรโดยชอบดวยกฎหมาย บุตรตามมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง
(๓) และ (๔) จึงตองถือเอาความเปนบุตรตามความเปนจริง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๕๙๕/๒๕๖๑ พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.๒๕๓๗ มาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง
(๓) มีความหมายวา บุตรที่มีสิทธิไดรับเงินทดแทนจะตองเปนบุตรที่มีอายุต่ํากวาสิบแปดปเสียกอน และหาก
บุตรซึ่งมีอายุต่ํากวาสิบแปดปนั้นไดรับคาทดแทนแลว ตอมามีอายุครบสิบแปดปและยังศึกษาอยูในระดับไมสูง
กวาปริญญาตรีก็จะไดรับสวนแบงตอไปตลอดเวลาที่ยังศึกษา
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สิทธิไดรบั เงินทดแทนตามมาตรานี้จะตกไดแกบุคคลที่กฎหมายกําหนดไวโดยเฉพาะ ไมใชมรดกจึงไม
สามารถตกไดแกทายาทตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๖๐๐
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๕๙๗๒/๒๕๕๗ สิทธิในการไดรบั คาทดแทนตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน
พ.ศ.๒๕๓๗ มาตรา ๑๘ (๔) เปนสิทธิเฉพาะตัวของผูมีสิทธิตามมาตรา ๒๐ ไมเปนมรดกตกทอดแกทายาทตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๖๐๐ แมโจทกจะเปนบุตรและผูจัดการมรดกของลูกจางที่ถึงแก
ความตายแตก็มิใชผูมีสิทธิตามมาตรา ๒๐ จึงไมมีสิทธิขอรับคาทดแทนเมื่อถึงกําหนดจายสวนที่เหลืออีกกึ่งหนึ่ง
จากจําเลย
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๙๒๒/๒๕๔๖ ผูตายเคยใหเงินโจทกบางเดือน เดือนละประมาณ ๑,๐๐๐
บาท ถึง ๑,๕๐๐ บาท ซึ่งเปนเงินจํานวนไมมากนัก โดยใหในชวงผูตายไดงานทําในระยะเวลาไมถึงหนึ่งป การ
ใหดังกลาวเห็นไดวาเปนเพียงแตทําใหโจทกไดรับความสะดวกสบายในชีวิตครอบครัวเพิ่มขึ้นเทานั้น ไมปรากฏ
วาโจทกตองไดรบั ความเดือดรอนเพราะไมไดรับเงินจากผูตายในบางเดือน การที่โจทกไดรับเงินจากผูตาย
ดังกลาวจึงไมถึงขั้นที่จะถือวาอยูในอุปการะของผูตายตามความหมายของพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.
๒๕๓๗ มาตรา ๒๐ วรรคทาย โจทกจึงไมมีสิทธิไดรับเงินทดแทน
สวนแบงในเงินทดแทน
มาตรา ๒๑ ใหผูมีสิทธิตามมาตรา ๒๐ ไดรับสวนแบงในเงินทดแทนเทากัน
ในกรณีที่สิทธิไดรับเงินทดแทนสิ้นสุดลงเพราะผูมีสิทธิตามมาตรา ๒๐ ผูหนึ่งผูใดถึงแกความตาย
หรือสามีหรือภรรยาสมรสใหมหรือมิไดสมรสใหมแตมีพฤติการณแสดงใหเห็นไดวาอยูกินฉันสามีหรือ
ภรรยากับหญิงหรือชายอื่น หรือบุตรไมมีลักษณะตามมาตรา ๒๐ (๓) หรือ (๔) อีกตอไป ใหนาํ สวนแบง
ของผูหมดสิทธิเพราะเหตุหนึ่งเหตุใดดังกลาวไปเฉลี่ยใหแกผูมีสิทธิอ่นื ตอไป
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๕๗๕/๒๕๓๖ สิทธิไดรับเงินทดแทนเปนสิทธิเฉพาะตัว ขณะที่ ส.ถึงแกความ
ตายนั้น ส.ยังไมไดรบั เงินทดแทน สิทธิเรียกรองในการรับเงินทดแทนของ ส.อันเนื่องมาจากการตายของบุตร
ยอมยุติลง ผูใดจะไปเรียกรองเงินทดแทนสวนของ ส.ไมได
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๘๖๐/๒๕๒๙ บุตรของผูตายมิใชมีสิทธิไดรับเงินทดแทนตลอดไปจนกวาจะ
ครบกําหนดตามคําสั่งพนักงานเงินทดแทน แตมีสิทธิไดรับเงินทดแทนเฉพาะในระหวางที่ตนมีคุณสมบัติ
ครบถวนตามที่กฎหมายกําหนด
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๕๙๗๒/๒๕๕๗ การรับคาทดแทนตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.
๒๕๓๗ มาตรา ๑๘ (๔) นั้น ผูมีหนาที่ตองจายกับผูมีสิทธิไดรับคาทดแทนจะตกลงจายในคราวเดียวเต็มจํานวน
หรือตามระยะเวลาอยางอื่นก็ไดตามมาตรา ๒๔ เมื่อสํานักงานประกันสังคมเห็นสมควรจายแก บ.คราวเดียวได
ไมเกินกึ่งหนึ่งของสิทธิตามแนวปฏิบัติ การที่ บ.ยอมรับคาทดแทนสวนแรกกึ่งหนึ่งไปกอนจึงถือเปนขอตกลง
ระหวางสํานักงานประกันสังคมกับ บ. เกี่ยวกับการจายคาทดแทนตามมาตรา ๒๔ มีผลทําใหคาทดแทนสวนที่
เหลืออีกกึ่งหนึ่งของ บ. จะถึงกําหนดจายหลังจากที่ไดรับเงินครั้งแรกไปแลว ๔ ป แมจะปรากฏตอมาวาสิทธิใน
การไดรบั คาทดแทนของ บ. สิ้นสุดลงเพราะ บ.ถึงแกความตายไปกอนที่จะถึงกําหนดจายคาทดแทนสวนที่
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เหลืออีกกึ่งหนึ่งก็ตาม กรณีก็ตองนําสวนที่เหลืออีกกึ่งหนึ่งดังกลาวของ บ.ผูหมดสิทธิไปเฉลี่ยใหแกผูมีสิทธิอื่น
ตอไปตามมาตรา ๒๑ วรรคสอง
ขอยกเวนที่นายจางไมตองจายเงินทดแทน
มาตรา ๒๒ นายจางไมตองจายเงินทดแทนในการประสบอันตรายหรือเจ็บปวยของลูกจาง เพราะ
เหตุอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
(๑)ลูกจางเสพของมึนเมาหรือสิ่งเสพติดอื่นจนไมสามารถครองสติได
(๒)ลูกจางจงใจใหตนเองประสบอันตรายหรือยอมใหผูอื่นทําใหตนประสบอันตราย
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๘๙๘/๒๕๒๓ เรือประมงที่เขาไปจับปลาในนานน้ําประเทศกัมพูชามิไดถูกยิง
เสมอไป ผูนําเรือเขาไปจับปลาดังกลาวจึงไมอาจเล็งเห็นไดวาจะตองถูกยิงหรือนาจะถูกยิงไดรับอันตรายหรือถึง
แกความตายโดยแนแท การที่ผูตายซึ่งเปนไตกงเรือประมงของโจทกนําเรือเขาไปจับปลาในนานน้ําดังกลาวแลว
ถูกยิงถึงแกความตายจึงมิใชผูตายประสบอันตรายเพราะเหตุจงใจใหตนเองประสบอันตราย โจทกซึ่งเปน
นายจางจึงตองจายคาทดแทน
การคุมครองเงินทดแทน
มาตรา ๒๓ หามมิใหนายจางหักเงินทดแทนเพื่อการใด ๆ และเงินทดแทนไมอยูในความรับผิดแหง
การบังคับคดี
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๒๕๐/๒๕๓๖ เมื่อเงินทดแทนไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดี ดังนั้นแม
ศาลชั้นตนจะมีคําสั่งอายัดเงินทดแทนของจําเลยไปยังการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยและการไฟฟาฝาย
ผลิตแหงประเทศไทยมีหนังสือโตแยงคําสั่งอายัด จนกระทั่งศาลไดมีการนัดพรอมและสอบถามขอเท็จจริงจาก
โจทกและการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย โดยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยอางวาไดจายเงินทดแทน
ใหทายาทของจําเลยไปกอนแลวก็ตาม โจทกจึงไมมีสิทธิขอใหศาลชั้นตนออกหมายบังคับคดีในเงินทดแทนได
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๗๙๕/๒๕๒๖ แมหนี้ตามคําพิพากษาจะเปนหนี้คา ทดแทน ซึ่งตามกฎหมาย
แรงงานกําหนดวา “เงินทดแทน” ไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดี แตเมื่อผูรองเปนเจาหนี้เงินคาภาษี
อากร และผูรองไมสามารถเอาชําระไดจากทรัพยสินอื่น ๆ ผูรองยอมขอเฉลี่ยทรัพยที่เจาพนักงานบังคับคดียึด
ไวอันเปนการบังคับคดีแกทรัพยสินของจําเลย เพื่อชําระหนี้ใหแกโจทกมิใชการบังคับคดีแกเงินทดแทน
การจายคาทดแทนคราวเดียว
มาตรา ๒๔ การจายคาทดแทนตามมาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๑๙ นายจางและลูกจาง หรือผูมีสิทธิ
ตามมาตรา ๒๐ แลวแตกรณี จะตกลงกันจายคาทดแทนในคราวเดียวเต็มจํานวนหรือเปนระยะเวลาอยาง
อื่นก็ได แตนายจางจะหักสวนลดเกินอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวงไมได
หลักการจายคาทดแทนเปนรายเดือนก็เพื่อใหเปนเบี้ยเลี้ยงชีพแกลูกจางหรือผูมีสิทธิตามมาตรา ๒๐
หลักการดังกลาวปรากฏจาก
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คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๑๘๙/๒๕๒๘ คาทดแทนที่ลูกจางมีสิทธิไดรับสามารถคํานวณเปนจํานวนเงิน
แนนอนได กฎหมายเพียงแตกําหนดระยะเวลาการจายไวตามประเภทการสูญเสียอวัยวะหรือสูญเสีย
สมรรถภาพในการทํางานเทานั้นหากลูกจางและนายจางตกลงกันได นายจางอาจจายคาทดแทนในคราวเดียว
เต็มจํานวนก็ได การกําหนดใหนายจางจายคาทดแทนเปนรายเดือนนั้น เปนเพียงการผอนคลายภาระของ
นายจางและเพื่อประโยชนของลูกจางและครอบครัวในการครองชีพมิใหเดือดรอนระหวางที่ปฏิบัติงานไมได
เทานั้น
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๒๘๐/๒๕๕๙ พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.๒๕๓๗ มาตรา ๒๔ มุง
ประสงคใหผูมีสิทธิตามมาตรา ๒๐ ไดรับคาทดแทนเปนรายเดือน เพื่อใหมีเงินชวยเหลือในการดํารงชีวิตใน
ระยะยาว การจายคาทดแทนในคราวเดียวเต็มจํานวนหรือเปนระยะเวลาอยางอื่นนั้น จะทําไดตองเกิดจากการ
ตกลงกันระหวางนายจางหรือสํานักงานประกันสังคมกับลูกจางหรือผูมีสิทธิตามมาตรา ๒๐ ดังที่บัญญัติไวใน
มาตรา ๒๔ เมื่อไมปรากฏวาจําเลยไดพิจารณาอนุมัติใหจายคาทดแทนแกโจทกคราวเดียว แตกลับปรากฏวา
จําเลยโดยสํานักงานประกันสังคมพื้นที่ ๑๑ และคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนมีคาํ วินิจฉัยใหจายคา
ทดแทนแกโจทกเปนรายเดือนตามมาตรา ๑๘ (๔) จึงเทากับวาจําเลยไมประสงคจะตกลงกับโจทกในการจาย
คาทดแทนในคราวเดียวเต็มจํานวนแกโจทก โจทกจึงไมสามารถขอใหจําเลยจายคาทดแทนในคราวเดียวเต็ม
จํานวนไดตามมมาตรา ๒๔
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๕๙๗๒/๒๕๕๗ การรับคาทดแทนตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.
๒๕๓๗ มาตรา ๑๘ (๔) นั้น ผูมีหนาที่ตองจายกับผูมีสิทธิไดรับคาทดแทนจะตกลงจายในคราวเดียวเต็มจํานวน
หรือตามระยะเวลาอยางอื่นก็ไดตามมาตรา ๒๔ เมื่อสํานักงานประกันสังคมเห็นสมควรจายแก บ.คราวเดียวได
ไมเกินกึ่งหนึ่งของสิทธิตามแนวปฏิบัติ การที่ บ.ยอมรับคาทดแทนสวนแรกกึ่งหนึ่งไปกอนจึงถือเปนขอตกลง
ระหวางสํานักงานประกันสังคมกับ บ. เกี่ยวกับการจายคาทดแทนตามมาตรา ๒๔ มีผลทําใหคาทดแทนสวนที่
เหลืออีกกึ่งหนึ่งของ บ. จะถึงกําหนดจายหลังจากที่ไดรับเงินครั้งแรกไปแลว ๔ ป แมจะปรากฏตอมาวาสิทธิใน
การไดรบั คาทดแทนของ บ. สิ้นสุดลงเพราะ บ.ถึงแกความตายไปกอนที่จะถึงกําหนดจายคาทดแทนสวนที่
เหลืออีกกึ่งหนึ่งก็ตาม กรณีก็ตองนําสวนที่เหลืออีกกึ่งหนึ่งดังกลาวของ บ.ผูหมดสิทธิไปเฉลี่ยใหแกผูมีสิทธิอื่น
ตอไปตามมาตรา ๒๑ วรรคสอง
อยางไรก็ตามนายจางจะหักสวนลดเกินอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวงไมได ซึ่งตามกฎกระทรวง (พ.ศ.
๒๕๓๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.๒๕๓๗ กําหนดให “ในกรณีที่นายจางและลูกจาง
หรือผูมีสิทธิตามมาตรา ๒๐ แลวแตกรณีตกลงกันจายคาทดแทนในคราวเดียวกันเต็มจํานวนหรือเปน
ระยะเวลาอยางอื่น นายจางจะหักสวนลดไดไมเกินอัตรารอยละสองตอปของคาทดแทนที่ลูกจางหรือผูมีสิทธิ
ตามมาตรา ๒๐ ไดรับจากนายจาง”
กองทุนเงินทดแทน
มาตรา ๒๖ ใหมีกองทุนเงินทดแทนในสํานักงานประกันสังคมเพื่อจายเปนเงินทดแทนแกลูกจาง
แทนนายจางซึ่งมีหนาที่ตองจายเงินสมทบตามมาตรา ๔๔ และเปนคาใชจายตามมาตรา ๔๓
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กองทุนเงินทดแทนหรือ Workmen’s Compensation Fund เปนกองทุนที่กําหนดขึ้นโดยมี
วัตถุประสงคเพื่อเปนทุนในการจายเงินทดแทนแกลูกจางแทนนายจางในกรณีท่นี ายจางตองจายเงินทดแทน
โดยกําหนดใหนายจางตองสงเงินสมทบในอัตราที่เหมาะสมกับลักษณะและความเสี่ยงภัยของประเภทกิจการที่
นายจางประกอบอยู เปนเสมือนระบบบังคับใหประกันภัยกับองคกรของรัฐโดยลูกจางไมตองมีสวนในความ
รับผิดชอบในเงินสมทบดวย การมีกองทุนเงินทดแทนสามารถเปนหลักประกันวาลูกจางจะตองไดรับเงิน
ทดแทนอยางแนนอนเมื่อประสบอันตรายหรือเจ็บปวยจนถึงแกความตายเนื่องจากการทํางานใหนายจาง
มาตรา ๔๔ ใหกระทรวงแรงงานประกาศกําหนดประเภทและขนาดของกิจการ และทองที่ที่
นายจางตองจายเงินสมทบ
ใหนายจางซึ่งมีหนาที่ตองจายเงินสมทบตามวรรคหนึ่งตองดําเนินการ ดังตอไปนี้ ภายในสามสิบ
วันนับแตวันที่นายจางมีหนาที่ตองจายเงินสมทบ
(๑) ยื่นแบบรายการขึ้นทะเบียนนายจาง
(๒) จายเงินสมทบ
กรณีขอเท็จจริงในแบบรายการขึ้นทะเบียนนายจางเปลี่ยนแปลงไป ใหนายจางแจงการ
เปลี่ยนแปลงภายในวันที่สิบหาของเดือนถัดจากเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลง
แบบรายการ
วิธีการยื่นแบบรายการ การจายเงินสมทบ และการแจงการเปลี่ยนแปลงแบบรายการให
เปนไปตามที่เลขาธิการประกาศกําหนด
ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง ประเภท ขนาดของกิจการ และทองที่ที่ให
นายจางจายเงินสมทบ (ฉบับที่ ๒) ไดประกาศใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๕ กําหนดใหนายจางที่มี
ลูกจางทํางานตั้งแตหนึ่งคนขึ้นไปในทุกทองที่ทั่วราชอาณาจักรมีหนาที่จายเงินสมทบ เวนแต
(๑) นายจางที่ประกอบกิจการเพาะปลูก ประมง ปาไม และเลี้ยงสัตว ซึ่งมิไดใชลูกจางตลอดปและไมมี
งานลักษณะอื่นรวมอยูดวย
(๒) นายจางที่เปนบุคคลธรรมดา ซึ่งงานที่ลูกจางทํานั้นมิไดมีการประกอบธุรกิจรวมอยูดวย
(๓) นายจางที่ประกอบการคาเร การคาแผงลอย
ดังนั้นนายจางซึ่งมิไดอยูในขอยกเวนขางตน หรือนายจางตามขอยกเวนในพระราชบัญญัติเงินทดแทน
พ.ศ.๒๕๓๗ มาตรา ๔ จึงมีหนาที่จายเงินสมทบตองยื่นแบบลงทะเบียนจายเงินสมทบและแบบรายการแสดง
รายชื่อลูกจางตามแบบที่กําหนดในประกาศสํานักงานประกันสังคม เรื่อง การลงทะเบียนนายจางตาม
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.๒๕๓๗ จากนั้นนายจางจะไดรบั เลขบัญชีนายจางเพื่อใชในการอางอิงและ
ติดตอกับสํานักงานประกันสังคม หนังสือสําคัญแสดงการขึ้นทะเบียน และจะไดรบั แจงผลการพิจารณากําหนด
ประเภทของกิจการและอัตราเงินสมทบที่นายจางตองจายซึ่งจะไมเกินรอยละหาของคาจางที่นายจางจายแตละ
ปตามมาตรา ๔๕ ใบแจงเงินสมทบพรอมทั้งกําหนดวันจายซึ่งนายจางจะตองจายเงินสมทบภายในสามสิบวัน
นับแตวันทีน่ ายจางมีหนาที่ตองจายเงินสมทบดังกลาว ซึ่งจะเปนไปตามประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง อัตรา
เงินสมทบ อัตราเงินฝาก วิธีการประเมิน และการเรียกเก็บเงินสมทบ หากนายจางไมจายเงินสมทบภายใน
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กําหนดเวลาหรือจายไมครบจํานวนตามที่จะตองจายจะตองเสียเงินเพิ่มอีกรอยละสามตอเดือนของเงินสมทบที่
ตองจายตามมาตรา ๔๖
เงินสมทบ คือ เงินที่นายจางจายเขากองทุนเงินทดแทนแตเพียงฝายเดียว จะเรียกเก็บจากนายจาง
เปนรายป โดยประเมินจากจํานวนเงินที่นายจางจายใหลูกจางทั้งปรวมกัน (คนละไมเกิน ๒๔๐,๐๐๐ บาทตอป)
คูณกับอัตราเงินสมทบของประเภทกิจการระหวางอัตรารอยละ ๐.๒ - ๑ โดยนายจางแตละประเภทจะจายเงิน
สมทบในอัตราเงินสมทบหลักที่ไมเทากัน ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับการเสี่ยงภัย ตามรหัสประเภทกิจการของนายจางนั้น
นอกจากนั้นยังมีเงินสมทบอีกประเภทหนึ่ง คือเงินสมทบตามคาประสบการณ เพื่อใหนายจางใหความสนใจใน
การจัดสถานที่ทํางานที่ปลอดภัยรวมทั้งอุปกรณปองกันใหแกลูกจาง ใหทํางานไดอยางปลอดภัยหลังจาก
นายจางตองจายเงินสมทบตามอัตราหลัก ๔ ป ติดตอกันแลว จะมีการคํานวณอัตราสวนการสูญเสียเพื่อลด
หรือตองจายเงินเพิ่มขึ้นจากอัตราเงินสมทบหลักที่นายจางตองจาย ในครั้งแรกที่ขึ้นทะเบียนโดยจะเริ่มจายเงิน
ตามอัตราประสบการณตั้งแตปที่ ๕ เปนตนไป
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง อัตราเงินสมทบ อัตราเงินฝาก วิธีการประเมิน และการเรียกเก็บเงิน
สมทบ ขอ ๗ กําหนดใหนายจางจายเงินสมทบเปนรายป โดยคํานวณจากคาจางที่นายจางจะตองจายใหแก
ลูกจางทั้งป ซึ่งสํานักงานประกันสังคมโดยกองทุนเงินทดแทน จะเรียกเก็บเงินสมทบจากนายจางเปนรายป
โดยในปแรก นายจางจะตองจายเงินสมทบ ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่มีลูกจางตั้งแต ๑ คน สําหรับ ปตอ ๆ
ไปจายภายใน เดือนมกราคมของทุกป เงินสมทบที่เรียกเก็บตนป คิดมาจากจํานวนเงินคาจางที่ประมาณการไว
ลวงหนา จัดเก็บภายในเดือนมกราคมของทุกป เรียกวา “เงินสมทบประจําป” ซึ่งอาจไมเทากับคาจางจริงที่จะ
เกิดขึ้น เนื่องจากในระหวางปนายจางอาจมีการเพิ่มหรือลดจํานวนลูกจาง หรือปรับอัตราคาจาง เปนตน ดังนั้น
ในเดือนกุมภาพันธของทุกป นายจางตองแจงจํานวนคาจางรวมทั้งปของปที่ผานมาไปยังสํานักงาน
ประกันสังคมอีกครั้งหนึ่ง เพื่อจะไดนําไปเปรียบเทียบกับเงินสมทบที่เก็บไวเมื่อตนป หากไมรายงานคาจาง
ภายในกําหนด อาจมีผลใหนายจางตองชําระเงินเพิ่ม หากเงินที่เรียกเก็บในปที่ผานมาต่ําไป นายจางรายใดไม
จายเงินสมทบภายในกําหนดเวลา หรือจายเงินสมทบไมครบจํานวน ตองเสียเงินเพิ่มอีกรอยละ ๓ ตอเดือนของ
เงินสมทบที่ตองจาย เมื่อเปรียบเทียบแลวหากจํานวนคาจางจริงของปที่ผานมาสูงกวาคาจางที่ประมาณไว เปน
เหตุใหเงินสมทบที่เก็บไวเมื่อปท่ผี านมานอยกวาก็จะเรียกเก็บเพิ่มภายใน ๓๑ มีนาคม เรียกวา “เงินสมทบจาก
การรายงานคาจาง” หากจํานวนเงินคาจางรวมทั้งปต่ํากวาเดิมทําใหเงินสมทบที่เรียกเก็บสูงกวาความเปนจริง
เมื่อตรวจบัญชีของนายจางแลว หากคาจางต่ํากวาที่ประเมินไวจะไดรับเงินสมทบสวนที่จายเกินคืน
เมื่อนายจางขึ้นทะเบียนกองทุนเงินทดแทนแลว ลูกจางทุกคนที่ทํางานกับนายจางจะไดรบั การ
คุมครองจากกองทุนเงินทดแทนทันที
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๘๑-๔๘๒/๒๕๕๑ การจายเงินตามคําสั่งเรื่องการปรับเปลี่ยนสวัสดิการและ
คาแรงของพนักงานรายวันของโจทก มีสองสวนคือการปรับคาจางตามขอ ๑ และการกําหนดใหพนักงาน
รายวันไดรบั เบี้ยเลี้ยงตามขอ ๒ การจายเบี้ยเลี้ยงวันละ ๑๐ บาท หรือ ๑๕๐ บาท ตองวดการทํางาน ๑๕ วัน
จะไดรับทุกวันที่มาปฏิบัติงาน และหากมาทํางานครบงวดการทํางานจะไดรับเพิ่มในสวนของวันหยุดประจํา
สัปดาหซ่งึ ปกติพนักงานรายวันจะไมมีสิทธิไดรับดวย การจายเบี้ยเลี้ยงในสวนของการทํางานครบจํานวนวันใน
งวดการทํางานและไดรบั เบี้ยเลี้ยงเพิ่มโดยรวมสวนของวันหยุดประจําสัปดาหนั้น จะไดรับตอเมื่อทํางานครบ
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จํานวนวันในงวดการทํางาน ๑๕ วัน หากทํางานไมครบจํานวนวันก็จะไมไดรับ จึงมิใชเปนการจายเพื่อตอบ
แทนการทํางานในวันและเวลาทํางานปกติ แตเปนการจายเพื่อจูงใจใหพนักงานรายวันขยันมาทํางานทุกวัน จึง
มิใชคา จาง แตการจายเบี้ยเลี้ยงประจําวันวันละ ๑๐ บาท เปนการจายแกพนักงานรายวันทุกวันที่มาทํางาน จึง
เปนการจายเพื่อตอบแทนการทํางานในวันและเวลาทํางานปกติ จึงเปนคาจางตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.
๒๕๓๓ มาตรา ๕ ที่จะตองนํามาคํานวณเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคม และเปนคาจางตาม พ.ร.บ.เงิน
ทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๕ ที่ตองนํามาคํานวณเปนเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนตอไป
การแจงการประสบอันตราย
มาตรา ๔๘ เมื่อลูกจางประสบอันตราย เจ็บปวย หรือสูญหาย ใหนายจางแจงเหตุดังกลาวตอ
สํานักงานตามแบบและวิธีการที่เลขาธิการประกาศกําหนด ภายในสิบหาวันนับแตวันที่นายจางทราบหรือ
ควรจะไดทราบถึงการประสบอันตราย เจ็บปวย หรือสูญหาย
มาตรา ๔๙ เมื่อลูกจางประสบอันตราย เจ็บปวย หรือสูญหาย ใหลูกจางหรือผูมีสิทธิตามมาตรา
๒๐ ยื่นคํารองขอรับเงินทดแทนตอสํานักงาน ตามแบบและวิธีการที่เลขาธิการประกาศกําหนดภายในหนึ่ง
รอยแปดสิบวันนับแตวันที่ประสบอันตราย เจ็บปวย หรือสูญหาย
เมื่อลูกจางประสบอันตราย เจ็บปวย หรือสูญหาย นายจางมีหนาที่ตองจัดใหลูกจางไดรบั การ
รักษาพยาบาลทันทีตามความเหมาะสมแกอันตรายหรือเจ็บปวยตามมาตรา ๑๓ และแจงสํานักงาน
ประกันสังคมภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่ทราบหรือควรจะไดทราบถึงการประสบอันตราย เจ็บปวย หรือสูญ
หายโดยใชแบบแจงการประสบอันตรายหรือเจ็บปวย กท.๑๖ ซึ่งลูกจางสามารถเขารับการรักษาพยาบาลใน
สถานพยาบาลใดก็ได หากเปนสถานพยาบาลทั่วไปที่ไมไดมีความตกลงกับกองทุนเงินทดแทน นายจางจะตอง
ทดรองจายคารักษาพยาบาลไปกอน แลวนําใบเสร็จคารักษาพยาบาลมาเบิกคืนจากกองทุนเงินทดแทนได
ภายใน ๙๐ วัน นับแตวันที่จาย แตหากเปนการเขารักษายังสถานพยาบาลที่มีความตกลงกับกองทุนเงิน
ทดแทน นายจางไมตองทดรองจายแตสถานพยาบาลดังกลาวจะเรียกเก็บคาใชจายจากสํานักงานประกันสังคม
โดยตรง
หากเปนกรณีที่ลูกจางยังมีชีวิตอยูและไดทดรองจายคารักษาพยาบาลไปกอนสามารถนําใบเสร็จคา
รักษาพยาบาลมาเบิกคืนจากกองทุนเงินทดแทนไดภายใน ๙๐ วัน นับแตวันที่จาย แตหากเปนการเขารักษายัง
สถานพยาบาลที่มีความตกลงกับกองทุนเงินทดแทน ลูกจางไมตองทดรองจายแตสถานพยาบาลดังกลาวจะ
เรียกเก็บคาใชจายจากสํานักงานประกันสังคมโดยตรงเชนกัน แตหากลูกจางประสบอันตรายหรือเจ็บปวย
จนถึงแกความตายหรือสูญหาย ผูมีสิทธิไดรับเงินทดแทนตามมาตรา ๒๐ จะเปนผูยื่นคํารองขอรับเงินทดแทน
ตอสํานักงานประกันสังคมภายใน ๑๘๐ วัน
การวินิจฉัยเงินทดแทนและการออกคําสั่งใหม
มาตรา ๕๐ เมื่อมีการแจงการประสบอันตราย เจ็บปวย หรือสูญหาย ตามมาตรา ๔๘ หรือมีการ
ยื่นคํารองขอรับเงินทดแทนตามมาตรา ๔๙ หรือความปรากฏแกพนักงานเจาหนาที่วาลูกจางประสบ
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อันตราย เจ็บปวย หรือสูญหาย ใหพนักงานเจาหนาที่สอบสวนและออกคําสั่งใหนายจางจายเงินทดแทน
ใหแกลูกจางหรือผูมีสิทธิตามมาตรา ๒๐ ตามแบบที่เลขาธิการกําหนดโดยมิชักชา
คําสั่งตามวรรคหนึ่งถาเปนกรณีที่ลูกจางหรือผูมีสิทธิตามมาตรา ๒๐ มีสิทธิไดรับเงินทดแทนให
พนักงานเจาหนาที่กําหนดจํานวนเงินทดแทนและระยะเวลาที่ตองจายเงินทดแทนไวดวย และสั่งให
นายจางจายเงินดังกลาวแกลูกจางภายในเจ็ดวันนับแตวันที่นายจางทราบหรือถือวาไดทราบคําสั่ง
ใหนายจางจายเงินทดแทนแกลูกจางหรือผูมีสิทธิตามมาตรา ๒๐ ณ สถานที่ทํางานของลูกจาง
สถานที่อื่นตามที่นายจางและฝายลูกจางตกลงกัน หรือที่สํานักงาน
บทบัญญัติมาตรานี้กําหนดกระบวนการวินิจฉัยคํารองขอรับเงินทดแทนและการพิจารณาออกคําสั่งให
นายจางจายเงินทดแทนใหแกลูกจางหรือผูมีสิทธิทั้งกรณีที่นายจางเปนผูแจงตามมาตรา ๔๘ ไมวาลูกจางหรือ
ผูมีสิทธิตามมาตรา ๒๐ จะไดยื่นคํารองตามมาตรา ๔๙ หรือไม หรือกรณีที่ลูกจางยื่นคํารองตามมาตรา ๔๙ ไม
วานายจางจะไดแจงการประสบอันตรายหรือเจ็บปวยหรือสูญหายตามมาตรา ๔๘ หรือไมก็ตาม และยังได
กําหนดใหกรณีที่ความปรากฏแกพนักงานเจาหนาที่วาลูกจางประสบอันตราย เจ็บปวย หรือสูญหาย ให
พนักงานเจาหนาที่สอบสวนและออกคําสั่งใหนายจางจายเงินทดแทนใหแกลูกจางหรือผูมีสิทธิตามมาตรา ๒๐
อีกดวย เมื่อสอบสวนแลวเสร็จ หากพนักงานเจาหนาที่พบวาลูกจางประสบอันตราย เจ็บปวย หรือสูญหาย
เนื่องจากการทํางานใหแกนายจางหรือมิใชเนื่องจากการทํางานใหนายจาง พนักงานเจาหนาที่ก็จะออกคําสั่ง
โดยกําหนดจํานวนเงินทดแทนและระยะเวลาที่ตองจายเงินทดแทนไวและสั่งใหนายจางจายเงินดังกลาวแก
ลูกจางหรือผูมีสิทธิภายในเจ็ดวันนับแตวันที่นายจางทราบหรือถือวาไดทราบคําสั่ง ตามประกาศสํานักงาน
ประกันสังคม เรื่อง การออกคําสั่งใหนายจางจายเงินทดแทนตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.๒๕๓๗
หรือไมตอไป
สําหรับวิธีการสอบสวนและออกคําสั่งตามมาตรานี้หากไมมีระเบียบหรือแนวปฏิบัติภายในที่มี
มาตรฐานเพียงพอจะตองนําหลักเกณฑของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ มาใช
ดวย เชน เจาหนาที่อาจตรวจสอบขอเท็จจริงไดตามความเหมาะสมในเรื่องนั้น ๆ โดยไมผูกพันอยูกับคําขอหรือ
พยานหลักฐานของคูกรณีตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ มาตรา ๒๘ การ
ดําเนินการเกี่ยวกับพยานหลักฐานตามมาตรา ๒๙ เปนตน
สวนกําหนดเวลาเจ็ดวันนับแตวันที่นายจางทราบหรือถือวาไดทราบคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่นั้น
ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.๒๕๓๗ มาตรา ๖๑ กําหนดใหสงคําสั่ง คําวินิจฉัยตาง ๆ ทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตอบรับ หรือใหเจาหนาที่ไปนําสง ณ ภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยู หรือสํานักงานของนายจางในระหวาง
พระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตยตก หรือในเวลาทําการของนายจาง ถาไมพบนายจางหรือนายจางปฏิเสธไม
ยอมรับสามารถสงใหแกบุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแลวและอยูหรือทํางานในบานหรือสํานักงานที่ปรากฏวาเปน
ของนายจางก็ได ถาการสงดังกลาวยังทําไมไดก็อาจปดคําสั่ง คําวินิจฉัยในที่ดังกลาวไดและเมื่อดําเนินการแลว
และเวลาไดลวงพนไปไมนอยกวาสิบหาวัน ใหถือวานายจางไดรับคําสั่ง คําวินิจฉัย นั้นแลว
นอกจากนั้นมาตรา ๕๑ ยังไดกําหนดใหในกรณีที่ปรากฏภายหลังวาผลของการประสบอันตรายหรือ
การเจ็บปวยของลูกจางเปลี่ยนแปลงไปเปนเหตุใหคําสั่งเกี่ยวกับเงินทดแทนตามมาตรา ๕๐
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(๑) ไมเปนไปตามมาตรา ๑๘ ไมวาจะเปนการเปลี่ยนแปลงในทางดีหรือรายกวาเดิม เชน เจาพนักงาน
เคยมีคําสั่งใหนายจางจายคาทดแทนกรณีทุพพลภาพตามมาตรา ๑๘ (๓) แตตอมาปรากฎวาลูกจางผูนั้นถึงแก
ความตายจึงตองเปลี่ยนคําสั่งเปนมาตรา ๑๘ (๔) ทั้งในสวนของจํานวนเงินคาทดแทน ผูมีสิทธิไดรบั และ
ระยะเวลาการไดรับที่ตองเปลี่ยนไปดวย เปนตน
(๒) มีกรณีตามมาตรา ๑๙ ซึ่งเปนกรณีที่นายจางจายคาทดแทนตามมาตรา ๑๘ (๒) หรือ (๓) และ
ตอมาลูกจางไดถึงแกความตายในขณะที่ยังรับคาทดแทนไมครบระยะเวลาตามสิทธิ ดังนี้พนักงานเจาหนาที่
ตองเปลี่ยนแปลงคําสั่งใหนายจางจายคาทดแทนใหแกผูมีสิทธิตามมาตรา ๒๐ ตอไป จนครบระยะเวลาตาม
สิทธิ แตระยะเวลาการจายคาทดแทนรวมกันตองไมเกินแปดป
คําสั่งใหมสําหรับ ๒ กรณีขางตน ใหมีผลเฉพาะการจายเงินทดแทนในคราวตอไป
(๓) มีขอเท็จจริงปรากฏขึ้นในภายหลังอันเปนเหตุใหคําสั่งตามมาตรา ๕๐ คลาดเคลื่อนไป
(๔) ลูกจางที่สิ้นสภาพการเปนลูกจางไปแลวมีการเจ็บปวยขึ้น สามารถยื่นคํารองขอรับเงินทดแทนตอ
สํานักงานประกันสังคมในทองที่ที่ทํางานหรือที่ลูกจางมีภูมิลําเนาอยูไดภายในสองปนับแตวันที่ทราบการ
เจ็บปวย
การอุทธรณ
มาตรา ๕๒ ในกรณีที่นายจาง ลูกจาง หรือผูมีสิทธิตามมาตรา ๒๐ ซึ่งไดรับคําสั่ง คําวินิจฉัย หรือ
การประเมินเงินสมทบของพนักงานเจาหนาที่ซึ่งสั่งการตามพระราชบัญญัตินี้แลวไมพอใจคําสั่ง คําวินิจฉัย
หรือการประเมินเงินสมทบนั้น ใหผูนั้นมีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือตอคณะกรรมการไดภายในสามสิบวันนับ
แตวันที่ไดรับแจงคําสั่ง คําวินิจฉัย หรือการประเมินเงินสมทบ ทั้งนี้ เวนแตเปนคําสั่งตามมาตรา ๔๗
เมื่อคณะกรรมการพิจารณาวินจิ ฉัยอุทธรณแลว ใหแจงคําวินิจฉัยเปนหนังสือใหผูอุทธรณทราบ
การยื่นอุทธรณตามมาตรานี้ใหสิทธิเฉพาะนายจาง ลูกจาง หรือผูมีสิทธิตามมาตรา ๒๐ ซึ่งไดรับคําสั่ง
คําวินิจฉัย หรือการประเมินเงินสมทบของพนักงานเจาหนาที่ซึ่งสั่งการตามพระราชบัญญัตินี้แลวไมพอใจคําสั่ง
คําวินิจฉัย หรือการประเมินดังกลาว ซึ่งถือเปนคูกรณีที่ไดรับผลกระทบจากคําสั่งตาง ๆ ดังกลาว สามารถ
อุทธรณเปนหนังสือตอคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่ง คํา
วินิจฉัย หรือการประเมินเงินสมทบ ตามแบบที่กําหนดโดยประกาศสํานักงานประกันสังคม เรื่อง กําหนดแบบ
อุทธรณ และยื่นตอพนักงานเจาหนาที่ ณ สํานักงานประกันสังคมแหงทองที่ที่ตั้งสถานประกอบการของ
นายจาง สถานที่ทํางาน หรือภูมิลําเนาของผูมีสิทธิอุทธรณแลวแตกรณี หากผูอุทธรณประสงคจะยื่นเอกสาร
หลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาก็สามารถยื่นไดพรอมหนังสืออุทธรณ
หากคําสั่ง คําวินิจฉัย หรือการประเมินเงินสมทบที่พนักงานเจาหนาที่จัดทําและแจงนั้นไมไดระบุกรณี
ที่อาจอุทธรณหรือโตแยง การยื่นคําอุทธรณหรือคําโตแยง และระยะเวลาสําหรับการอุทธรณหรือการโตแยงไว
ระยะเวลาสําหรับการอุทธรณสามสิบวันดังกลาวจะตองนับใหมตั้งแตวันที่ไดรับแจง แตถาไมมีการแจงใหมให
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ขยายระยะเวลาอุทธรณจากสามสิบวันเปนหนึ่งปนับแตวันที่ไดรบั คําสั่ง คําวินิจฉัย หรือการประเมินดังกลาว
ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๗ มาตรา ๔๐
เมื่อคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณแลว ใหแจงคําวินิจฉัยเปนหนังสือใหผูอุทธรณทราบ ซึ่งแม
จะไมไดกําหนดระยะเวลาในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณไวแตตองอยูภายในกําหนดเวลาตามพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๗ มาตรา ๔๕ วรรคสอง โดยตองพิจารณาคําอุทธรณใหแลวเสร็จ
รวมทั้งเวลาที่ขยายแลวภายใน ๙๐ วัน ซึ่งอาจทบทวนคําสั่ง คําวินิจฉัย หรือการประเมินเงินสมทบไดไมวาจะ
เปนปญหาขอเท็จจริง ขอกฎหมาย หรือความเหมาะสมของการทําคําสั่งตาง ๆ ดังกลาว และอาจมีคาํ สั่งเพิก
ถอนหรือเปลี่ยนแปลงไปในทางใดไมวาจะเปนการเพิ่มภาระหรือลดภาระหรือใชดุลพินิจแทนในเรื่องความ
เหมาะสมของการทําคําสั่งหรือมีขอกําหนดเงื่อนไขอยางไรก็ไดตามมาตรา ๔๖
นอกจากนั้นพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๗ มาตรา ๔๗ บัญญัติวา การใด
ที่กฎหมายกําหนดใหอุทธรณตอเจาหนาที่ซึ่งเปนคณะกรรมการ ขอบเขตการพิจารณาอุทธรณใหเปนไปตาม
กฎหมายวาดวยการนั้น สําหรับกระบวนการพิจารณาใหปฏิบัติตามบทบัญญัติ หมวด ๒ นี้ เทาที่ไมขัดหรือแยง
กับกฎหมายดังกลาว ดังนั้น จึงตองนําพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๗ หมวด ๒
ตั้งแตมาตรา ๑๒ ถึงมาตรา ๖๓ มาใชเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.๒๕๓๗ ดวย
การนําคดีไปสูศาล
มาตรา ๕๓ ในกรณีที่ผูอทุ ธรณไมพอใจคําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหมีสิทธินําคดีไปสูศาล
แรงงานภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําวินิจฉัย ถาไมนําคดีไปสูศาลแรงงานภายในกําหนดเวลา
ดังกลาว ใหคําวินจิ ฉัยของคณะกรรมการเปนที่สุด
ในกรณีที่ผมู ีหนาที่ตองจายเงินทดแทนตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งเปนผูนําคดี
ไปสูศาล ผูน้นั ตองวางเงินตอศาลโดยครบถวนตามจํานวนที่ถึงกําหนดจายตามคําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการจึงจะฟองคดีได
เมื่อคดีถึงที่สุดและผูซึ่งนําคดีไปสูศาลตามวรรคสองมีหนาที่ตองจายเงินทดแทนตามคําพิพากษา
ของศาล ใหศาลมีอํานาจจายเงินที่ผูน้นั วางไวตอศาลแกสํานักงาน เพื่อใหสํานักงานจายเงินทดแทน
ดังกลาวแกลูกจางหรือผูมีสิทธิตามมาตรา ๒๐ ตอไป
กรณีที่ผูอุทธรณไมพอใจคําวินิจฉัยของคณะกรรมการสามารถนําคดีไปสูศาลแรงงานไดภายในสามสิบ
วันนับแตวันที่ไดรับแจงคําวินิจฉัย โดยอาจจะฟองสํานักงานประกันสังคมซึ่งเปนนิติบุคคลที่รับผิดชอบงาน
กองทุนเงินทดแทน หรือฟองคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน ก็ได
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๙๘๓/๒๕๕๙ แมกองทุนเงินทดแทนจะไมมีสภาพเปนนิติบุคคลตามกฎหมาย
แตเมื่อโจทกฟองระบุชื่อสํานักงานประกันสังคมซึ่งมีฐานะเปนนิติบุคคลตามกฎหมายเขามาเปนจําเลยที่ ๑
ดวย โจทกจึงมีอํานาจฟองจําเลยที่ ๑
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๘๘๒/๒๕๕๙ แมโจทกซึ่งเปนนายจางอาจไดรบั ความเสียหายจากการที่
จําเลยเรียกเก็บเงินสมทบจากโจทกเขากองทุนเงินทดแทนหรือไมก็ตาม แตเมื่อ อ.เปนผูยื่นคํารองขอรับเงิน
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ทดแทนจากจําเลยและเปนผูอุทธรณคําสั่งตอคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน จนคณะกรรมการดังกลาวมีคํา
วินิจฉัยแลว โจทกจึงมิใชผูอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน โจทกยอมไมใชผูอุทธรณ
ที่จะมีสิทธินําคดีไปสูศาลแรงงานไดตามมาตรา ๕๓
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๗๒๕๙/๒๕๕๕ โจทกฟองขอใหเพิกถอนคําวินิจฉัยของจําเลยที่ ๒ ถึงที่ ๑๔
ซึ่งเปนคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนซึ่งปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย ไมใชฟองใหชําระหนี้แกโจทกเปนการ
สวนตัว จําเลยที่ ๒ ถึงที่ ๑๔ จึงไมตองรับผิดชําระเงินทดแทนใหแกโจทก
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๕๖๘/๒๕๔๘ โจทกยื่นคํารองขอรับเงินทดแทนที่สํานักงานประกันสังคมเขต
พื้นที่ ๗ และมีหนังสือยินยอมใหนายจางของโจทกเปนผูรบั เงินทดแทนแทนโจทก การที่จําเลยโดยสํานักงาน
ประกันสังคมเขตพื้นที่ ๗ มีหนังสือถึงผูอํานวยการของนายจางของโจทกปฏิเสธการจายเงิน ส.ผูทําการแทน
นายจางอุทธรณคําสั่ง ดังนี้เมื่อโจทกเพียงแตยินยอมใหนายจางของโจทกรับเงินทดแทนไดโดยตรงที่สํานักงาน
ประกันสังคมเขตพื้นที่ ๗ เทานั้น โดยไมมีขอความใด ๆ ที่ใหนายจางของโจทกมีสิทธิอุทธรณคําวินิจฉัยของ
พนักงานเจาหนาที่ตอคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน การนําคดีมาสูศาลของโจทกจึงไมตองหามตามมาตรา
๕๓
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๔๗๐/๒๕๔๔ การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณของคณะกรรมการกองทุนเงิน
ทดแทนกระทําในรูปคณะบุคคลอันเปนการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.
๒๕๓๗ แมคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนจะมิไดมฐี านะเปนนิติบุคคล คําวินิจฉัยของคณะกรรมการกองทุน
เงินทดแทนก็มีผลผูกพันกรรมการทุกคนไมวาจะไดเขารวมประชุมพิจารณาวินิจฉัยดวยหรือไม ดังนั้น การฟอง
ขอใหเพิกถอนคําวินิจฉัยของคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนจึงไมใชเปนการฟองคณะกรรมการกองทุนเงิน
ทดแทนในฐานะสวนตัว แตเปนการฟองในทางตําแหนงหนาที่ตามกฎหมาย คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน
ทั้งคณะจึงถูกฟองเปนจําเลยได
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๐๘๓/๒๕๕๙ โจทกยื่นคําขอรับประโยชนทดแทนจากจําเลยวันที่ ๔
ธันวาคม ๒๕๕๐ ตอมาจําเลยมีคาํ สั่งวาโจทกไมมีสิทธิไดรับเงินทดแทนคาบริการทางการแพทย โจทกจึง
อุทธรณคําสั่งดังกลาวตอคณะกรรมการอุทธรณ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๑ คณะกรรมการอุทธรณมีมติใหยก
อุทธรณของโจทก โจทกจึงนําคดีนี้มาฟอง เมื่อไมปรากฏวาโจทกไดกําหนดระยะเวลาพอสมควรใหจําเลยชําระ
หนี้ อีกทั้งไมปรากฏวากอนฟองคดีโจทกไดทวงถามใหจําเลยชําระหนี้โดยทางอื่นอีก จึงเทากับวายังไมมีคํา
เตือนใหชําระหนี้โดยชอบตามมาตรา ๒๐๔ วรรคหนึ่ง กรณีจึงถือไมไดวาจําเลยผิดนัดเพราะโจทกไดเตือนแลว
แตการฟองคดียอมเปนการทวงถามอยูในตัว จําเลยจึงตองรับผิดชําระดอกเบี้ยในระหวางเวลาผิดนัดใหแก
โจทกนับแตวันฟองเปนตนไป
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๕๕๘๖/๒๕๕๘ พ.ร.บ.เงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ บัญญัติใหมีกองทุนเงิน
ทดแทนขึ้นในสํานักงานประกันสังคม (จําเลย) เพื่อจายเงินทดแทนแกลูกจางแทนนายจาง ทรัพยสินของ
กองทุนเงินทดแทนตกเปนกรรมสิทธิ์ของสํานักงานประกันสังคม โดยใหคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนทํา
หนาที่ปฏิบัติงานใหแกสํานักงานประกันสังคมหรืออาจมอบหมายใหสํานักงานประกันสังคมเปนผูปฏิบัติแทนได
การที่คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนมีมติโดยอาศัยอํานาจตาม พ.ร.บ.เงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๓๒
กําหนดแนวปฏิบัติใหความคุมครองแรงงานตางดาวที่ประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางานใหแก
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นายจาง ซึ่งตอมาสํานักงานประกันสังคมถือปฏิบัติตามมตินั้นโดยจัดทําหนังสือวางแนวปฏิบัติแจงตอสํานักงาน
ประกันสังคมจังหวัด คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนกับสํานักงานประกันสังคมจึงเปนผูปฏิบัติหนาที่อยาง
เดียวกัน หากการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนเปนการโตแยงสิทธิโจทกท่ี ๑ สํานักงาน
ประกันสังคมตองรับผิด การที่โจทกที่ ๑ ฟอง ส. กับพวกในฐานะคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนเปนจําเลย
ในคดีกอน กับฟองสํานักงานประกันสังคมเปนจําเลยในคดีนี้ จึงเปนการฟองในเรื่องเดียวกันโดยคูความ
เดียวกัน เปนฟองซอนตาม ป.วิ.พ. มาตรา ๑๗๓ วรรคสอง (๑) ประกอบ พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธี
พิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๑

