
 หนา   ๙๙ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๘๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   กรกฎาคม   ๒๕๕๓ 
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ 
เร่ือง  การจายเงินทดแทน 

 

 

โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และอัตราการจายเงินทดแทนตามมาตรฐานขั้นตํ่า
ของสภาพการจางในรัฐวิสาหกิจ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๓  (๑)  แหงพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ  
พ.ศ.  ๒๕๔๓  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   
ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  และมาตรา  ๖๔  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  ประกอบกับขอ  ๔๕  ขอ  ๔๖  ขอ  ๔๗  
และขอ  ๔๘  ของประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ  เร่ือง  มาตรฐานขั้นตํ่าของสภาพ
การจางในรัฐวิสาหกิจ  ลงวันที่  ๓๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙  คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจ
สัมพันธโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ เมื่อลูกจางประสบอันตรายหรือเจ็บปวย   ใหนายจางจายคา รักษาพยาบาล  

ดังตอไปนี้ 

(๑) กรณีเขารับการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลของทางราชการใหจายคารักษาพยาบาล

เต็มจํานวนที่จายจริง 

(๒) กรณีเขารับการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลของเอกชนใหจายคารักษาพยาบาล 

ไดเทาที่จายจริงตามความจาํเปนแตไมเกินส่ีหมื่นหาพันบาท 

ขอ ๒ ในกรณีคารักษาพยาบาลที่จายตามขอ  ๑  (๒)  ไมเพียงพอ  ใหนายจางจายคารักษา 

พยาบาลเพิ่มข้ึนไดอีกเทาที่จายจริงตามความจําเปนแตไมเกินหกหมื่นหาพันบาทสําหรับการประสบ

อันตรายหรือเจ็บปวยของลูกจางในลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

(๑) บาดเจ็บอยางรุนแรงของอวัยวะภายในหลายสวนและตองไดรับการผาตัดแกไข 

(๒) บาดเจ็บอยางรุนแรงของกระดูกหลายแหงและตองไดรับการผาตัดแกไข 

(๓) บาดเจ็บอยางรุนแรงที่ศีรษะและตองไดรับการผาตัดเปดกะโหลกศีรษะ 

(๔) บาดเจ็บอยางรุนแรงของกระดูกสันหลัง  ไขสันหลัง  หรือรากประสาท 

(๕) ประสบภาวะที่ตองผาตัดตออวัยวะที่ยุงยากซึ่งตองใชวิธีจุลศัลยกรรม 
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(๖) ประสบอันตรายจากไฟไหม  น้ํารอนลวก  สารเคมี  หรือไฟฟา  จนถึงข้ันสูญเสียผิวหนัง
ลึกถึงหนังแทเกินกวารอยละสามสิบของรางกาย 

(๗) ประสบอันตราย  หรือเจ็บปวยอยางอื่นซ่ึงรุนแรงหรือเร้ือรังตามประกาศที่ออกตาม
กฎหมายวาดวยเงินทดแทน 

ขอ ๓ ในกรณีคารักษาพยาบาลที่จายตามขอ  ๒  ไมเพียงพอ  ใหนายจางจายคารักษาพยาบาล
เพิ่มข้ึนไดอีกเทาที่จายจริงตามความจําเปน  ทั้งนี้  เมื่อรวมคารักษาพยาบาลตามขอ  ๑  (๒)  และขอ  ๒  
แลว  ตองไมเกินสองแสนบาทสําหรับการประสบอันตรายหรือเจ็บปวยของลูกจางในลักษณะ  
ดังตอไปนี้ 

(๑) ประสบอันตรายหรือเจ็บปวยตามขอ  ๒  (๑)  ถึง  (๖)  ต้ังแตสองรายการขึ้นไป 
(๒) ประสบอันตรายหรือเจ็บปวยตามขอ  ๒  (๑)  ถึง  (๖)  รายการใดรายการหนึ่งที่จําเปน  

ตองใชเคร่ืองชวยหายใจ  หรือตองพักรักษาตัวอยูในหอผูปวยหนัก  หอผูปวยวิกฤต  หรือหอผูปวยไฟไหม  
น้ํารอนลวก  ต้ังแตย่ีสิบวันข้ึนไป 

(๓) บาดเจ็บอยางรุนแรงของระบบสมองหรือไขสันหลังที่จําเปนตองรักษาต้ังแตสามสิบวัน
ติดตอกันข้ึนไป 

(๔) ประสบอันตรายหรือเจ็บปวยอยางอื่นซ่ึงรุนแรงหรือเร้ือรังเปนผลใหอวัยวะสําคัญ
ลมเหลว 

ขอ ๔ ในกรณีคารักษาพยาบาลที่จายตามขอ  ๓  ไมเพียงพอ  ใหนายจางจายคารักษาพยาบาล
เพิ่มข้ึนไดอีกเทาที่จายจริงตามความจําเปน  แตรวมทั้งส้ินไมเกินสามแสนบาท  โดยใหคณะแพทย 
ที่นายจางแตงต้ังจากผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมจํานวนไมนอยกวาสามคนพิจารณา  และคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจใหความเห็นชอบ   

ขอ ๕ คารักษาพยาบาลตามขอ  ๑  ขอ  ๒  ขอ  ๓  และขอ  ๔  ใหรวมถึงคาใชจายเก่ียวกับ

คาหองและคาอาหารดวย   

ขอ ๖ ในกรณีที่คณะแพทยตามขอ  ๔  มีความเห็นวา  ลูกจางจําเปนตองไดรับการฟนฟู

สมรรถภาพในการทํางานภายหลังการประสบอันตรายหรือเจ็บปวย  ใหนายจางจายคาฟนฟูสมรรถภาพ

ในการทํางานของลูกจางเทาที่จายจริงตามความจําเปนตามหลักเกณฑและอัตรา  ดังตอไปนี้   

(๑) คาใชจายในกระบวนการเวชศาสตรฟนฟูสมรรถภาพในการทํางานดานการแพทย 

และคาใชจายในการฟนฟูสมรรถภาพในการทํางานดานอาชีพไมเกินสองหมื่นบาท 
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(๒) คาใชจายในการผาตัดเพื่อประโยชนในการฟนฟูสมรรถภาพในการทํางานไมเกิน 
สองหมื่นบาท 

ขอ ๗ ในกรณีที่ลูกจางประสบอันตรายหรือเจ็บปวยจนถึงแกความตาย  หรือสูญหาย   
ใหนายจางจายคาทําศพเปนจํานวนสามเทาของคาจางรายเดือนเดือนสุดทายที่ลูกจางไดรับอยู  ทั้งนี้  
ตองไมนอยกวาหนึ่งรอยเทาของอัตราสูงสุดของคาจางข้ันตํ่ารายวันตามกฎหมายวาดวยการคุมครอง
แรงงาน 

ขอ ๘ เมื่อลูกจางประสบอันตรายหรือเจ็บปวยหรือสูญหายใหนายจางจายคาทดแทน 
เปนรายเดือน  ดังตอไปนี้ 

(๑) รอยละหกสิบของคาจางรายเดือน  สําหรับกรณีที่ลูกจางไมสามารถทํางานติดตอกันได
เกินสามวันไมวาลูกจางจะสูญเสียอวัยวะตาม  (๒)  ดวยหรือไมก็ตาม  โดยจายนับแตวันแรกที่ลูกจาง 
ไมสามารถทํางานไดไปจนตลอดระยะเวลาที่ไมสามารถทํางานได  แตตองไมเกินหนึ่งป 

(๒) รอยละหกสิบของคาจางรายเดือน  สําหรับกรณีที่ลูกจางตองสูญเสียอวัยวะบางสวน 
ของรางกาย  โดยจายตามประเภทของการสูญเสียอวัยวะและตามระยะเวลาที่กําหนดในตารางที่  ๑  
ทายประกาศนี้  แตรวมกันแลวตองไมเกินสิบป 

(๓) รอยละหกสิบของคาจางรายเดือน  สําหรับกรณีที่ลูกจางทุพพลภาพ  ตามที่กําหนดไวใน
ตารางที่  ๒  ทายประกาศนี้  แตรวมกันแลวตองไมเกินสิบหาป 

(๔) รอยละหกสิบของคาจางรายเดือน  สําหรับกรณีที่ลูกจางถึงแกความตายหรือสูญหาย 
มีกําหนดแปดป 

ในกรณีที่นายจางจายคาทดแทนตาม  (๒)  หรือ  (๓)  และตอมาลูกจางไดถึงแกความตาย  
ในขณะที่รับคาทดแทนยังไมครบระยะเวลาตามสิทธิดังกลาว  ใหนายจางจายคาทดแทนใหแกผูมีสิทธิ
ตามขอ  ๔๙  แหงประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ  เร่ือง  มาตรฐานขั้นตํ่าของสภาพ
การจางในรัฐวิสาหกิจ  ลงวันที่  ๓๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙  ตอไป  จนครบกําหนดระยะเวลา 
ตามสิทธิ  แตทั้งนี้ระยะเวลาการจายคาทดแทนรวมกันตองไมเกินแปดป 

คาจางรายเดือน  หมายความวา  อัตราเงินเดือนคาจางในเดือนที่ลูกจางประสบอันตราย 
หรือเจ็บปวย  หรือเจ็บปวยจนถึงแกความตาย  หรือสูญหาย  หรืออัตราคาจางรายวันสุดทายคูณดวยย่ีสิบหก  
สําหรับลูกจางซ่ึงไดรับคาจางรายวัน  หรือคาจางรายวันโดยเฉลี่ยจากคาจางคราวสุดทายกอนการ
ประสบอันตรายหรือเจ็บปวย  หรือเจ็บปวยจนถึงแกความตาย  หรือสูญหายคูณดวยย่ีสิบหก  สําหรับ
ลูกจางซ่ึงไดรับคาจางเปนรายชั่วโมงและลูกจางซ่ึงไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย 
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ขอ ๙ ในกรณีที่ ลูกจางสูญเสียอวัยวะบางสวนของรางกาย  หรือสูญเสียสมรรถภาพ 

ของอวัยวะไปเพียงบางสวนนอกเหนือจากที่กําหนดไวตามตารางที่  ๑  ทายประกาศนี้  ใหถือวา 

เปนกรณีสูญเสียอวัยวะตามขอ  ๘  (๒)  และใหมีระยะเวลาการจายคาทดแทนตามผลการประเมิน 

การสูญเสียอวัยวะหรือสมรรถภาพของอวัยวะเปนรอยละของสมรรถภาพทั้งรางกายในอัตรา 

ความสูญเสียสมรรถภาพรอยละหนึ่ง  ตอระยะเวลาการจายคาทดแทนสองเดือน  แตตองไมเกินสิบป 

ขอ ๑๐ ใหลูกจางไดรับการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะภายหลังจากเหตุใด

เหตุหนึ่ง  ดังตอไปนี้ 

(๑) เมื่อลูกจางไดรับการรักษาดวยวิธีการตาง ๆ  ทางการแพทยอยางเต็มที่แลว  หรือส้ินสุด

การรักษาซึ่งไมสามารถรักษาใหเปนปกติไดและพยาธิสภาพของอวัยวะนั้นคงที่ไมมีการเปลี่ยนแปลงอีก 

(๒) เมื่อพนกําหนดระยะเวลาหนึ่งป  นับแตวันที่ลูกจางประสบอันตรายหรือเจ็บปวย 

ขอ ๑๑ ในกรณีที่ ลูกจางสูญเสียอวัยวะของรางกายหรือสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะ 

เกินกวารอยละหกสิบ  ใหถือวาเปนกรณีทุพพลภาพ  ตามขอ  ๘  (๓)  และใหมีระยะเวลาการจาย 

คาทดแทนสิบหาป 

ขอ ๑๒ ใหแพทยผู ประกอบวิช าชีพ เวชกรรม เปนผูประ เมินการสูญ เ สียอ วัยวะ 

หรือการสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะ  โดยใหนําวิธีการประเมินและอัตราการสูญเสียสมรรถภาพ 

ทางกายและจิตใจที่กําหนดขึ้นสําหรับการจายเงินทดแทนตามกฎหมายวาดวยเงินทดแทนมาใชบังคับ

โดยอนุโลม 

ในกรณีที่ไมมีการกําหนดวิธีการประเมินและอัตราการสูญเสียสมรรถภาพสําหรับอวัยวะใด  

ใหคณะแพทยที่นายจางแตงต้ังจากผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมจํานวนไมนอยกวาสามคนเปนผูประเมิน

และกําหนดอัตราการสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะนั้น   

ขอ ๑๓ คาทดแทนตามขอ  ๘  ตองไมตํ่ากวารอยละหกสิบของอัตราคาจางข้ันตํ่ารายวันสูงสุด  

ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานคูณดวยย่ีสิบหก  และไมเกินเดือนละหนึ่งหมื่นสองพันบาท 

ขอ ๑๔ การจายคาทดแทนตามขอ   ๘  นายจางและลูกจางหรือผูมี สิทธิตามขอ   ๔๙   

แหงประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ  เร่ือง  มาตรฐานขั้นตํ่าของสภาพการจาง 

ในรัฐวิสาหกิจ  ลงวันที่  ๓๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙  จะตกลงกันจายคาทดแทนลวงหนาในคราวเดียว

เต็มจํานวนหรือเปนระยะเวลาอยางอื่นก็ได 
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เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๘๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   กรกฎาคม   ๒๕๕๓ 
 

 
 

ในการจายคาทดแทนตามวรรคหนึ่ง  นายจางจะหักสวนลดไดไมเกินรอยละส่ีตอปของคา
ทดแทนที่ไดรับ 

ขอ ๑๕ ในกรณีที่นายจางไดทําสัญญาประกันภัยซ่ึงใหความคุมครองในการประสบอันตราย
หรือเจ็บปวยแกลูกจาง  หากสิทธิตามสัญญาประกันภัยที่จะไดรับตํ่ากวาสิทธิตามประกาศนี้  ใหนายจาง
จายเงินทดแทนตามประกาศนี้ในสวนที่ยังขาดอยู   

ขอ ๑๖ ลูกจางผูใดมีสิทธิไดรับคาทดแทนตามประกาศคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธ  
เร่ือง  หลักเกณฑการจายเงินทดแทน  (ฉบับที่  ๒)  ลงวันที่  ๒๘  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๓๙  อยูกอนวันที่
ประกาศนี้ใชบังคับใหคงไดรับคาทดแทนตามประกาศคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธดังกลาว
ตอไปจนกวาจะครบตามสิทธินั้น 

ขอ ๑๗ กรณีการประสบอันตราย  หรือเจ็บปวย  หรือสูญหายเนื่องจากการทํางาน  ที่เกิดข้ึน
กอนวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ  ใหบังคับตามประกาศคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธ  เ ร่ือง  
หลักเกณฑการจายเงินทดแทน  (ฉบับที่  ๒)  ลงวันที่  ๒๘  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๓๙ 

ขอ ๑๘ ประกาศนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๔  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

ไพฑูรย  แกวทอง 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน 

ประธานกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ 



 
ตารางที่  ๑ 

ประเภทของการสูญเสียอวัยวะและระยะเวลาการจายคาทดแทน 
 

ประเภทของการสูญเสียอวัยวะ คําจาํกัดความ 
ระยะเวลาการจาย 
คาทดแทน  (เดือน) 

๑.แขนขาดระดับขอศอก แขนขาดระดบัขอศอกข้ึนไป ๑๒๐ 

๒.แขนขาดระดับต่ํากวาศอก แขนขาดระดบัต่าํกวาศอก  และ/หรือ
ขอมือ  และยังงอขอศอกได 

๑๑๔ 

๓.มือขาด นิ้วมือทั้งหานิว้ขาด ตั้งแตระดับขอโคน

นิ้วของทุกนิ้วข้ึนไปถึงขอมือ 
๑๐๘ 

๔.นิ้วหัวแมมือขาด นิ้วหัวแมมือขาดตั้งแตระดบัขอโคนนิ้วข้ึน

ไปถึงขอมือ 
๔๔ 

๕.นิ้วหัวแมมือขาดระดบัขอปลายนิ้ว นิ้วหัวแมมือขาดระดับขอปลายนิ้ว ๒๒ 

๖.นิ้วชี้หรือนิ้วกลางขาด นิ้วชี้หรือนิ้วกลางขาดระดับขอโคนนิ้ว ๒๒ 

๗.นิ้วชี้หรือนิ้วกลางขาดระดับ 
    ขอกลางนิว้ 

นิ้วชี้หรือนิ้วกลางขาดระดับขอกลางนิ้ว 
๑๖ 

๘.นิ้วชี้หรือนิ้วกลางขาดระดบั 
    ขอปลายนิว้ 

นิ้วชี้หรือนิ้วกลางขาดระดับขอปลายนิ้ว 
๑๐ 

๙.นิ้วนางหรือนิ้วกอยขาด นิ้วนางหรือนิ้วกอยขาดระดบัขอโคนนิ้ว ๑๐ 

๑๐.นิ้วนางหรือนิ้วกอยขาดระดับ 
     ขอกลางนิว้ 

นิ้วนางหรือนิ้วกอยขาดระดบัขอกลางนิ้ว 
๘ 

๑๑.นิ้วนางหรือนิ้วกอยขาดระดับ 
     ขอปลายนิ้ว 

นิ้วนางหรือนิ้วกอยขาดระดบัขอปลายนิ้ว 
๖ 

๑๒.ขาขาดขอสะโพก ขาขาดผานขอสะโพก ๘๐ 

๑๓.ขาขาดระดับขอเขา ขาขาดผานขอเขา ๖๔ 

๑๔.เทาขาด เทาขาดผานขอเทา ๕๐ 

๑๕.เทาขาดระดับกลางเทา เทาขาดระดับกลางเทา ๓๖ 

๑๖.นิ้วหัวแมเทาขาดที่ระดบัขอโคนนิ้ว นิ้วหัวแมเทาขาดที่ระดับขอโคนนิ้ว ๑๐ 

๑๗.นิ้วหัวแมเทาขาดที่ระดับขอปลายนิ้ว นิ้วหัวแมเทาขาดที่ระดับขอปลายนิ้ว ๔ 

๑๘.นิ้วเทาอ่ืนหนึ่งนิ้วขาดทีข่อระดับ         

ขอโคนนิ้ว  
นิ้วเทาอ่ืนหนึ่งนิ้วขาดที่ระดบัขอโคนนิ้ว 

๒ 

๑๙.นิ้วเทาอ่ืนทั้งส่ีนิ้วขาดที่ระดับขอโคนนิว้ นิ้วเทาขาดทุกนิ้วที่ระดับขอโคนนิ้ว ๑๘ 

 



 
 

ตารางที่  ๒ 
ประเภทของการทุพพลภาพและระยะเวลาการจายคาทดแทน 

 
ประเภทของการทุพพลภาพ ระยะเวลาการจายคาทดแทน  (ป) 

๑.ขาทั้งสองขางขาด ๑๕ 

๒.มือหนึ่งขางกับเทาหนึ่งขางขาด ๑๕ 

๓.มือทั้งสองขางขาด ๑๕ 

๔.สูญเสียลูกตาทั้งสองขางหรือสูญเสียลูกตาขางหนึ่งกับสูญเสีย   
   สมรรถภาพในการมองเหน็รอยละเกาสิบขึ้นไปหรือเสียความสามารถ  
   ในการมองเห็นตั้งแต  ๓/๖๐  หรือมากกวาของตาอีกขางหนึ่ง  หรือ   
   สูญเสียสมรรถภาพในการมองเห็นรอยละเกาสิบขึ้นไปหรือเสีย  
   ความสามารถในการมองเห็น  ตั้งแต  ๓/๖๐  หรือมากกวาของตาทั้ง 
   สองขาง 

๑๕ 

๕.ประสบอันตรายหรือเจ็บปวยที่ศีรษะ  และ/หรือกระดูกสันหลังเปนเหต ุ
   ใหสูญเสียสมรรถภาพในการทํางานโดยสิ้นเชิงของ 
๕.๑ ขาทั้งสองขาง  หรือ 
๕.๒ มือหนึ่งขางกับเทาหนึ่งขาง  หรือ 

๕.๓ มือทั้งสองขาง 

๑๕ 

๖.ประสบอันตรายหรือเจ็บปวยที่ศีรษะ  อันเปนเหตใุหเกิดความผิดปกต ิ
ของความรูสึกตัว  และหรือจิตฟนเฟอนเปนเหตุใหไมสามารถปฏิบัติงานได

และไมสามารถรักษาใหหายไดหรือวิกลจริต 

๑๕ 

     
 


