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บทคัดยอ  
 วิทยานิพนธฉบับนี้มีจุดหมายเพื่อศึกษาการจายเงินทดแทนและขอยกเวนในการ

จายเงินทดแทน เพ่ือใหทราบถึงความเปนมาและสภาพของปญหาของประเทศไทย โดยศึกษา

แนวคิด ทฤษฏี และความเปนมาของเงินทดแทนและการจายเงินทดแทน หลักการและแนวคิดใน

การจายเงินทดแทน รวมถึงการศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายเงินทดแทนของประเทศไทยกับ

ตางประเทศ คือ กฎหมายเงินทดแทนของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ประเทศญี่ปุน และ

สาธารณรัฐสิงคโปร โดยนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหปญหาและเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุง

บทบัญญัติของพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 ใหมีความเหมาะสมและเปนธรรมกับ

ลูกจางมากยิ่งข้ึน 

 จากการศึกษาพบวา พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 ยังมีปญหาในการ

คุมครองลูกจางที่ประสบอันตรายหรือเจ็บปวย เนื่องจากการทํางาน ซึ่งลูกจางในปจจุบันหลาย

กรณียังไมไดรับการคุมครอง เนื่องจากการตีความตัวบทกฎหมายวาการประสบอันตรายของ

ลูกจางไมไดมีสาเหตุจากการทํางาน บทบัญญัติของกฎหมายในการกําหนดคาตอบแทนหรือคา

ทดแทนในกรณีตางๆ ยังมีปญหาในเรื่องความเหมาะสมกับวัฒนธรรมและสังคมของประเทศไทย 

ปญหาคารักษาพยาบาลและปญหาคาฟนฟูสมรรถภาพในการทํางานที่กําหนดไวนอยเกินไปไม

เหมาะสมกับสภาวะทางเศรษฐกิจในปจจุบัน ปญหาผูมีสิทธิไดรับเงินทดแทน ซึ่งเปนสามีหรือ

ภรรยาของผูมีสิทธิไมไดจดทะเบียนสมรส โดยอยูกินกันฉันสามีภรรยา ซึ่งมีปญหาเมื่อฝายใดฝาย

หนึ่งซึ่งเปนลูกจางถึงแกความตายหรือสูญหาย สงผลใหไมมีสิทธิไดรับเงินทดแทน ปญหา

หนวยงานที่ทําหนาที่จายเงินทดแทนใหลูกจาง แทนนายจางปฏิบัติงานลาชาและมีข้ันตอนที่ยุงยาก 

และขอจํากัดที่ลูกจางหรือผูมีสิทธิไดรับเงินทดแทนจะตองย่ืนคํารองตอสํานักงานประกันสังคมเขต

พ้ืนที่ที่ลูกจางทํางานหรือนายจางมีภูมิลําเนา เปนการสรางภาระที่ไมสมควรใหแกลูกจาง ปญหา

ขอยกเวนที่นายจางไมตองจายเงินทดแทน หากลูกจางประสบอันตรายหรือเจ็บปวย เนื่องจากการ

ทํางาน เพราะเหตุใดเหตุหนึ่งตามที่บัญญัติไวในมาตรา 22 ของพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 

2537 ซึ่งขอยกเวนดังกลาวยังไมมีความชัดเจนและเหมาะสม 

 

*
นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  

**   ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก 
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 ดังนั้น ผูเขียนจึงขอเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหาดังนี้ กลาวคือ ควรตีความให

กวางเพ่ือครอบคลุมทุกกิจกรรมที่เกิดจากการทํางาน ซึ่งเปนการแกไขปญหาของลูกจางซึ่งทํางาน

ใหนายจางโดยไมรับความคุมครองตามกฎหมาย ควรแกไขอัตราคาตอบแทนเปนรายเดือนโดย

พิจารณาตามจํานวนบุตรที่ลูกจางตองอุปการะเลี้ยงดูเพ่ือใหเหมาะสมกับสภาพสังคมของประเทศ

ไทย  ควรบัญญัติเพ่ิมเติมใหครอบคลุมถึงบุคคลซึ่งอยูรวมกันฉันสามีภรรยากับลูกจางโดย

เปดเผยใหมีสิทธิไดรับเงินทดแทนกรณีลูกจางถึงแกความตายหรือสูญหาย และควรนําระบบการ

ประกันภัยความรับผิดมาใชกับการใหความคุมครองคารักษาพยาบาล กรณีลูกจางไดรับอันตราย

หรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางาน เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการรักษาพยาบาลและลดขั้นตอน

ความยุงยากของระบบราชการ รวมถึงควรมีการบัญญัติคํานิยามของคําวา “ไมสามารถครองสติ

ได” และเพิ่มเติมเง่ือนไขกรณีลูกจางยังจงใจใหตนเองประสบอันตรายวาจะตองไดรับการอบรม

ตามกฎหมายวาดวยความปลอดภัยในการทํางานแลว จึงทําใหนายจางไมตองจายเงินทดแทนแก

ลูกจาง 

 

1.  บทนํา  

 ในปจจุบันนายจางมักจะใหลูกจางทํางานจํานวนมากขึ้น เพ่ือใหสามารถผลิตผลงาน

ใหแกนายจางไดมากขึ้น ทั้งในภาคการผลิต หรืองานสํานักงาน ลวนสงผลกระทบตอการแขงขัน

ทางธุรกิจของนายจางทั้งส้ิน ในการทํางานลูกจางจะตองทํางานในสภาวะสภาพแวดลอมที่อาจ

กอใหเกิดการเจ็บปวยหรือประสบอันตรายไดตลอดเวลา อันเกิดจากเครื่องมือที่ใชในการทํางาน

ของนายจาง หรือผลกระทบจากการทํางานที่ไมถูกตองหรือถูกวิธีของตัวลูกจางเอง โดยการ

เจ็บปวยหรือประสบอันตราย ที่เกิดจากการทํางานของลูกจางยอมเปนผลธรรมดาที่อาจเกิดขึ้นได 

สงผลใหลูกจางขาดรายไดในการดํารงชีพของตนเองและครอบครัว ปจจุบันมีการออกกฎหมาย

เงินทดแทนเพื่อชวยเหลือและบรรเทาความเดือดรอนใหเบาบางลงแลว โดยกําหนดเงินทดแทน

ข้ึนมาเพื่อใหลูกจางไดรับความคุมครอง ชวยเหลือ และเปนการขจัดความไมแนนอนที่จะเรียก

คาเสียหายเมื่อตนเองเจ็บปวยหรือประสบอันตราย เนื่องจากการทํางาน 

 เปนที่ปรากฎวามีลูกจางจํานวนมากยังไมไดรับความคุมครองและไดรับเงินทดแทน

ตามกฎหมาย เนื่องจากปญหาการตีความการประสบอันตรายใดที่เกิดเนื่องจากการทํางาน หรือ

ปองกันรักษาประโยชนใหแกนายจาง หรือตามคําส่ังของนายจาง หรือปญหาการตีความการ

เจ็บปวยของลูกจางวากรณีใดเปนโรคที่เกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของงาน หรือเนื่องจากการ

ทํางาน ซึ่งเมื่อนายจางมีหนาที่จายเงินทดแทนตามกฎหมายใหแกลูกจางซึ่งประสบอันตรายหรือ

เจ็บปวย เนื่องจากการทํางานแลว ยังมีปญหาในการจายเงินทดแทนตอไปอีกวา การจายเงิน

ทดแทนใหแกลูกจางซึ่งประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางานนั้น มีความเพียงพอและ

เหมาะสมหรือไม และเมื่อลูกจางถึงแกความตายหรือสูญหาย สามีหรือภรรยาซึ่งมีสิทธิไดรับเงิน

ทดแทนจากนายจางจะตองเปนสามีหรือภรรยาที่ชอบดวยกฎหมายหรือไม 
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 เมื่อมาพิจารณาในสวนขอยกเวนการจายเงินทดแทน พบวากฎหมายเงินทดแทนมีการ

บัญญัติขอยกเวนไวอยู 2 ประการ คือ ลูกจางเสพของมึนเมาหรือส่ิงเสพติดอื่นจนไมสามารถครอง

สติได หรือลูกจางจงใจใหตนเองประสบอันตรายหรือยอมใหผูอ่ืนทําใหตนประสบอันตรายนั้น ที่

เปนสาเหตุใหลูกจางไมไดรับความคุมครองตามกฎหมายเงินทดแทน ทั้งที่ลูกจางสมควรไดรับ

ความคุมครองตางๆตามที่กฎหมายกําหนด เนื่องจากลูกจางไดทํางานตอบแทนนายจางตามหนาที่ 

และประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางานใหนายจาง ซึ่งเปนประโยชนแกนายจาง

ทั้งส้ิน 

 ดังนั้น ผูเขียนจึงเห็นวากฎหมายเงินทดแทนฉบับที่ใชบังคับอยูในปจจุบันมีปญหาทั้ง

ในเรื่องของการจายเงินทดแทนแกลูกจาง และปญหาในขอยกเวนการจายเงินทดแทนใหแกลูกจาง 

ซึ่งควรที่จะมีการปรับปรุง แกไข และเพ่ิมเติมขอยกเวนในการจายเงินทดแทนใหชัดเจน เพ่ือใหมี

หลักเกณฑในการจายเงินทดแทนและขอยกเวนในการจายเงินทดแทนที่ชัดเจน เหมาะสม และ

เปนธรรมแกลูกจางหรือบุคคลผูมีสิทธิไดรับเงินทดแทน 

 

2.  แนวคิด และหลักการของเงินทดแทน วัตถุประสงคการจายเงินทดแทนการ

จายเงินทดแทน 

 จากการศึกษาแนวคิดและหลักการของเงินทดแทน จึงไดทราบวาเงินทดแทนมาจาก

หลักการที่วา ในการทํางานตามปกติ ยอมมีโอกาสที่ลูกจางจะไดรับอันตรายหรือเกิดอุบัติเหตุจาก

การทํางานซึ่งเปนไปตามธรรมชาติของการทํางาน ตอมาไดมีแนวความคิด ในการใหความ

ชวยเหลือแกลูกจางซึ่งไดรับอันตรายหรือเจ็บปวย เนื่องจากการทํางานใหแกนายจางใหไดรับ

คาชดเชยหรือคาเสียหายบรรเทาความเดือดรอนที่ลูกจางและครอบครัวไดรับ แตมักจะเกิดปญหา

ในการเรียกรองคาเสียหายจากนายจาง เนื่องจากตองพิสูจนใหไดวาการประสบอันตรายนั้น 

เนื่องมาจากความประมาทเลินเลอหรือละเลยในการอันควรปฏิบัติของนายจาง แตเปนการยากที่

จะทําเชนนั้น และสวนใหญแลวลูกจางซึ่งไดรับอันตรายก็มักจะปฏิเสธการที่จะเรียกคาเสียหาย

เชนนั้นเพราะการยื่นฟองนายจางและพิสูจนใหไดวาเปนความผิดของนายจางนั้นจะตองใช

เวลานานและไมเปนการแนนอนดวยวาจะไดผลประกอบกับคาใชจายในการฟองรองก็มีอัตราสูง

มาก เพ่ือที่จะลดการขัดแยงระหวางนายจางและลูกจาง จึงไดมีการกําหนดกฎหมายเงินทดแทน

ของลูกจางข้ึนใชบังคับแทนกฎหมายแพงและพาณิชยโดยกฎหมายเงินทดแทนไดยึดหลักการ 

“การรับผิดชอบโดยไมคํานึงถึงความผิด(Liability Without Fault)” โดยไมคํานึงวาใครจะเปน

ฝายผิดเพื่อเปนหลักประกันความไมแนนอนในการเรียกรองคาเสียหาย เนื่องจากกฎหมายเงิน

ทดแทนเปนกฎหมายพิเศษเฉพาะเรื่องที่ตราขึ้นเปนการยกเวนกฎหมายแพงสวนที่เก่ียวของกับ

การชดใชคาสินไหมทดแทน สําหรับการละเมิดและจํากัดลงเฉพาะความเสียหายที่มีผลกระทบ

กระเทือนตอรายได และสมรรถภาพในการทํางานของลูกจาง ทั้งนี้เพ่ือการคุมครองแรงงาน ใน

การจายเงินทดแทนมีวัตถุประสงค 5 ประการ ดังนี้ 
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1)  เพ่ือใหลูกจางผูประสบอันตรายเนื่องจากการทํางานไดมีความแนนอนในการที่จะ

ไดรับคาตอบแทนดวยความรวดเร็วและเหมาะสมกับอันตรายที่ไดรับนั้น 

2)  เพ่ือขจัดเสียซึ่งความลาชา ความสิ้นเปลืองตางๆ ในการฟองรองเรียกคาเสียหาย

ซึ่งกันและกัน เมื่อมีการประสบอันตรายเกิดขึ้น 

3)  เพ่ือศึกษาและพยายามที่จะหาทางลดจํานวนของผูประสบอันตรายในการทํางาน

ในสาเหตุตางๆ ใหลดนอยลง แทนที่จะเปนการปกปดการประสบอันตรายที่เกิดขึ้น 

4)  เพ่ือใหความชวยเหลือในดานการรักษาพยาบาลแกลูกจางซึ่งประสบอันตรายให

เปนไปอยางรวดเร็วทันทวงที และอยางเพียงพอ 

    5)  เพ่ือฟนฟูปรับสภาพและฝกอาชีพใหแกลูกจาง ผูไมสามารถที่จะทํางานไดให

สามารถกลับเขาทํางานไดใหม 

 

3.  มาตรการในการใหความคุมครองลูกจางในการจายเงินทดแทนและขอยกเวน

ในการจายเงินทดแทนตามกฎหมายเงินทดแทนของตางประเทศเปรียบเทียบกับ

ประเทศไทย 

  ระบบเงินทดแทนของประเทศไทยเริ่มตนเมื่อ พ.ศ. 2499 ไดมีการกําหนดเรื่องคา

ทดแทนไวแตประสบปญหาเรื่องมาตรการบังคับในการจายเงินทดแทน ทําใหนายจางหลีกเล่ียงไม

ยอมจาย หรือถือโอกาสตอรองทําใหลูกจางเสียเปรียบ ตองยอมรับเงินทดแทนตามที่นายจางจาย

ให ตอมาไดแกไขใหมีกองทุนเงินทดแทนเกิดขึ้นตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16 

มีนาคม พ.ศ.2515 และไดมีการแกไขกฎหมายคุมครองแรงงาน จึงไดปรับปรุงและบัญญัติ

พระราชบัญญัติเงินทดแทน ฉบับ พ.ศ. 2537เปนการเฉพาะ แตยังมีปญหาทางกฎหมายหลาย

ประการ ผูเขียนจึงเลือกศึกษากฎหมายเงินทดแทนของตางประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่ใชระบบ

กฎหมายแบบลายลักษณอักษร (Civil Law System) ไดแก สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ประเทศ

ญี่ปุน และสาธารณรัฐสิงคโปร  ซึ่งประเทศเหลานี้มีวิวัฒนาการและความเปนมาของกฎหมายเงิน

ทดแทนมาอยางยาวนานเพื่อนํามาวิเคราะหถึงสภาพปญหาและหาแนวทางในการเสนอแนะการ

ปรับปรุงพระราชบัญญัติเงินทดแทน ฉบับ พ.ศ. 2537 ตอไป 

 

 3.1  สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 

 จากการศึกษาความคุมครองลูกจางที่ประสบอันตรายหรือเจ็บปวย เนื่องจากการ

ทํางานของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีอยูภายใตประมวลกฎหมายของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 

(German Democratic Republic Labour Code 1977) มีหนวยงานที่ทําหนาที่รับประกันการ

ประสบอันตรายจากการทํางาน คือ สถาบันสมาคมประกันและปองกันการประสบอันตรายจากการ

ทํางาน (Berufsgenossenschaften) หรือเรียกโดยยอวา “สถาบัน BG.” ตามกฎหมายฉบับ

ดังกลาวไดใหความคุมครองการลูกจางไดรับบาดเจ็บใดๆ ที่เก่ียวกับการทํางาน หรือปฏิบัติ

598



กิจกกรรมทางสังคม ประเพณี วัฒนธรรม หรือกิจกรรมกีฬาที่นายจางจัดขึ้น รวมถึงการเดินไป

หรือกลับสถานที่ทํางานและการเดินทางที่เก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติงานดวย  สวนกรณีการเจ็บปวย

ใดๆที่เกิดขึ้น อันมีสาเหตุมาจากการทํางานในอาชีพหรือจากงานที่ไดรับมอบหมาย และตองเปน

โรคที่ประกาศกําหนดไวดวย 

  กฎหมายเงินทดแทนฉบับนี้ไดกําหนดเงินทดแทนไว 4 ประเภท คือ คาทดแทน คา

รักษาพยาบาล คาฟนฟูสมรรถภาพและศักยภาพในการทํางาน และคาจัดการศพ โดยคาทดแทน

ซึ่งสถาบัน BG. จายใหลูกจางเปนตัวเงินนั้น ไดกําหนดใหมีการพิจารณาจํานวนบุตรของลูกจาง

ประกอบดวย เชน ลูกจางไมมีบุตรหรือมีบุตร 1 คน จะไดรับคาทดแทนรอยละ 50 ของเงินเดือน

โดยเฉลี่ย กรณีมีบุตร 2 คน จะไดรับในอัตรารอยละ 65  กรณีมีบุตร 3 คน จะไดรับในอัตรารอย

ละ 75 กรณีมีบุตร 4 คน จะไดรับในอัตรารอยละ 80 และกรณีมีบุตร 5 คนขึ้นไป จะไดรับใน

อัตรารอยละ 90 หากลูกจางเสียชีวิตตามกฎหมายนี้ไดกําหนดใหทายาทหรือคูสมรสของลูกจาง 

หรือผูซึ่งอยูในอุปการะของลูกจางตามความเปนจริง มีสิทธิไดรับเงินทดแทน 

  ในการประกันการประสบอันตรายจากการทํางานไดมีขอยกเวนใหสถาบัน BG.ไมตอง

จายเงินทดแทนในกรณีลูกจางไดรับอันตรายจากอุบัติเหตุ อันเปนผลจากการที่ลูกจางดื่มสุราจน

มึนเมา หรืออุบัติเหตุหรืออันตรายนั้นเกิดจากการที่ลูกจาง ผูซึ่งไดรับการฝกอบรมเปนอยางดีแลว 

กระทําการฝาฝน หรือจงใจไมใหความรวมมือในการปองกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น จนเปนเหตุให

เกิดอุบัติเหตุข้ึน 

 

 3.2  ประเทศญี่ปุน 

  จากการศึกษาความคุมครองลูกจางซึ่งประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการ

ทํางานของประเทศญี่ปุนอยูภายใตกฎหมายประกันเงินทดแทนการประสบอุบัติเหตุของลูกจาง ใน

ป ค.ศ. 1980 (Workmen’s Accident Compensation Insurance Law 1980) มีหนวยงานที่ทํา

หนาที่รับประกันการประสบอันตรายจากการทํางาน คือ สํานักงานมาตรฐานแรงงาน ตามกฎหมาย

ฉบับดังกลาวไดใหความคุมครองการลูกจางซึ่งประสบอันตราย หรือเจ็บปวย หรือเสียชีวิต อันเกิด

จากการจางงานหรือจากการเดินทางไปกลับระหวางที่พักอาศัยกับสถานที่ทํางานปกติ หรือการ

เดินทางเพื่อไปปฏิบัติงานเปนพิเศษดวย 

  อนึ่งกฎหมายเงินทดแทนฉบับนี้ไดกําหนดเงินทดแทนไว 3 ประเภท คือ คาทดแทน          

คารักษาพยาบาล และคาจัดการศพ โดยคาทดแทนซึ่งสํานักงานมาตรฐานแรงงานจายใหลูกจาง

นั้น แบงเปนคาทดแทนเนื่องจากความพิการชั่วคราวหรือไมสามารถทํางานไดช่ัวคราวคาทดแทน

เนื่องจากความพิการของรางกายอยางถาวร และคาทดแทนความเสียหายแกครอบครัว 

  หากลูกจางเสียชีวิตตามกฎหมายนี้ไดกําหนดใหคูสมรสของลูกจางซึ่งเปนบุคคลที่อยู

กินดวยกันในฐานะสามีภรรยาก็ได ไมจําเปนวาตองเปนสามีภรรยาที่ชอบดวยกฎหมาย หรือผูซึ่ง

อยูในอุปการะของลูกจางมีสิทธิไดรับเงินทดแทน 
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  ในการประกันการประสบอันตรายจากการทํางานไดมีขอยกเวนใหสํานักงานมาตรฐาน

แรงงานไมตองจายเงินทดแทนในกรณีที่ลูกจางจงใจกระทําการใดๆ ใหตนเองประสบอันตราย 

หรือเจ็บปวย ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต หรือการเดินทางไปกลับที่ทํางาน โดยออกนอกเสนทาง

ปกติ หรือลูกจางจงใจกระทําผิดทางอาญา หรือละเลย ฝาฝน ไมปฏิบัติตามคําส่ังของแพทยที่ทํา

การรักษา โดยไมมีเหตุอันควร ทําใหเกิดผลโดยตรงตออาการบาดเจ็บ เจ็บปวย หรือความพิการ

รุนแรงขึ้น หรือทําใหอาการดังกลาวหายชาลง 

 

 3.2  สาธารณรัฐสิงคโปร 

  จากการศึกษาความคุมครองลูกจางที่ประสบอันตรายหรือเจ็บปวย เนื่องจากการ

ทํางานของสาธารณรัฐสิงคโปรอยูภายใตรัฐบัญญัติเงินทดแทน ป ค.ศ. 1975 (Workmen’s 

Compensation Act 1975)  มีหนวยงานที่ทําหนาที่ 2 หนวยงานไดแก กรณีประสบอุบัติเหตุและ

เจ็บปวยเนื่องจากการทํางาน มีกระทรวงสาธารณสุข(Ministry of Health) ดูแลรักษาทางการ

แพทย และมีคณะกรรมการเพื่อแรงงาน(Commissioner for Labour) สําหรับการควบคุมและการ

พิจารณาอนุมัติคํารองทุกข โดยกรณีการประกันอุบัติเหตุและการเจ็บปวยจากงานนั้น นายจางตอง

ทําประกันกับบริษัทเอกชน แตก็อาจมีการยกเวนใหนายจางบางกลุมไมตองทําประกันก็ได โดย

กระทรวงแรงงานมีอํานาจพิจารณาทําใหผูมีหนาที่จายเงินทดแทนตามกฎหมายฉบับนี้ ไดแก 

นายจาง ตัวแทนชวงของนายจาง บริษัทประกันภัย และคณะกรรมการเงินทดแทน 

  ตามกฎหมายฉบับดังกลาวไดใหความคุมครองกรณีลูกจางประสบอันตรายระหวางการ

ทํางานในทางการที่จาง ซึ่งหมายความรวมถึง กรณีที่ลูกจางประสบอันตรายขณะเดินทางไมวาโดย

พาหนะใด หรือโดยวิธีใด ทั้งไปหรือกลับจากสถานที่ทํางาน หรือโดยคําส่ังของนายจางและยังให

ความคุมครองลูกจางซึ่งกระทําการอันเปนการขัด หรือฝาฝนคําส่ัง ระเบียบหรือขอบังคับของ

นายจาง หรือกระทําการไปโดยปราศจากคําส่ังของนายจางก็ตาม หากการกระทํานั้นไดกระทําไป

ตามวัตถุประสงคหรือเก่ียวของกับธุรกิจของนายจาง 

  อนึ่งกฎหมายเงินทดแทนฉบับนี้ไดกําหนดเงินทดแทนไว 3 ประเภท คือ คาทดแทน          

คารักษาพยาบาล และคาจัดการศพ โดยการรักษพยาบาลลูกจางจะตองเขารับการรักษา ณ 

สถานพยาบาลที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดเทานั้น และนายจางจะตองจายคารักษาพยาบาล และ   

คายาตอโรงพยาบาลโดยตรง กรณีลูกจางถึงแกความตาย ผูมีสิทธิจะตองย่ืนขอเงินทดแทนตอ

คณะกรรมการเงินทดแทน ซึ่งคณะกรรมการเงินทดแทนไดรับฝากจากนายจางไว 

  หากลูกจางเสียชีวิตตามกฎหมายนี้ไดกําหนดใหบุคคลดังตอไปนี้มีสิทธิรับเงินทดแทน 

ไดแก สามี ภรรยา บิดา มารดา ปู ยา ตา ยาย พอเล้ียง แมเล้ียง ลูกหลาน ลูกเล้ียง พ่ีนองชาย 

หญิง พ่ีนองตางบิดามารดา พ่ีนองลูกเล้ียง บุตรบุญธรรมซึ่งไดปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย

วาดวยการรับบุตรบุญธรรมแลว บุตรนอกกฎหมาย บิดามารดาของบุตรนอกกฎหมายและบุคคล

ซึ่งไดเล้ียงดูปกครองเด็ก นอกจากนี้ยังรวมถึง ผูอยูภายใตการอุปการะเลี้ยงดูของลูกจางผูตาย ซึ่ง

600



หมายถึงสมาชิกครอบครัวคนหนึ่งคนใดของลูกจางซึ่งถึงแกความตาย และไดรับอุปการะเลี้ยงดู

จากรายไดของผูตายทั้งหมด หรือบุคคลทุพพลภาพซึ่งอยูในการอุปการะของลูกจางดวย 

  ในการประกันการประสบอันตรายจากการทํางานไดมีขอยกเวนใหนายจางไมตอง

จายเงินทดแทนในกรณีที่ลูกจางจงใจกออันตรายใหเกิดขึ้นกับตนเอง หรือลูกจางประสบอันตราย

ขณะอยูภายใตฤทธิ์ของแอลกอฮอล หรือยาเสพติด เวนแตลูกจางจะเสียชีวิต หรือสูญเสีย

สมรรถภาพการทํางานอยางถาวร ไมสามารถทํางานไดถึงรอยละ 50 ของงานที่ทําอยูโดยปกติ 

 

 3.4  ประเทศไทย 

  ในการดําเนินงานบริหารเงินทดแทนของประเทศไทยนั้น จะมีสํานักงานกองทุน         

เงินทดแทนที่มีหนาที่จายเงินทดแทนแกลูกจางแทนนายจาง ซึ่งเปนหนวยงานภายใตสํานักงาน

ประกันสังคมตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 ตามกฎหมายฉบับนี้ไดใหความ

คุมครองการประสบอันตราย ซึ่งหมายถึง การที่ลูกจางไดรับอันตรายแกกายหรือผลกระทบแก

จิตใจ หรือถึงแกความตายเนื่องจากการทํางานหรือปองกันรักษาประโยชนใหแกนายจางหรือตาม

คําส่ังของนายจาง  สวนกรณีการเจ็บปวย หมายถึง การที่ลูกจางเจ็บปวยหรือถึงแกความตายดวย

โรคที่เกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของงานหรือเนื่องจากการทํางาน  รวมถึงการที่ลูกจางหายไป

ระหวางทํางานหรือปฏิบัติตามคําส่ังของนายจางซึ่งมีเหตุอันควรเชื่อวาลูกจางถึงแกความตาย

เพราะประสบเหตุอันตรายที่เกิดขึ้นในระหวางทํางานหรือปฏิบัติตามคําส่ังของนายจางนั้น 

  พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537ไดกําหนดเงินทดแทนไว 4 ประเภท คือ         

คาทดแทน คารักษาพยาบาล คาฟนฟูสมรรถภาพในการทํางาน และคาทําศพ โดยคาทดแทนมี 4 

ประเภท ไดแกคาทดแทนกรณีลูกจางไมสามารถทํางานได คาทดแทนกรณีลูกจางสูญเสียอวัยวะ 

คาทดแทนกรณีลูกจางทุพพลภาพ และคาทดแทนกรณีลูกกจางถึงแกความตายหรือสูญหาย 

หากลูกจางเสียชีวิตหรือสูญหายตามกฎหมายนี้ไดกําหนดใหบิดามารดา สามีหรือภรรยา

บุตรอายต่ํากวา 18 ป และบุตรอายุกวา 18 ปและทุพพลภาพหรือจิตฟนเฟอนที่ลูกจางอุปการะ

อยูกอนสูญหรือถึงแกความตาย 

  โดยขอยกเวนใหนายจางไมตองจายเงินทดแทนในกรณีลูกจางเสพของมึนเมาหรือส่ิง

เสพติดอื่นจนไมสามารถครองสติได หรือจงใจใหตนเองประสบอันตรายหรือยอมใหผูอ่ืนทําให

ตนเองประสบอันตรายไดรับอันตราย 

 

4.  ปญหาและวิเคราะหปญหาในเรื่องการจายเงินทดแทนและขอยกเวนการ

จายเงินทดแทนตามกฎหมายเงินทดแทน 

  จากการศึกษาถึงการจายเงินทดแทนและขอยกเวนการจายเงินทดแทนตามกฎหมาย    

เงินทดแทน ผูเขียนพบวามีปญหาอีกหลายประการ เนื่องจากบทบัญญัติบางประการของกฎหมาย

เงินทดแทนยังบัญญัติไวไมเหมาะสม สงผลใหลูกจางและผูมีสิทธิไดรับเงินทดแทนไมไดรับความ
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เปนธรรมอยางเพียงพอ และยังมีปญหาในการตีความบังคับใชกฎหมายที่ไมเหมาะสมกับสภาพ

สังคม ดังนี้ 

  ประการแรก คือ ปญหาในการตีความ ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันไมมีแมแตผูจัดการ

ฝายบุคคลเทานั้น ยังรวมถึงเจาหนาที่ฝายบุคคล และ/หรือหัวหนางาน นายจางจะมอบหนาที่ให

บุคคลดังกลาวใหเปนตัวแทนนายจางไปเพื่อรวมงานทางสังคม ไมวาจะเปนงานแตงงาน หรือเปน

เจาภาพในงานศพของลูกจางหรือครอบครัวลูกจาง การที่วินิจฉัยวาการรวมงานประเพณีทางสังคม 

ไมใชเร่ืองความรับผิดชอบเกี่ยวกับหนาที่การงาน ซึ่งในคําพิพากษาก็ไดยอมรับวางานดังกลาวเปน

หนาที่ของลูกจาง ยังเปนขอขัดของใจของแวดวงวิชาการวาเหตุใดศาลฎีกาจึงไดวินิจฉัยเชนนี้   

การที่นายจางใหลูกจางไปรวมงานก็เพ่ือเปนขวัญกําลังใจ สงผลใหลูกจางรูสึกวานายจางมีความ

หวงใยและรักองคกร จะสงผลใหลูกจางทํางานไดอยางเต็มที่ จึงควรถือวาเปนการประสบอันตราย 

เปนสวนหนึ่งของการทํางาน 

  ประการที่สอง คือ ปญหาการใหความคุมครองของเงินทดแทนแตละประเภท การ

จายคาตอบแทนในลักษณะที่มีอัตราคงที่ ไมสอดคลองกับสภาพสังคมของประเทศไทย เนื่องจาก

ครอบครัวมีลักษณะเปนครอบครัวใหญ และบุตรสวนใหญก็อาศัยการอุปการะเลี้ยงดูจากบิดา

มารดาอยู แมวาจะอายุครบ 18 ป ก็ตาม ในชวงอายุดังกลาวบุตรของลูกจางยังศึกษาใน

ระดับอุดมศึกษา ซึ่งแตกตางจากครอบครัวชาวอเมริกันหรือชาวยุโรป ที่เมื่อบุตรอายุครบ 18 ป ก็

จะแยกตัวออกจากบิดามารดา และเร่ิมทํางานหาเลี้ยงชีพดวยตนเองแลว โดยปจจุบันกระทรวง

แรงงานไดพิจารณาเสนอแกไขอัตราการจายคาตอบแทนจากอัตรารอยละ 60 เปนอัตรารอยละ 

70 โดยเสนอเปนรางพระราชบัญญัติเงินทดแทน(ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... ซึ่งอยูระหวางการ

ตรวจสอบของคณะกรรมการกฤษฎีกา ผูเขียนไมเห็นดวยกับการแกไขโดยการเพิ่มคาตอบแทนให

ลูกจางทุกคนไดรับคาตอบแทนในอัตราที่สูงข้ึนอยางเทาเทียมกัน โดยไมไดพิจารณาเหตุผลเปน

แตะละกรณีไป โดยเฉพาะลูกจางที่มีบุตรในการอุปการะเลี้ยงดูมากกวา กับลูกจางที่ไมมีบุตรหรือ

มีบุตรในการอุปการะเลี้ยงดูจํานวนที่นอยกวา 

  ประการที่สาม คือ ปญหาผูมีสิทธิไดรับเงินทดแทน ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน 

พ.ศ. 2537 มาตรา 20(2) นั้น ความเปนสามีหรือภรรยา มีความหมายวาตองเปนสามีหรือ

ภรรยาที่ชอบดวยกฎหมายหรือไม ซึ่งเมื่อพิจารณาตัวบทกฎหมายและคําพิพากษาของศาลฎีกา 

คําวา “สามีหรือภรรยา” ตามมตรา 20 พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 ยอมตอง

หมายถึง สามีหรือภรรยาที่จดทะเบียนสมรสโดยชอบดวยกฎหมายเทานั้น  ผูเขียนเห็นวา สามี

หรือภรรยา ซึ่งจะเปนผูมีสิทธิรับเงินทดแทนนั้นไมควรจํากัดเฉพาะสามีหรือภรรยาซึ่งชอบดวย

กฎหมายที่จดทะเบียนสมรสเทานั้น เนื่องจากภาวะสังคมปจจุบันสามีภรรยาซึ่งประกอบธุรกิจมัก

นิยมไมจดทะเบียนสมรส ซึ่งนับวันจะเพิ่มมากขึ้นทุกวัน  

  ประการที่สี่ คือ ปญหาผูมีหนาที่จายเงินทดแทน ในการพิจารณาเกี่ยวกับการ

ใหบริการแกลูกจาง หรือบุคคลซึ่งมีสิทธิไดรับเงินทดแทนตางๆ ปญหาของกองทุนทดแทนใน
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ประเทศไทยที่เปนระบบราชการมีการปฏิบัติหนาที่คอนขางชาเปนอยางมาก ดวยความเปน

หนวยงานราชการในการพิจารณาจายเงินทดแทน เจาหนาที่ของรัฐจะตองใชความระมัดระวังมาก

เกินไป ประกอบกับระเบียบขอบังคับตางๆ ที่ใหเจาหนาที่ หรือขาราชการตองปฏิบัติตาม เชน 

ระยะเวลาในการพิจารณาแตละข้ันตอนที่คอนขางยุงยากซับซอน การปฏิบัติที่ผิดจากขั้นตอนหรือ

ระเบียบวิธีปฏิบัติ อาจทําใหเจาหนาที่ผูนั้นจะตองรับผิดทางวินัยและทางอาญาดวย ซึ่งผูขอรับเงิน

ทดแทนสวนใหญจะมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ไมคอยดีนัก กลับจะตองเดือดรอนซ้ําอีกจากข้ันตอน

ปฏิบัติของทางราชการ แตกตางจากการทําประกันสุขภาพ หรือประกันอุบัติเหตุ หรือการประกัน

ความรับผิดประเภทตางๆ ที่บริษัทประกันภัยมีหลักเกณฑที่ชัดเจนแนนอน และวินิจฉัยไดอยาง

รวดเร็ว 

  ประการที่หา คือ ปญหาขอยกเวนการจายเงินทดแทนตามมาตรา 22(1) ในการ

พิจารณาวา การเสพของมึนเมาหรือส่ิงเสพติดกรณีใด  ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 

2537 ที่ไมไดบัญญัติไวอยางชัดเจนวา การครองสติไมได มีความหมายอยางไร และจะตองเปน

การที่ลูกจางจงใจหรือเจตนาที่จะเสพหรือไม หากมีการขืนใจใหเสพหรือเสพโดยไมรูวาส่ิงที่เสพจะ

ทําใหตนเองมึนเมา หรือไมรูวาส่ิงที่เสพเปนสิ่งเสพติด ส่ิงที่สําคัญอีกประการหนึ่งการเสพของมึน

เมาทุกกรณี ควรหรือไมที่ลูกจางจะไมมีสิทธิไดรับคาทดแทนในทุกกรณี บางกรณีลูกจางอาจตอง

เสพของมึนเมาบางเพื่อประโยชนในงานของนายจาง  

  ประการที่หก คือ ปญหาขอยกเวนการจายเงินทดแทนตามมาตรา 22(2)ยังมีความไม

เหมาะสม โดยเฉพาะการที่ลูกจางจงใจใหตนเองประสบอันตรายหรือยอมใหผูอ่ืนทําใหตนประสบ

อันตราย เนื่องจากลูกจางสวนใหญในประเทศไทยมักมีการศึกษาคอนขางนอย ไมทราบถึงความ

เส่ียงในการทํางานของตนเอง วางานของตนเองมีความเสี่ยงอยางไรบาง และนายจางสวนใหญก็

ไมไดใหความสําคัญตอความปลอดภัยในการทํางานของลูกจาง ประกอบกับลูกจางซึ่งมีปญหาทาง

การเงินและไมทราบผลที่จะตามมาอาจตัดสินใจผิดพลาด หรือนําตนเองเขาไปเสี่ยงภัยโดยไมได

พิจารณาถึงผลกระทบและความเสียหายตอตนเองและครอบครัว 

 

5.  บทสรุปและขอเสนอแนะ 

  จากการศึกษาหลักเกณฑการจายเงินทดแทนและขอยกเวนการจายเงินทดแทนตาม

กฎหมายเงินทดแทนของประเทศไทยเปรียบเทียบตางประเทศ คือ สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 

ประเทศญี่ปุน และสาธารณรัฐสิงคโปร พบวาประเทศไทยมีปญหาท้ังการตีความและปญหา

บทบัญญัติของกฎหมายเงินทดแทน จึงควรมีการปรับปรุงแกไขปญหาดังกลาว เพ่ือใหการจายเงิน

ทดแทนและขอยกเวนการจายเงินทดแทนสามารถใหความเปนธรรมกับลูกจางไดอยางเหมาะสม

กับสภาวะทางสังคมและเศรษฐกิจ ผูเขียนจึงมีขอเสนอแนะดังตอไปนี้ 
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ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการตีความ 

  การตีความการประสบอันตราย เนื่องจากการทํางานใหแกนายจางดังกลาวเปนการ

ตีความ “เนื่องจากการทํางาน” ใหมีขอบเขตที่กวางข้ึน ครอบคลุมกิจกรรมตางๆที่ลูกจางไดทํา

ใหแกนายจางตามหนาที่และกิจกรรมตางๆที่เก่ียวของกับหนาที่นั้นดวย 

 

ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการแกไขกฎหมาย 

  1)  ควรมีการแกไข พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 มาตรา 18 ในเรื่อง

คาตอบแทนเปนรายเดือนใหแกลูกจางหรือผูมีสิทธิตามมาตรา 20 ใหมีความเหมาะสมกับสภาพ

ของสังคมไทย เพ่ือใหลูกจางมีเงินสําหรับใชจายในชีวิตประจําวันของตนเองและครอบครัวใน

ระหวางที่ไมสามารถทํางานได ตามอัตราดังตอไปนี้ 

(1) กรณีลูกจางไมมีบุตร ใหไดรับคาตอบแทนในอัตรารอยละ 60 ของคาจางราย

เดือน 

(2) กรณีลูกจางมีบุตร 1 คน ใหไดรับคาตอบแทนในอัตรารอยละ 70 ของคาจาง

รายเดือน 

(3) กรณีลูกจางมีบุตรตั้งแต 2 คน ข้ึนไป ใหไดรับคาตอบแทนในอัตรารอยละ 

80 ของคาจางรายเดือน 

การพิจารณาจํานวนบุตรขางตน ใหนับเฉพาะบุตรซึ่งชอบดวยกฎหมาย ตาม

มาตรา 20(3) และ(4) เทานั้น 

  2)  ควรมีการแกไข มาตรา 20 ในกรณีที่ลูกจางประสบอันตรายหรือเจ็บปวยจนถึงแก

ความตายใหบุคคลดังตอไปนี้เปนผูมีสิทธิไดรับเงินทดแทนจากนายจาง “(2)  สามีหรือภรรยา” 

โดยแกไขเปน “สามีหรือภรรยาของลูกจาง หรือบุคคลซึ่งอยูรวมกันฉันสามีภรรยากับลูกจางโดย

เปดเผยตามระเบียบที่เลขาธิการกําหนด” 

  3)  ควรมีการออกระเบียบสํานักงานประกันสังคม วาดวย การรับเงินทดแทนสําหรับ

บุคคลซึ่งอยูกินกันฉันสามีภรรยากับลูกจางโดยเปดเผย ซึ่งมีเง่ือนไขดังนี้ 

(1)  ลูกจางจะตองไมมีสามีหรือภรรยาซึ่งไดจดทะเบียนสมรสตามประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย 

(2)  ลูกจางตองอยูกินฉันสามีภรรยากับบุคคลนั้นโดยเปดเผย 

  4)  ควรมีการแกไขอัตราคารักษาพยาบาล ในกฎกระทรวง กําหนดอัตราคา

รักษาพยาบาลที่ใหนายจางจาย พ.ศ. 2551 ใหมีจํานวนมากกวาเดิม เนื่องจากคารักษาพยาบาล

ข้ันสูง 300,000 บาท ไมเพียงพอกรณีที่ตองรักษาพยาบาลตอเนื่องในระยะยาว หากไดรับ

อันตรายหรือเจ็บปวยขั้นรุนแรง 

  5)  ควรมีการแกไขอัตราคาฟนฟูสมรรถภาพในการทํางาน ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 3 

(พ.ศ.2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537  ที่กําหนดคาใชจายใน
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การผาตัดเพื่อประโยชนในการฟนฟูสมรรถภาพในการทํางาน ที่กําหนดไมเกิน 20,000 บาท    

ซึ่งไมสอดคลองกับเศรษฐกิจในปจจุบัน 

  6)  ควรมีการบัญญัติคํานิยามของคําวา “ไมสามารถครองสติได” ในมาตรา 22(1) 

ไวในมาตรา 4 วา “ไมสามารถครองสติได หมายถึง การขาดความยั้งคิดที่เคยมีอยูกอน หรือไม

สามารถควบคุมความรูสึกผิดชอบได” 

  7)  ในเรื่องขอยกเวนที่นายจางไมตองจายเงินทดแทนตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน 

พ.ศ. 2537 มาตรา 22(2) บัญญัติวา “นายจางไมตองจายเงินทดแทนการประสบอันตรายหรือ

เจ็บปวยของลูกจางเพราะเหตุลูกจางจงใจใหตนเองประสบอันตราย หรือขอใหผูอ่ืนชวยทําใหตน

ประสบอันตราย” เพ่ือใหลูกจางตระหนักถึงความไมปลอดภัยและใชความระมัดระวังในการ

ทํางาน จึงสมควรมีการเพิ่มเติมบทบัญญัติของพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 มาตรา 

22(2) ดังนี้  

  “นายจางไมตองจายเงินทดแทนการประสบอันตรายหรือเจ็บปวยของลูกจางเพราะเหตุ

ลูกจางจงใจใหตนเองประสบอันตราย หรือยอมใหผูอ่ืนทําใหตนประสบอันตราย ซึ่งนายจางไดจัด

ใหลูกจางไดรับการอบรมตามกฎหมายวาดวยความปลอดภัยในการทํางานแลว 

  8)  ในกรณีเร่ืองผูจายเงินทดแทนควรแกไขใหใชระบบประกันความรับผิดในการจาย   

คารักษาพยาบาล โดยแกไขมาตรา 25 ของพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 ใหนายจางทํา

ประกันภัยความรับผิดในคารักษาพยาบาล เพ่ือเปนการแกไขความลาชาในการชวยเหลือลูกจาง 

เนื่องจากบริษัทประกันภัยจะมีสัญญากับโรงพยาบาล เมื่อแพทยวินิจฉัยวา การประสบอันตราย

หรือเจ็บปวยนั้น เกิดเนื่องจากการทํางาน ก็สามารถใชสิทธิตามกรมธรรมไดทันที 
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