
ลูกจางที่ประสบอันตรายหร�อเจ็บปวยจากการทำงาน หร�อเปนผูประกันตน
ทุพพลภาพ สามารถเขารับบร�การที่ศูนยฟ��นฟ�ฯ 5 แหง ดังนี้

การฟ��นฟ�ดูแลลูกจาง

ศูนยฟ��นฟ�สมรรถภาพคนงาน 
สรางโอกาส ชวยชาติ ชวยสังคม

2

3
ดานจิตใจและ
สังคม

1

ดานอาชีพ

ดานการแพทย

ศูนยฯ จ.ปทุมธานี

ศูนยฯ จ.ระยอง

ศูนยฯ จ.เชียงใหม

ศูนยฯ จ.ขอนแกน

ศูนยฯ 
จ.สงขลา

จดัตัง้โดยส�ำนักงำนประกันสงัคม เพ่ือให้บรกิำรฟ้ืนฟู  
สมรรถภำพ ในกำรท�ำงำนแบบครบวงจร ท้ังกำรฟ้ืนฟู  
สมรรถภำพด้ำนกำรแพทย์และอำชีพ ควบคู ่กับ 
กำรฟื้นฟูด้ำนจิตใจ และสังคม รวมท้ังกำรให้บริกำร 
ส่งเสรมิกำรจ้ำงงำนคนพิกำรด้วย

ลูกจางตายหร�อสูญหาย ใครเปนผูมีสิทธิไดรับเง�นทดแทน?
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 กำรรับเงินทดแทน สำมำรถรับได้ดังนี้
 1. รบัทีส่�ำนักงำนประกันสงัคมท่ีรบัผดิชอบ โดยรบัเงนิด้วยตนเอง
หรือมอบอ�ำนำจรับเงินแทนใช้หลักฐำน คือ บัตรประจ�ำตัวประชำชน 
หรอืบตัรอืน่ทีท่ำงรำชกำรออกให้ซึง่มรีปูถ่ำย หำกไม่ได้มำรบัด้วยตนเอง
จะต้องมีใบมอบอ�ำนำจพร้อมทั้งบัตรประจ�ำตัวประชำชนของผู้มอบ 
และผู้รับมอบมำแสดง
 2. รับทำงธนำณัติ
 3. รับผ่ำนบัญชีออมทรัพย์ธนำคำร 4 แห่ง

 ภายใน 180 วัน นับแต่วันท่ีประสบอนัตรำย เจบ็ป่วย หรอืสญูหำย 
ภายใน 2 ปี หำกกำรเจ็บป่วยหรือเกิดโรคจำกกำรท�ำงำนหลังสิ้นสภำพ
กำรเป็นลูกจ้ำง นับแต่วันที่ทรำบกำรเจ็บป่วย

 ผู้มีสิทธิได้รับเงินทดแทน ได้แก่

1. 2.

6.

3.

7.

4.

8.5.

 ลูกจ้ำงสำมำรถเข้ำรับกำรรักษำพยำบำลในสถำน
พยำบำลที่มีแพทย์แผนปัจจุบันชั้น 1 ได้ทุกโรงพยำบำล
โดยส�ำรองจ่ำยค่ำรักษำพยำบำล และให้น�ำ
ใบเสร็จรับเงิน พร้อมใบรับรองแพทย์มำขอรับ
ค่ำรักษำพยำบำลคืนได้ ภำยใน 90 วัน  นับแต่
วันที่จ่ำยตำมอัตรำที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
 กรณีเข้ำรับกำรรักษำพยำบำลในสถำนพยำบำล
ที่ท�ำควำมตกลงกับกองทุนเงินทดแทนสถำนพยำบำลนั้น จะเรียก 
เก็บเงินจำกกองทุนเงินทดแทนโดยตรง และขอให้นำยจ้ำงตรวจสอบ 
ค่ำรักษำพยำบำลจำกสถำนพยำบำลทุกครั้งท่ีส่งตัวลูกจ้ำงเข้ำรับ 
กำรรักษำพยำบำล ซึ่งกำรจ่ำยค่ำรักษำพยำบำลจะจ่ำยตำมรำคำ
ประกำศของสถำนพยำบำลท่ีประกำศให้ประชำชนทรำบ ท้ังนี้  
ไม่เกินอัตรำตำมท่ีกฎกระทรวงก�ำหนด และสำมำรถตรวจสอบ 
รำยชื่อสถำนพยำบำลในควำมตกลงของกองทุนเงินทดแทน ได้ท่ี  
www.sso.go. th  หัวข ้อสิท ธิประโยชน ์ /กองทุนเงินทดแทน/ 
วิธีกำรส่งตัวลูกจ้ำงเข้ำรักษำพยำบำล

 กระทรวงแรงงำนและกระทรวงสำธำรณสุข ตระหนักถึงกลุ่มผู้ใช้
แรงงำน ซึง่เป็นทรพัยำกรทีม่ค่ีำและส�ำคัญย่ิงของประเทศ โดยได้จดัท�ำ 
ข้อตกลงควำมร่วมมอืกำรจดัต้ัง “โครงการศนูย์โรคจากการท�างาน”  ขึน้ 

บิดำที่ชอบด้วย
  กฎหมำย

สำมีหรือภรรยำที่
 ชอบด้วยกฎหมำย

บุตรที่มีอำยุ
  ต�่ำกว่ำ 18 ปี

มำรดำ

 บตุรท่ีมอีำยุตัง้แต่ 18 ปีขึน้ไป 
ท่ียังศกึษำอยู่ในระดบัทีไ่ม่สงูกว่ำ 
ปรญิญำตรี ให้ได้รบัส่วนแบ่งต่อไป 
ตลอดระยะเวลำที่ศึกษำอยู่

   บุตรท่ีมีอำยุตั้งแต่ 18 ปี  
และทพุพลภำพหรอืจติฟ่ันเฟือน 
ไม่สมประกอบ ซึง่อยู่ในอปุกำระ 
ของลูกจ้ำงก่อน
ลูกจ้ำงถึงแก่
ควำมตำย
หรือสูญหำย

    บุตรของลูกจ้ำงซึ่งเกิด 
ภำยใน 310 วัน นับแต่วันที่
ลูกจ้ำงถึงแก่ควำมตำย หรือ 
วันท่ีเกิดเหตุสูญหำย มีสิทธิ 
รับเงินทดแทน
นับแต่
วันคลอด

   หำกไม่มบีคุคลดงักล่ำวข้ำงต้น 
ให้ผู ้อยู่ในอุปกำระของลูกจ้ำง
ก่อนลกูจ้ำงถึงแก่ควำมตำย หรอื 
สูญหำยเป็นผู ้มีสิทธิ แต่ผู ้อยู ่ 
ในอุปกำระดังกล่ำวจะต้องได้รับ 
ควำมเดือดร้อน
เพรำะขำดอปุกำระ
จำกลูกจ้ำงที่ตำย
      หรือสูญหำย

 ลูกจ้ำงท่ีประสบอนัตรำย หรอืเจบ็ป่วย เน่ืองจำกกำรท�ำงำน จนสูญเสีย
สมรรถภำพในกำรท�ำงำน และผู้ประกันตนที่ทุพพลภำพ จะได้รับกำรฟื้นฟู
สมรรถภำพทั้งร่ำงกำยและจิตใจ เพ่ือให้ลูกจ้ำงสำมำรถด�ำรงชีวิตประจ�ำวัน
ได้อย่ำงอิสระด้วยกำรฟื้นฟูในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้

เมื่อวันที่ 6 กรกฎำคม 2548
1) วัตถุประสงค์
 • จัดให้มีระบบกำรดูแลสุขภำพ 
และกำรวินิจฉัยโรคจำกกำรท�ำงำน
ของลูกจ้ำง
 • ดูแล รักษำ หลังจำก
กำรเกิดโรค และอุบัติเหตุ
 • พัฒนำคลินิกอำชีวเวชศำสตร์
และเครือข่ำย ตลอดจนแนวทำงกำรวินิจฉัยที่เป็นมำตรฐำน
 • สร้ำงระบบป้องกันและส่งเสริมสุขภำพอย่ำงเป็นธรรม
2) วิธีการเข้ารักษาที่คลินิกโรคจากการท�างาน
 ลูกจ้ำงท่ีสงสัยว่ำเจ็บป่วยด้วยโรคจำกกำรท�ำงำน สำมำรถ 
เข้ำรับบริกำรตรวจวินิจฉัยได้ที่คลินิกโรคจำกกำรท�ำงำน โดยไม่ต้อง 
เสียค่ำใช้จ่ำยใดๆ ทั้งสิ้น โดยมีขั้นตอนในกำรเข้ำรับบริกำร ดังนี้
 • ยื่นแจ้งกำรประสบอันตรำยฯ ตำมแบบ กท.16 ต่อส�ำนักงำน 
ประกันสงัคมกรงุเทพมหำนครพ้ืนที/่จังหวัด/สำขำ ทีล่กูจ้ำงท�ำงำนอยู่หรอื 
ทีน่ำยจ้ำงมภีมูลิ�ำเนำ เพ่ือขอหนงัสอืส่งตวัไปยังโรงพยำบำลทีใ่ห้บรกิำร
คลินิกโรคจำกกำรท�ำงำนหรือติดต่อคลินิกโรคจำกกำรท�ำงำนโดยตรง
 • กรณีมีสิทธิรักษำในโรงพยำบำลท่ีให ้บริกำรคลินิกโรค 
จำกกำรท�ำงำน สำมำรถเข้ำรับบริกำรได้ โดยติดต่อคลินิกประกันสังคม
เพ่ือตรวจคัดกรองเบื้องต้น หำกพยำบำลที่คัดกรองโรคหรือแพทย ์
ผู้ท�ำกำรตรวจวินิจฉัยสงสัยว่ำเจ็บป่วยด้วยโรคจำกกำรท�ำงำน จะส่งต่อ
ไปยังคลินิกโรคจำกกำรท�ำงำน
 • กรณีลูกจ้ำงเข้ำรับกำรตรวจวินิจฉัยโดยไม่ได้แจ้งกำรประสบ 
อนัตรำย หำกผลกำรตรวจวินิจฉยัพบว่ำ ลกูจ้ำงเจบ็ป่วยจำกกำรท�ำงำน 
ให้แจ้งนำยจ้ำงย่ืนแบบกำรประสบอันตรำยฯ (กท.16) ต่อส�ำนักงำน 
ประกันสังคม ภำยใน 15 วัน เพ่ือให้โรงพยำบำลเรียกเก็บค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรรักษำพยำบำลในส่วนของกองทุนเงินทดแทน จำกส�ำนักงำน 
ประกันสังคมโดยตรง
 • กรณีผลกำรตรวจลูกจ้ำงไม่เจ็บป่วยจำกกำรท�ำงำน ลูกจ้ำง
ไม่ต้องเสียค่ำใช้จ่ำยในกำรตรวจวินิจฉัย เน่ืองจำกกองทุนเงินทดแทน
ให้กำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยแก่โรงพยำบำลแล้ว
3) ตรวจสอบรายชื่อคลินิกโรคจากการท�างาน
 สำมำรถตรวจสอบรำยชื่อคลินิกโรคจำกกำรท�ำงำน ได ้ที่  
www.sso.go.th หัวข้อสิทธิประโยชน์/กองทุนเงินทดแทน/คลินิกโรค 
จำกกำรท�ำงำน

เพ่ือแก้ไขอวัยวะที่บกพร่องหรือสูญเสียสมรรถภำพให้
กลบัสูส่ภำพเดมิ หรอืใกล้เคยีงปกตมิำกท่ีสดุด้วยวิธีกำร 
ต่ำงๆ ได้แก่ ผ่ำตดัแก้ไขควำมพิกำร กำรพยำบำล และ 
กำยอปุกรณ์เสริมเพ่ือใช้ในกำรด�ำรงชวิีตอย่ำงอสิระ

เตรยีมควำมพร้อมเพ่ือปรบัตวัหรอืเพ่ิมทกัษะในงำนอำชพี
ให้เหมำะสมกับสภำพควำมบกพร่องทำงร่ำงกำยและ
ควำมถนัด ท�ำให้เกิดควำมมัน่ใจทีจ่ะกลบัเข้ำท�ำงำนกับ
นำยจ้ำงเดมิ นำยจ้ำงใหม่ หรือประกอบอำชพีอสิระ

เพ่ือปรบัสภำพจติใจให้ดขีึน้ ท�ำให้ปรับตวัเข้ำกับสงัคมได้ 
เกิดควำมเชือ่มัน่ ตลอดจนรับรู้และเข้ำใจถึงควำมสำมำรถ
ของตนเอง ด้วยกระบวนกำรแนะแนวและให้ค�ำปรกึษำ
สงัคมสงเครำะห์ กำรขยำยโอกำสทำงกำรศกึษำ ส่งเสริม
กำรจ้ำงงำน กำรจดักิจกรรมด้ำนกีฬำและประเพณีต่ำงๆ

การเจ็บปวยดวยโรคเนื่องจากการทำงาน 
หมายความวาอยางไร?

สูญหาย หมายความวาอยางไร?

ลูกจางประสบอันตรายหร�อเจ็บปวยเน่ืองจากการทำงาน
จะไดรับอะไรบาง?

การประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน
หมายความวาอยางไร?

การเขารับการรักษาพยาบาล

การแจงการประสบอันตราย

ชองทางการรับเง�นทดแทน และหลักฐานที่ตองใช

การเบิกคารักษาพยาบาล

ลูกจางหร�อผูมีสิทธิ ตองยื่นคำรองขอรับเง�นทดแทน
ภายในกี่วัน?

คลินิกโรคจากการทำงาน คืออะไร?

การเจ็บปวยดวยโรคเนื่องจากการทำงาน 
หมายความวาอยางไร?

สูญหาย หมายความวาอยางไร?

ลูกจางประสบอันตรายหร�อเจ็บปวยเน่ืองจากการทำงาน
จะไดรับอะไรบาง?

การประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน
หมายความวาอยางไร?

การเขารับการรักษาพยาบาล

การแจงการประสบอันตราย

ชองทางการรับเง�นทดแทน และหลักฐานที่ตองใช

การเบิกคารักษาพยาบาล

ลูกจางหร�อผูมีสิทธิ ตองยื่นคำรองขอรับเง�นทดแทน
ภายในกี่วัน?

คลินิกโรคจากการทำงาน คืออะไร?

 นำยจ้ำงหรือผู้รับมอบอ�ำนำจ แจ้งตำมแบบ กท.16 โดยย่ืนเรื่อง 
ณ ส�ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพ้ืนท่ี/จังหวัด/สำขำทุกแห่ง
ทั่วประเทศ ซึ่งสำมำรถส่งเอกสำรได้โดยตรงท่ีส�ำนักงำนประกันสังคม
หรือส่งทำงไปรษณีย์ หรือช่องทำงอื่นที่ส�ำนักงำนประกันสังคมก�ำหนด 
ภำยใน 15 วัน นบัแต่วันท่ีทรำบกำรประสบอนัตรำยหรอืเจบ็ป่วยของลกูจ้ำง 
 กำรแจ้งกำรประสบอนัตรำย นำยจ้ำงและลกูจ้ำงต้องแสดงเอกสำร 
ใบเสรจ็รบัเงนิ ใบรบัรองแพทย์ ประวัตกิำรรกัษำพยำบำล และหลกัฐำน 
             กำรปฏิบัติงำนประกอบกำรพิจำรณำ เช่น หลักฐำนกำรลงเวลำ
             ท�ำงำน รวมทั้งให้ข้อเท็จจริง จะท�ำให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่วินิจฉัย
           ได้รวดเร็ว

 นำยจ้ำงจัดให้ลูกจ้ำงได้รับกำรรักษำพยำบำลทันทีในสถำน
พยำบำลใดก็ได้ทั้งภำครัฐและเอกชน โดยแบ่งเป็น 2 กรณี
 (1) ส�ำรองจ่ำยค่ำรักษำพยำบำลไปก่อน
 (2) กรณีเข้ำรับกำรรักษำในสถำนพยำบำลในควำมตกลง 
ให้นำยจ้ำงส่งแบบ กท. 44 นำยจ้ำง ลูกจ้ำงไม่ต้องส�ำรองจ่ำย 
ค่ำรักษำพยำบำล สถำนพยำบำลในควำมตกลงของกองทุน 
เงินทดแทนจะเรียกเก็บจำกกองทุนเงินทดแทนภำยในวงเงิน 
ที่กฎหมำยก�ำหนด

การเจ็บปวยดวยโรคเนื่องจากการทำงาน 
หมายความวาอยางไร?

สูญหาย หมายความวาอยางไร?

ลูกจางประสบอันตรายหร�อเจ็บปวยเน่ืองจากการทำงาน
จะไดรับอะไรบาง?

การประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน
หมายความวาอยางไร?

การเขารับการรักษาพยาบาล

การแจงการประสบอันตราย

ชองทางการรับเง�นทดแทน และหลักฐานที่ตองใช

การเบิกคารักษาพยาบาล

ลูกจางหร�อผูมีสิทธิ ตองยื่นคำรองขอรับเง�นทดแทน
ภายในกี่วัน?

คลินิกโรคจากการทำงาน คืออะไร?

การเจ็บปวยดวยโรคเนื่องจากการทำงาน 
หมายความวาอยางไร?

สูญหาย หมายความวาอยางไร?

ลูกจางประสบอันตรายหร�อเจ็บปวยเน่ืองจากการทำงาน
จะไดรับอะไรบาง?

การประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน
หมายความวาอยางไร?

การเขารับการรักษาพยาบาล

การแจงการประสบอันตราย

ชองทางการรับเง�นทดแทน และหลักฐานที่ตองใช

การเบิกคารักษาพยาบาล

ลูกจางหร�อผูมีสิทธิ ตองยื่นคำรองขอรับเง�นทดแทน
ภายในกี่วัน?

คลินิกโรคจากการทำงาน คืออะไร?

การเจ็บปวยดวยโรคเนื่องจากการทำงาน 
หมายความวาอยางไร?

สูญหาย หมายความวาอยางไร?

ลูกจางประสบอันตรายหร�อเจ็บปวยเน่ืองจากการทำงาน
จะไดรับอะไรบาง?

การประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน
หมายความวาอยางไร?

การเขารับการรักษาพยาบาล

การแจงการประสบอันตราย

ชองทางการรับเง�นทดแทน และหลักฐานที่ตองใช

การเบิกคารักษาพยาบาล

ลูกจางหร�อผูมีสิทธิ ตองยื่นคำรองขอรับเง�นทดแทน
ภายในกี่วัน?

คลินิกโรคจากการทำงาน คืออะไร?

การเจ็บปวยดวยโรคเนื่องจากการทำงาน 
หมายความวาอยางไร?

สูญหาย หมายความวาอยางไร?

ลูกจางประสบอันตรายหร�อเจ็บปวยเน่ืองจากการทำงาน
จะไดรับอะไรบาง?

การประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน
หมายความวาอยางไร?

การเขารับการรักษาพยาบาล

การแจงการประสบอันตราย

ชองทางการรับเง�นทดแทน และหลักฐานที่ตองใช

การเบิกคารักษาพยาบาล

ลูกจางหร�อผูมีสิทธิ ตองยื่นคำรองขอรับเง�นทดแทน
ภายในกี่วัน?

คลินิกโรคจากการทำงาน คืออะไร?



 กองทุนเงนิทดแทน จะเรยีกเก็บเงินสมทบจำกนำยจ้ำงเป็นรำยปี  

(ปีละ 1 ครั้ง) โดยในปีแรก นำยจ้ำงจะต้องจ่ำยเงินสมทบภำยใน 30 วัน  

นับแต่วันที่มีลูกจ้ำงตั้งแต่ 1 คน ส�ำหรับปีต่อๆ ไป จ่ำยภำยในเดือน

มกรำคมของทุกปี เงินสมทบท่ีเรียกเก็บต้นปี คิดมำจำกจ�ำนวนเงิน 

ค่ำจ้ำงทีป่ระมำณกำรไว้ล่วงหน้ำ ซึง่อำจไม่เท่ำกับค่ำจ้ำงจรงิท่ีจะเกิดขึน้  

เน่ืองจำกในระหว่ำงปีนายจ้างอำจมีกำรเพ่ิมหรือลดจ�ำนวนลูกจ้ำง  

ปรับอัตรำค่ำจ้ำง เป็นต้น ดังนั้น ในเดือนกุมภำพันธ์ของทุกปี นายจ้าง

ต้องแจ้งจ�ำนวนค่ำจ้ำงรวมทั้งปีของปีท่ีผ่ำนมำไปยังส�ำนักงำนประกัน

สังคมอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือจะได้น�ำไปเปรียบเทียบกับเงินสมทบที่เก็บไว้ 

เมือ่ต้นปี หำกจ�ำนวนค่ำจ้ำงจรงิของปีทีผ่่ำนมำสงูกว่ำค่ำจ้ำงท่ีประมำณไว้  

เป็นเหตใุห้เงนิสมทบทีเ่กบ็ไว้เมือ่ปีท่ีผ่ำนมำน้อยกว่ำ ก็จะเรยีกเก็บเพ่ิม

ภำยใน 31 มีนำคม หำกจ�ำนวนเงินค่ำจ้ำงรวมทั้งปีต�่ำกว่ำเดิม ท�ำให ้

เงนิสมทบที่เรียกเก็บสูงกว่ำควำมเป็นจริง เมื่อตรวจบัญชีของนายจ้าง

แล้ว หำกค่ำจ้ำงต�ำ่กว่ำท่ีประเมนิไว้จะได้รบัเงนิสมทบส่วนท่ีจ่ำยเกนิคืน

หรือไว้หักเงินในใบแจ้งเงินสมทบในครั้งต่อไป

 กำรท่ีลูกจ้ำงหำยไปในระหว่ำงกำรท�ำงำนหรือปฏิบัติตำมค�ำส่ัง 

ของนำยจ้ำง ซึ่งมีเหตุอันควรเช่ือว่ำลูกจ้ำงถึงแก่ควำมตำยเพรำะ 

ประสบเหตอุนัตรำยทีเ่กิดขึน้ในระหว่ำงกำรท�ำงำนหรอืปฏิบตัติำมค�ำสัง่ 

ของนำยจ้ำงนั้น รวมตลอดถึงกำรที่ลูกจ้ำงหำยไปในระหว่ำงเดินทำง 

โดยพำหนะทำงบก ทำงอำกำศ หรือทำงน�้ำ เพ่ือไปท�ำงำนให้นำยจ้ำง  

ซึ่งมีเหตุอันควรเชื่อว่ำพำหนะนั้นได้ประสบเหตุอันตรำย และลูกจ้ำง 

ถึงแก่ควำมตำย ท้ังนี้ เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 120 วัน นับแต่วันที่

เกิดเหตุนั้น

30 วัน

1 คน

ภายใน

ลูกจ้าง

แผนที่ตั้งและภาพถ่าย 
ของสถานประกอบการ

หลักฐานแสดงตัวนายจ้าง

หนังสือมอบอ�านาจ
(แนบส�าเนาบัตรประชาชนผูม้อบอ�านาจ)

หนังสือสัญญาเช่า หรอืหนังสือยินยอม
ให้ใช้สถานท่ี (เฉพาะกรณบุีคคลธรรมดา)

 สิทธิเกิดขึ้นทันทีนับตั้งแต่วันแรกที่เข้ำท�ำงำนให้นำยจ้ำง

 กำรที่ลูกจ้ำงได้รับอันตรำยแก่กำย หรือ
ผลกระทบแก่จิตใจหรือถึงแก่ควำมตำยเนื่องจำก
กำรท�ำงำน หรือป้องกันรักษำประโยชน์ให้นำยจ้ำง 
หรือท�ำตำมค�ำสั่งของนำยจ้ำง

 กำรที่ลูกจ้ำงเจ็บป่วยหรือถึงแก่ควำมตำยด้วยโรคที่เกิดข้ึน 

ตำมลักษณะหรือสภำพของงำน หรือเนื่องจำกกำรท�ำงำน

สำนัก
งานป

ระกัน
สังคม

สำนัก
งานป

ระกัน
สังคม

กองทุนเง�นทดแทน คืออะไร?

เง�นสมทบ คืออะไร?

เง�นสมทบตามคาประสบการณ คืออะไร?

กำหนดเวลายื่นแบบข�้นทะเบียน

เอกสารประกอบการยื่นข�้นทะเบียน

สถานที่ยื่นแบบข�้นทะเบียน

เอกสารที่นายจางไดรับ หลังการข�้นทะเบียน

การจายเง�นสมทบประจำปของนายจาง

การรายงานคาจาง

ลูกจางมีสิทธิไดรับการคุมครองเมื่อไหร?

กิจการที่ ไดรับการยกเวน ไมอยูในบังคับของกฎหมาย
วาดวยเง�นทดแทน

นายจางมีสำนักงานหลายสาขา 
ตองยื่นแบบข�้นทะเบียนอยางไร

กองทุนเง�นทดแทน คืออะไร?

เง�นสมทบ คืออะไร?

เง�นสมทบตามคาประสบการณ คืออะไร?

กำหนดเวลายื่นแบบข�้นทะเบียน

เอกสารประกอบการยื่นข�้นทะเบียน

สถานที่ยื่นแบบข�้นทะเบียน

เอกสารที่นายจางไดรับ หลังการข�้นทะเบียน

การจายเง�นสมทบประจำปของนายจาง

การรายงานคาจาง

ลูกจางมีสิทธิไดรับการคุมครองเมื่อไหร?

กิจการที่ ไดรับการยกเวน ไมอยูในบังคับของกฎหมาย
วาดวยเง�นทดแทน

นายจางมีสำนักงานหลายสาขา 
ตองยื่นแบบข�้นทะเบียนอยางไร

 กองทุนเงินทดแทน (เนื่องจำกกำรท�ำงำน) คือ กองทุนท่ี 

จ่ำยเงนิทดแทนให้แก่ลกูจ้ำงแทนนำยจ้ำง เมือ่ลกูจ้ำงประสบอนัตรำย 

หรือเจ็บป่วย ทุพพลภำพ ตำย หรือสูญหำย สูญเสียอวัยวะ 

หรือสูญเสียสมรรถภำพในกำรท�ำงำนของร่ำงกำยอันเน่ืองมำจำก

กำรท�ำงำนให้แก่นำยจ้ำง โดยไม่ค�ำนึงถึงวันเวลำและสถำนที่  

แต่จะดูสำเหตุที่ท�ำให้ประสบอันตรำยหรือเจ็บป่วย

 เงินสมทบ คอื เงนิทีน่ำยจ้ำงจ่ำยเข้ำกองทุนเงนิ

ทดแทนแต่เพียงฝ่ำยเดียว ซึง่จะเรยีกเก็บจำกนำยจ้ำง

เป็นรำยปี โดยประเมินจำกค่ำจ้ำงท่ีนำยจ้ำงจ่ำย 

ให้ลูกจ้ำงทั้งปีรวมกัน (คนละไม่เกิน 240,000 บำท 

ต่อปี) คณูกบัอตัรำเงนิสมทบของแต่ละประเภทกิจกำร 

ของนำยจ้ำง ระหว่ำงอัตรำ 0.20-1.00% 

โดยแต่ละประเภทกิจกำรของนำยจ้ำง

จะจ่ำยในอัตรำเงินสมทบหลัก

ที่แตกต่ำงกัน ตำมประกำศกระทรวงฯ

ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับควำมเสี่ยงภัย

ของแต่ละประเภทกิจกำร

ของนำยจ้ำงนั้น

 เพ่ือให้นำยจ้ำงให้ควำมสนใจในกำรจัดสถำนท่ีท�ำงำน 

ให้ปลอดภัย เมื่อนำยจ้ำงจ่ำยเงินสมทบตำมอัตรำเงินสมทบหลัก 

4 ปีติดต่อกันแล้ว จะมีกำรค�ำนวณอตัรำส่วนกำรสญูเสยีและน�ำไป

เปรียบเทียบกับตำรำงลด-เพ่ิมอัตรำเงินสมทบ เพ่ือน�ำมำก�ำหนด 

อัตรำเงินสมทบตำมค่ำประสบกำรณ์โดยปรับลดลง 

หรือเพิ่มขึ้นจำกอัตรำเงินสมทบปีที่ผ่ำนมำ 

ซึ่งจะเริ่มจ่ำยเงินสมทบตำมอัตรำเงินสมทบ

ตำมค่ำประสบกำรณ์ ตั้งแต่ปีที่ 5 เป็นต้นไป

กองทุนเง�นทดแทน คืออะไร?

เง�นสมทบ คืออะไร?

เง�นสมทบตามคาประสบการณ คืออะไร?

กำหนดเวลายื่นแบบข�้นทะเบียน

เอกสารประกอบการยื่นข�้นทะเบียน

สถานที่ยื่นแบบข�้นทะเบียน

เอกสารที่นายจางไดรับ หลังการข�้นทะเบียน

การจายเง�นสมทบประจำปของนายจาง

การรายงานคาจาง

ลูกจางมีสิทธิไดรับการคุมครองเมื่อไหร?

กิจการที่ ไดรับการยกเวน ไมอยูในบังคับของกฎหมาย
วาดวยเง�นทดแทน

นายจางมีสำนักงานหลายสาขา 
ตองยื่นแบบข�้นทะเบียนอยางไร

กองทุนเง�นทดแทน คืออะไร?

เง�นสมทบ คืออะไร?

เง�นสมทบตามคาประสบการณ คืออะไร?

กำหนดเวลายื่นแบบข�้นทะเบียน

เอกสารประกอบการยื่นข�้นทะเบียน

สถานที่ยื่นแบบข�้นทะเบียน

เอกสารที่นายจางไดรับ หลังการข�้นทะเบียน

การจายเง�นสมทบประจำปของนายจาง

การรายงานคาจาง

ลูกจางมีสิทธิไดรับการคุมครองเมื่อไหร?

กิจการที่ ไดรับการยกเวน ไมอยูในบังคับของกฎหมาย
วาดวยเง�นทดแทน

นายจางมีสำนักงานหลายสาขา 
ตองยื่นแบบข�้นทะเบียนอยางไร

กองทุนเง�นทดแทน คืออะไร?

เง�นสมทบ คืออะไร?

เง�นสมทบตามคาประสบการณ คืออะไร?

กำหนดเวลายื่นแบบข�้นทะเบียน

เอกสารประกอบการยื่นข�้นทะเบียน

สถานที่ยื่นแบบข�้นทะเบียน

เอกสารที่นายจางไดรับ หลังการข�้นทะเบียน

การจายเง�นสมทบประจำปของนายจาง

การรายงานคาจาง

ลูกจางมีสิทธิไดรับการคุมครองเมื่อไหร?

กิจการที่ ไดรับการยกเวน ไมอยูในบังคับของกฎหมาย
วาดวยเง�นทดแทน

นายจางมีสำนักงานหลายสาขา 
ตองยื่นแบบข�้นทะเบียนอยางไร

กองทุนเง�นทดแทน คืออะไร?

เง�นสมทบ คืออะไร?

เง�นสมทบตามคาประสบการณ คืออะไร?

กำหนดเวลายื่นแบบข�้นทะเบียน

เอกสารประกอบการยื่นข�้นทะเบียน

สถานที่ยื่นแบบข�้นทะเบียน

เอกสารที่นายจางไดรับ หลังการข�้นทะเบียน

การจายเง�นสมทบประจำปของนายจาง

การรายงานคาจาง

ลูกจางมีสิทธิไดรับการคุมครองเมื่อไหร?

กิจการที่ ไดรับการยกเวน ไมอยูในบังคับของกฎหมาย
วาดวยเง�นทดแทน

นายจางมีสำนักงานหลายสาขา 
ตองยื่นแบบข�้นทะเบียนอยางไร

กองทุนเง�นทดแทน คืออะไร?

เง�นสมทบ คืออะไร?

เง�นสมทบตามคาประสบการณ คืออะไร?

กำหนดเวลายื่นแบบข�้นทะเบียน

เอกสารประกอบการยื่นข�้นทะเบียน

สถานที่ยื่นแบบข�้นทะเบียน

เอกสารที่นายจางไดรับ หลังการข�้นทะเบียน

การจายเง�นสมทบประจำปของนายจาง

การรายงานคาจาง

ลูกจางมีสิทธิไดรับการคุมครองเมื่อไหร?

กิจการที่ ไดรับการยกเวน ไมอยูในบังคับของกฎหมาย
วาดวยเง�นทดแทน

นายจางมีสำนักงานหลายสาขา 
ตองยื่นแบบข�้นทะเบียนอยางไร

กองทุนเง�นทดแทน คืออะไร?

เง�นสมทบ คืออะไร?

เง�นสมทบตามคาประสบการณ คืออะไร?

กำหนดเวลายื่นแบบข�้นทะเบียน

เอกสารประกอบการยื่นข�้นทะเบียน

สถานที่ยื่นแบบข�้นทะเบียน

เอกสารที่นายจางไดรับ หลังการข�้นทะเบียน

การจายเง�นสมทบประจำปของนายจาง

การรายงานคาจาง

ลูกจางมีสิทธิไดรับการคุมครองเมื่อไหร?

กิจการที่ ไดรับการยกเวน ไมอยูในบังคับของกฎหมาย
วาดวยเง�นทดแทน

นายจางมีสำนักงานหลายสาขา 
ตองยื่นแบบข�้นทะเบียนอยางไร

กองทุนเง�นทดแทน คืออะไร?

เง�นสมทบ คืออะไร?

เง�นสมทบตามคาประสบการณ คืออะไร?

กำหนดเวลายื่นแบบข�้นทะเบียน

เอกสารประกอบการยื่นข�้นทะเบียน

สถานที่ยื่นแบบข�้นทะเบียน

เอกสารที่นายจางไดรับ หลังการข�้นทะเบียน

การจายเง�นสมทบประจำปของนายจาง

การรายงานคาจาง

ลูกจางมีสิทธิไดรับการคุมครองเมื่อไหร?

กิจการที่ ไดรับการยกเวน ไมอยูในบังคับของกฎหมาย
วาดวยเง�นทดแทน

นายจางมีสำนักงานหลายสาขา 
ตองยื่นแบบข�้นทะเบียนอยางไร

นำยจ้ำงท่ีมีส�ำนักงำนสำขำ หรือมีลูกจ้ำงท�ำงำนในหลำยจังหวัด  

จะต้องยืน่แบบขึน้ทะเบยีนและจ่ำยเงินสมทบกองทนุเงนิทดแทนรวมกัน 

เพียงแห่งเดียว ณ เขตท้องท่ีซึ่งเป็นสถำนท่ีตั้งของส�ำนักงำนใหญ่  

โดยแจ้งรำยละเอียดสถำนที่ตั้งและจ�ำนวนลูกจ้ำงของสำขำไว้ด้วย

1. หนังสือแจ้งผลการขึ้นทะเบียนท่ีระบุเลขท่ีบัญชี ซึ่งจะเป็น 

 เลขเดียวกับกองทุนประกันสังคม เพื่อใช้อ้ำงอิงในกำรติดต่อ

2. ใบประเมินเงินสมทบ

 เพื่อแจ้งให้นำยจ้ำงทรำบถึงจ�ำนวนเงินสมทบ

 ที่จะต้องจ่ำยเข้ำกองทุนเงินทดแทน

 และวันที่ครบก�ำหนดช�ำระ

3. หนังสือส�าคัญแสดงการขึ้นทะเบียน

 • รำชกำรส่วนกลำง รำชกำรส่วนภมูภิำค และรำชกำรส่วนท้องถ่ิน 

  เฉพำะข้ำรำชกำรหรือลูกจ้ำงประจ�ำ

 • รัฐวิสำหกิจตำมกฎหมำยว่ำด้วยแรงงำนรัฐวิสำหกิจสัมพันธ์

 • รฐับำลต่ำงประเทศหรอืองค์กำรระหว่ำงประเทศ ส�ำหรบัลกูจ้ำง 

  ซึ่งมิใช่เป็นกำรจ้ำงงำนในประเทศ

 • นำยจ้ำงอื่นตำมที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง

นำยจ้ำงมีหน้ำท่ีย่ืนแบบข้ึนทะเบียนกองทุนเงิน

ทดแทน ภำยใน 30 วัน นับแต่วันที่มีลูกจ้ำงตั้งแต่ 1 คน

ก�ำหนดให้นำยจ้ำงย่ืนแบบขึ้นทะเบียนได้ที่  

ส�ำนักงำนประกันสังคม ณ ท้องท่ีท่ีสถำนประกอบกำร 

ตั้งอยู่

กองทุนเง�นทดแทน คืออะไร?

เง�นสมทบ คืออะไร?

เง�นสมทบตามคาประสบการณ คืออะไร?

กำหนดเวลายื่นแบบข�้นทะเบียน

เอกสารประกอบการยื่นข�้นทะเบียน

สถานที่ยื่นแบบข�้นทะเบียน

เอกสารที่นายจางไดรับ หลังการข�้นทะเบียน

การจายเง�นสมทบประจำปของนายจาง

การรายงานคาจาง

ลูกจางมีสิทธิไดรับการคุมครองเมื่อไหร?

กิจการที่ ไดรับการยกเวน ไมอยูในบังคับของกฎหมาย
วาดวยเง�นทดแทน

นายจางมีสำนักงานหลายสาขา 
ตองยื่นแบบข�้นทะเบียนอยางไร

กองทุนเง�นทดแทน คืออะไร?

เง�นสมทบ คืออะไร?

เง�นสมทบตามคาประสบการณ คืออะไร?

กำหนดเวลายื่นแบบข�้นทะเบียน

เอกสารประกอบการยื่นข�้นทะเบียน

สถานที่ยื่นแบบข�้นทะเบียน

เอกสารที่นายจางไดรับ หลังการข�้นทะเบียน

การจายเง�นสมทบประจำปของนายจาง

การรายงานคาจาง

ลูกจางมีสิทธิไดรับการคุมครองเมื่อไหร?

กิจการที่ ไดรับการยกเวน ไมอยูในบังคับของกฎหมาย
วาดวยเง�นทดแทน

นายจางมีสำนักงานหลายสาขา 
ตองยื่นแบบข�้นทะเบียนอยางไร

กองทุนเง�นทดแทน คืออะไร?

เง�นสมทบ คืออะไร?

เง�นสมทบตามคาประสบการณ คืออะไร?

กำหนดเวลายื่นแบบข�้นทะเบียน

เอกสารประกอบการยื่นข�้นทะเบียน

สถานที่ยื่นแบบข�้นทะเบียน

เอกสารที่นายจางไดรับ หลังการข�้นทะเบียน

การจายเง�นสมทบประจำปของนายจาง

การรายงานคาจาง

ลูกจางมีสิทธิไดรับการคุมครองเมื่อไหร?

กิจการที่ ไดรับการยกเวน ไมอยูในบังคับของกฎหมาย
วาดวยเง�นทดแทน

นายจางมีสำนักงานหลายสาขา 
ตองยื่นแบบข�้นทะเบียนอยางไร

การเจ็บปวยดวยโรคเนื่องจากการทำงาน 
หมายความวาอยางไร?

สูญหาย หมายความวาอยางไร?

ลูกจางประสบอันตรายหร�อเจ็บปวยเน่ืองจากการทำงาน
จะไดรับอะไรบาง?

การประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน
หมายความวาอยางไร?

การเขารับการรักษาพยาบาล

การแจงการประสบอันตราย

ชองทางการรับเง�นทดแทน และหลักฐานที่ตองใช

การเบิกคารักษาพยาบาล

ลูกจางหร�อผูมีสิทธิ ตองยื่นคำรองขอรับเง�นทดแทน
ภายในกี่วัน?

คลินิกโรคจากการทำงาน คืออะไร?

การเจ็บปวยดวยโรคเนื่องจากการทำงาน 
หมายความวาอยางไร?

สูญหาย หมายความวาอยางไร?

ลูกจางประสบอันตรายหร�อเจ็บปวยเน่ืองจากการทำงาน
จะไดรับอะไรบาง?

การประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน
หมายความวาอยางไร?

การเขารับการรักษาพยาบาล

การแจงการประสบอันตราย

ชองทางการรับเง�นทดแทน และหลักฐานที่ตองใช

การเบิกคารักษาพยาบาล

ลูกจางหร�อผูมีสิทธิ ตองยื่นคำรองขอรับเง�นทดแทน
ภายในกี่วัน?

คลินิกโรคจากการทำงาน คืออะไร?

การเจ็บปวยดวยโรคเนื่องจากการทำงาน 
หมายความวาอยางไร?

สูญหาย หมายความวาอยางไร?

ลูกจางประสบอันตรายหร�อเจ็บปวยเน่ืองจากการทำงาน
จะไดรับอะไรบาง?

การประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน
หมายความวาอยางไร?

การเขารับการรักษาพยาบาล

การแจงการประสบอันตราย

ชองทางการรับเง�นทดแทน และหลักฐานที่ตองใช

การเบิกคารักษาพยาบาล

ลูกจางหร�อผูมีสิทธิ ตองยื่นคำรองขอรับเง�นทดแทน
ภายในกี่วัน?

คลินิกโรคจากการทำงาน คืออะไร?

◆ ค่าทดแทนรายเดือน รับอย่างไร?

แพทยใหหยุดพัก
รักษาตัว

สูญเสียสมรรถภาพ
ในการทำงาน
ของรางกาย

ทุพพลภาพ ถึงแกความตาย
หร�อสูญหาย

คาทดแทน 70% ของคาจางรายเดือน
* ไมเกิน 14,000 บาทตอเดือน

ตั้งแต 1 วัน
รวมไมเกิน 1 ป

ไมเกิน 10 ป ตลอดชีว�ต 10 ป และคาทำศพ

1 2 3 4

◆	หากลูกจ้างจ�าเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู จะได้รับค่าฟื้นฟู 
 อย่างไร?
 กรณีฟ้ืนฟูสมรรถภำพในกำรท�ำงำนภำยหลงักำรประสบอนัตรำย 
ส�ำหรับลูกจ้ำงที่จ�ำเป็นต้องได้รับกำรฟื้นฟู ได้รับตำมอัตรำดังนี้
 • ค่ำใช้จ่ำยในกำรฟื้นฟูสมรรถภำพในกำรท�ำงำนด้ำนอำชีพ  
โดยให้จ ่ำยได้เฉพำะท่ีเป ็นกำรฝึกตำมหลักสูตรที่หน่วยงำน 
ของส�ำนักงำนประกันสังคมเป็นผู้ด�ำเนินกำร ไม่เกิน 24,000 บำท
 • ค่ำใช้จ่ำยในกระบวนกำรเวชศำสตร์ฟื ้นฟูสมรรถภำพ 
ในกำรท�ำงำนด้ำนกำรแพทย์ โดยเป็นค่ำใช้จ่ำยทำงกำยภำพบ�ำบัด 
ไม่เกินวันละ 200 บำท และค่ำใช้จ่ำยทำงกจิกรรมบ�ำบดัไม่เกินวันละ 
100 บำท แต่รวมแล้วไม่เกิน 24,000 บำท
 • ค่ำใช้จ ่ำยในกระบวนกำรบ�ำบัดรักษำและกำรผ่ำตัด
เพ่ือประโยชน์ในกำรฟื้นฟูสมรรถภำพในกำรท�ำงำนตำมอัตรำที่
ก�ำหนดในกฎกระทรวง โดยคณะกรรมกำรกำรแพทย์พิจำรณำ และ 
คณะกรรมกำรกองทุนเงินทดแทนเห็นชอบ
 • ค่ำวัสดแุละอปุกรณ์ด้ำนเวชศำสตร์ฟ้ืนฟู หน่วยละไม่เกินอตัรำ 
ตำมที่กระทรวงกำรคลังก�ำหนด แต่รวมแล้วไม่เกิน 160,000 บำท

 ได้รับเงินทดแทน ซึ่งประกอบด้วย ค่ำรักษำพยำบำล ค่ำทดแทน

รำยเดือน ค่ำท�ำศพ และค่ำฟื้นฟูสมรรถภำพในกำรท�ำงำน

◆ ค่ารักษาพยาบาล ได้รับเงินเท่าไหร่?

ลูกจางประสบอันตรายหร�อเจ็บปวยเนื่องจากการทำงานจะไดรับอะไรบาง?

◆ ค่าท�าศพ จ่ายอย่างไร?

 ได้รับค่ำท�ำศพ ตำมอัตรำที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง

เว้นแต่

ลูกจ้ำงเข้ำรับกำรรักษำ ในสถำนพยำบำล 

ของรัฐตั้งแต่เริ่มแรกจนสิ้นสุดกำรรักษำ  

หรือกรณีมีควำมจ�ำเป็นหรือมีเหตุสมควร 

ที่ไม ่สำมำรถเข ้ำรับกำรรักษำพยำบำล 

ในสถำนพยำบำลของรัฐตั้งแต่เริ่มแรก  

แต่ภำยหลังได้เข้ำรับกำรรักษำพยำบำล 

ในสถำนพยำบำลของรัฐ สำมำรถจ่ำย 

ค ่ ำรักษำพยำบำลเท ่ำ ท่ีจ ่ ำยจริ งตำม 

ควำมจ�ำเป็นเพิ่มขึ้นจนสิ้นสุดกำรรักษำ 

 นำยจ้ำงต้องรำยงำนค่ำจ้ำงทีจ่่ำยจรงิของปีท่ีผ่ำนมำภำยในเดอืน
กุมภำพันธ์ของทุกปี กำรไม่รำยงำนค่ำจ้ำงภำยในก�ำหนดอำจมผีลท�ำให้
นำยจ้ำงต้องช�ำระเงินเพ่ิมตำมกฎหมำย หำกเงินสมทบที่ค�ำนวณได ้
สงูกว่ำเงนิสมทบทีจ่่ำยไว้เมือ่เดอืนมกรำคมของปีท่ีผ่ำนมำ ท้ังนี ้นำยจ้ำง
รำยใดไม่จ่ำยเงินสมทบภำยในก�ำหนดเวลำ หรือจ่ำยเงินสมทบไม่ครบ
จ�ำนวน ต้องจ่ำยเงินเพ่ิมตำมกฎหมำยอีกในอัตรำร้อยละ 2 ต่อเดือน
ของเงินสมทบที่ต้องจ่ำย


