2) กรณีสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของรางกาย
จะไดรับอะไรบาง?
มีสิทธิไดรับคาทดแทนรอยละ 70 ของคาจางรายเดือน เปนระยะ
เวลาไมเกิน 10 ป ทั้งนี้ การประเมินการสูญเสียอวัยวะ ลูกจางตองได
รับการรักษาพยาบาลจนสิ้นสุดการรักษา และอวัยวะคงที่ไมมีการ
เปลี่ยนแปลง หรือเมื่อพนกำหนดระยะเวลาหนึ่งปนับแตวันที่ลูกจาง
ประสบอันตราย
3) กรณีทุพพลภาพ จะไดรับอะไรบาง?
มีสิทธิไดรับคาทดแทนรอยละ 70 ของคาจางรายเดือน เปนระยะ
เวลาไมนอยกวา 15 ป
4) กรณีถึงแกความตายหรือสูญหาย จะไดรับอะไรบาง?
มีสิทธิไดรับคาทดแทนรอยละ 70 ของคาจางรายเดือน เปนระยะ
เวลา 10 ป จายใหกับผูมีสิทธิตามกฎหมาย และคาทำศพ

16.3 คาทำศพ จายอยางไร?

ไดรับคาทำศพ ตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง

16.4 หากลูกจางจำเปนตองไดรับการฟนฟู
จะไดรับคาฟนฟูอยางไร?

กรณีฟนฟูสมรรถภาพในการทำงานภายหลังการประสบอันตราย
สำหรับลูกจางทีจ่ ำเปนตองไดรบั การฟน ฟู ไดรบั ตามอัตราดังนี้
- คาใชจายในการฟนฟูสมรรถภาพในการทำงานดานอาชีพ โดยให
จายไดเฉพาะที่เปนการฝกตามหลักสูตรที่หนวยงานของสำนักงาน
ประกันสังคมเปนผูดำเนินการ ไมเกิน 24,000 บาท
- คาใชจายในกระบวนการเวชศาสตรฟนฟูสมรรถภาพในการทำงาน
ดานการแพทย โดยเปนคาใชจายทางกายภาพบำบัดไมเกินวันละ 200
บาท และคาใชจายทางกิจกรรมบำบัดไมเกินวันละ 100 บาท แตรวม
แลวไมเกิน 24,000 บาท
- คาใชจายในกระบวนการบำบัดรักษาและการผาตัดเพื่อประโยชน
ในการฟ  น ฟู ส มรรถภาพในการทำงานตามอั ต ราที ่ ก ำหนดในกฎ
กระทรวง โดยคณะกรรมการการแพทยพิจารณา และคณะกรรมการ
กองทุนเงินทดแทนเห็นชอบ
- คาวัสดุและอุปกรณดานเวชศาสตรฟนฟู หนวยละไมเกินอัตรา
ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด แตรวมแลวไมเกิน 160,000 บาท

ถาลูกจางตายหรือสูญหาย
ใครเปนผูมีสิทธิไดรับเงินทดแทน?

การแจงการประสบอันตราย
ทำโดยวิธี ใด?

ผูมีสิทธิไดรับเงินทดแทน ไดแก

1. มารดา
2. บิดาที่ชอบดวยกฎหมาย
3. สามีหรือภรรยาที่ชอบดวยกฎหมาย
4. บุตรที่มีอายุต่ำกวา 18 ป
5. บุตรทีม่ อี ายุตง้ั แต 18 ปขน้ึ ไป ทีย่ งั ศึกษาอยูใ นระดับทีไ่ มสงู กวาปริญญาตรี
ใหไดรับสวนแบงตอไปตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู
6. บุตรทีม่ อี ายุตง้ั แต 18 ป และทุพพลภาพหรือจิตฟน เฟอนไมสมประกอบ
ซึ่งอยูในอุปการะของลูกจางกอนลูกจางถึงแกความตายหรือสูญหาย
7. บุตรของลูกจางซึง่ เกิดภายใน 310 วัน นับแตวนั ทีล่ กู จางถึงแกความตาย
หรือวันที่เกิดเหตุ สูญหาย มีสิทธิรับเงินทดแทนนับแตวันคลอด
8. หากไมมีบุคคลดังกลาวขางตน ใหผูอยูในอุปการะของลูกจางกอน
ลูกจางถึงแกความตายหรือสูญหายเปนผูมีสิทธิ แตผูอยูในอุปการะ
ดังกลาวจะตองไดรับความเดือดรอนเพราะขาดอุปการะจากลูกจางที่
ตายหรือสูญหาย
การเขารับการรักษาพยาบาล
ทำอยางไร?
นายจ า งจั ด ให ล ู ก จ า งได ร ั บ การรั ก ษา
พยาบาลทั นที ในสถานพยาบาลใดก็ ได ท ั ้ ง
ภาครัฐและเอกชน โดยแบงเปน 2 กรณี
1) โดยสำรองจายคารักษาพยาบาล
ไปกอน
2) กรณีเขารับการรักษาในสถาน
พยาบาลในความตกลง ใหนายจาง
สงแบบ กท.44 นายจางลูกจางไมตอง
สำรองจายคารักษาพยาบาล
สถานพยาบาลในความตกลง
ของกองทุนเงินทดแทนจะ
เรียกเก็บจากกองทุนเงิน
ทดแทนภายในวงเงินที่
กฎหมายกำหนด

นายจางหรือผูรับมอบอำนาจ แจงตามแบบ กท.16 โดยยื่นเรื่อง
ณ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาทุกแหง
ทั่วประเทศซึ่งสามารถสงเอกสารไดโดยตรงที่สำนักงานประกันสังคม
หรือสงทางไปรษณีย หรือชองทางอื่นที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด
ภายใน 15 วัน นับแตวันที่ทราบการประสบอันตรายหรือเจ็บปวย
ของลูกจาง
การแจงการประสบอันตราย นายจางและลูกจางตองแสดงเอกสาร
ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแพทย ประวัติการรักษาพยาบาล และหลักฐาน
การปฏิบัติงานประกอบการพิจารณา เชน หลักฐานการลงเวลาทำงาน
รวมทั้งใหขอเท็จจริง จะทำใหพนักงานเจาหนาที่วินิจฉัยไดรวดเร็ว

คารักษาพยาบาล เบิกไดอยางไร?
ลูกจางสามารถเขารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลที่มีแพทย
แผนปจจุบันชั้น 1 ไดทุกโรงพยาบาล โดยสำรองจายคารักษาพยาบาล
และใหนำใบเสร็จรับเงินพรอมใบรับรองแพทยมาขอรับคารักษาพยาบาล
คืนได ภายใน 90 วัน นับแตวันที่จายตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง
กรณีเขารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลที่ทำความตกลงกับ
กองทุนเงินทดแทนสถานพยาบาลนัน้ จะเรียกเก็บเงินจากกองทุนเงินทดแทน
โดยตรง และขอใหนายจางตรวจสอบคารักษาพยาบาลจากสถานพยาบาล
ทุกครัง้ ทีส่ ง ตัวลูกจางเขารับการรักษาพยาบาล ซึง่ การจายคารักษาพยาบาล
จะจายตามราคาประกาศของสถานพยาบาลทีป่ ระกาศใหประชาชนทราบ
ทัง้ นี้ ไมเกินอัตราตามทีก่ ฎกระทรวงกำหนด และสามารถตรวจสอบรายชือ่
สถานพยาบาลในความตกลงของกองทุนเงินทดแทนไดท่ี www.sso.go.th
เมนูดาวนโหลด หัวขอขอมูลสิทธิประโยชน/กองทุนเงินทดแทน/วิธีการ
สงตัวลูกจางเขารักษาพยาบาล
ชองทางการรับเงิน รับไดทางใด
และใชหลักฐานอะไรบาง?

การรับเงินทดแทน สามารถรับไดดังนี้

1. รับที่สำนักงานประกันสังคมที่รับผิดชอบ โดยรับเงินดวยตนเอง
หรือมอบอำนาจรับเงินแทน ใชหลักฐาน คือ บัตรประจำตัวประชาชน
หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกใหซึ่งมีรูปถาย หากไมไดมารับดวยตนเอง
จะตองมีใบมอบอำนาจพรอมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนของผูมอบ
และผูรับมอบมาแสดง
2. รับทางธนาณัติ
3. รับผานบัญชีออมทรัพยธนาคาร 4 แหง คือ ธนาคารกรุงไทย
จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
คลินิกโรคจากการทำงาน คืออะไร?

ลูกจางหรือผูมีสิทธิ ตองย�นคำรอง
ขอรับเงินทดแทนภายในกี่วัน?
ภายใน 180 วัน นับแตวันที่ประสบอันตราย เจ็บปวย หรือสูญหาย
หากการเจ็บปวยหรือเกิดโรคจากการทำงานหลังสิ้นสภาพการเปน
ลูกจาง ใหยื่นคำรองภายใน 2 ป นับแตวันที่ทราบการเจ็บปวย

กระทรวงแรงงานและกระทรวง
สาธารณสุข ตระหนักถึงกลุมผูใช
แรงงาน ซึง่ เปนทรัพยากรทีม่ คี า และ
สำคัญยิ่งของประเทศ โดยไดจัดทำ
ข อ ตกลงความร ว มมื อ การจั ด ตั ้ ง
“โครงการศูนยโรคจากการทำงาน”
ขึ้น เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2548

1) วัตถุประสงค

- จัดใหมรี ะบบการดูแลสุขภาพและการวินจิ ฉัยโรคจากการทำงาน
ของลูกจาง
- ดูแล รักษา หลังจากการเกิดโรคและอุบัติเหตุ
- พัฒนาคลินิกอาชีวเวชศาสตรและเครือขาย ตลอดจนแนวทาง
การวินิจฉัยที่เปนมาตรฐาน
- สรางระบบปองกันและสงเสริมสุขภาพอยางเปนธรรม

2) วิธีการเขารักษาที่คลินิกโรคจากการทำงาน

ลูกจางทีส่ งสัยวาเจ็บปวยดวยโรคจากการทำงาน สามารถเขารับบริการ
ตรวจวินิจฉัยไดที่คลินิกโรคจากการทำงาน โดยไมตองเสียคาใชจายใดๆ
ทั้งสิ้น โดยมีขั้นตอนในการเขารับบริการ ดังนี้
1. ยืน่ แจงการประสบอันตรายฯ ตามแบบ กท.16 ตอสำนักงานประกัน
สังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ที่ลูกจางทำงานอยูหรือที่
นายจางมีภูมิลำเนา เพื่อขอหนังสือสงตัวไปยังโรงพยาบาลที่ใหบริการ
คลินิกโรคจากการทำงานหรือติดตอคลินิกโรคจากการทำงานโดยตรง
2. กรณีถือบัตรรับรองสิทธิของโรงพยาบาลที่ใหบริการคลินิกโรคจาก
การทำงาน สามารถเขารับบริการได โดยติดตอคลินิกประกันสังคม
เพื่อตรวจคัดกรองเบื้องตน หากพยาบาลที่คัดกรองโรคหรือแพทย
ผูทำการตรวจวินิจฉัยสงสัยวาเจ็บปวยดวยโรคจากการทำงาน จะสงตอ
ไปยังคลินิกโรคจากการทำงาน
3. กรณีลกู จางเขารับการตรวจวินจิ ฉัยโดยไมไดแจงการประสบอันตราย
หากผลการตรวจวินิจฉัยพบวา ลูกจางเจ็บปวยจากการทำงาน ใหแจง
นายจางยืน่ แบบการประสบอันตรายฯ (กท.16) ตอสำนักงานประกันสังคม
ภายใน 15 วัน เพือ่ ใหโรงพยาบาลเรียกเก็บคาใชจา ยในการรักษาพยาบาล
ในสวนของกองทุนเงินทดแทน จากสำนักงานประกันสังคมโดยตรง
4. กรณีผลการตรวจลูกจางไมเจ็บปวยจากการทำงาน ลูกจางไมตอง
เสียคาใชจายในการตรวจวินิจฉัย เนื่องจากกองทุนเงินทดแทนใหการ
สนับสนุนคาใชจายแกโรงพยาบาลแลว

3) คลินิกโรคจากการทำงาน มีที่ใดบาง
สามารถตรวจสอบรายชื่อคลินิกโรค
จากการทำงาน ไดที่ www.sso.go.th
หัวขอสิทธิประโยชน/กองทุนเงินทดแทน
/คลินิกโรคจากการทำงาน
พ.ศ. 2562
จัดพิมพเมื่อ.............................

www.sso.go.th

กองทุนเงินทดแทน คืออะไร?
กองทุนเงินทดแทน (เนือ่ งจากการทำงาน)
คือ กองทุนที่จายเงินทดแทนใหแกลูกจาง
แทนนายจาง เมื่อลูกจางประสบอันตรายหรือ
เจ็บปวย ตาย หรือสูญหาย ทุพพลภาพ สูญเสีย
อวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพในการทำงาน
ของรางกายอันเนื่องมาจากการทำงานให
แกนายจาง โดยไมคำนึงถึงวันเวลาและสถานที่
แตจะดูสาเหตุที่ทำใหประสบอันตรายหรือ
เจ็บปวย
เงินสมทบ คืออะไร?
เงินสมทบ คือ เงินที่นายจางจายเขากองทุนเงินทดแทนแตเพียง
ฝายเดียว จะเรียกเก็บจากนายจางเปนรายป โดยประเมินจากคาจาง
ที่นายจางจายใหลูกจางทั้งปรวมกัน (คนละไมเกิน 240,000 บาทตอป)
คูณกับอัตราเงินสมทบของประเภทกิจการระหวางอัตรา 0.2-1.0%
โดยนายจ า งแต ล ะประเภทกิ จ การจะจ า ยในอั ต ราเงิ น สมทบหลั ก
ที่แตกตางกันตามประกาศกระทรวงฯ ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับความเสี่ยงภัย
ตามรหัสประเภทกิจการของนายจางนั้น

กิจการใดบาง ที่ ไดรับการยกเวน ไมอยู ใน
บังคับของกฎหมายวาดวยเงินทดแทน
- ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค
และราชการสวนทองถิ่นเฉพาะขาราชการ
หรือลูกจางประจำ
- รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ
- รัฐบาลตางประเทศหรือองคการ
ระหวางประเทศ สำหรับลูกจางซึ่ง
มิใชเปนการจางงานในประเทศ
- นายจางอื่นตามที่กำหนดใน
กฎกระทรวง
กำหนดเวลาย�นแบบขึ้นทะเบียน?
นายจาง มีหนาที่ยื่นแบบขึ้น
ทะเบี ย นกองทุ น เงิ น ทดแทน
ภายใน 30 วัน นับแตวันที่มี
ลูกจางตั้งแต 1 คน

เงินสมทบตามคาประสบการณ
คืออะไร?
เพื ่ อ ให น ายจ า งให ค วามสนใจ
ในการจัดสถานที่ทำงานใหปลอดภัย
เมื่อนายจางจายเงินสมทบตามอัตรา
เงินสมทบหลัก 4 ปติดตอกันแลว
จะมีการคำนวณอัตราสวนการสูญเสีย
และนำไปเปรียบเทียบกับตาราง
ลด-เพิ่มอัตราเงินสมทบเพื่อนำมา
กำหนดอัตราเงินสมทบ โดยปรับลดลง
หรือเพิ่มขึ้นจากอัตราเงินสมทบปที่
ผานมา ซึ่งจะเริ่มจายเงินสมทบตาม
อัตราเงินสมทบตามคาประสบการณ
ตั้งแตปที่ 5 เปนตนไป

เอกสารที่ตองนำมาในวันย�น
ขึ้นทะเบียน?
- แผนที่ตั้งและภาพถายของสถาน
ประกอบการ
- หลักฐานแสดงตัวนายจาง
- หนังสือมอบอำนาจ (แนบสำเนาบัตร
ประชาชนผูมอบอำนาจ)
- หนังสือสัญญาเชา หรือหนังสือยินยอม
ใหใชสถานที่ (เฉพาะกรณีบุคคลธรรมดา)

หากนายจางมีสำนักงานหลายสาขา
จะย�นแบบขึ้นทะเบียนไดที่ ไหน?
นายจางที่มีสำนักงานสาขา หรือมี
ลูกจางทำงานในหลายจังหวัด จะตอง
ยื่นแบบขึ้นทะเบียนและจายเงินสมทบ
กองทุนเงินทดแทนรวมกันเพียงแหงเดียว
ณ เขตทองที่ซึ่งเปนสถานที่ตั้งของ
สำนักงานใหญ โดยแจงรายละเอียด
สถานที่ตั้งและจำนวนลูกจางของสาขา
ไวดวย

นายจางตองจายเงินสมทบ
ประจำปเม�อใด?
กองทุนเงินทดแทน
จะเรี ย กเก็ บ เงิ น สมทบ
จากนายจางเปนรายป
(ปละ 1 ครัง้ ) โดยในปแรก
นายจ า งจะต อ งจ า ย
เงินสมทบภายใน 30 วัน
นับแตวนั ทีม่ ลี กู จางตัง้ แต
1 คน สำหรับปตอๆ ไป จายภายในเดือนมกราคมของทุกป
เงินสมทบที่เรียกเก็บตนป คิดมาจากจำนวนเงินคาจาง
ที่ประมาณการไวลวงหนา ซึ่งอาจไมเทากับคาจางจริงที่จะเกิดขึ้น
เนื่องจากในระหวางปนายจางอาจมีการเพิ่มหรือลดจำนวนลูกจาง
ปรับอัตราคาจาง เปนตน ดังนั้น ในเดือนกุมภาพันธของทุกป นายจาง
ตองแจงจำนวนคาจางรวมทั้งปของปที่ผานมาไปยังสำนักงาน
ประกันสังคมอีกครั้งหนึ่ง เพื่อจะไดนำไปเปรียบเทียบกับเงินสมทบ
ที่เก็บไวเมื่อตนป หากจำนวนคาจางจริงของปที่ผานมาสูงกวาคาจาง
ที่ประมาณไว เปนเหตุใหเงินสมทบที่เก็บไวเมื่อปที่ผานมานอยกวา
ก็จะเรียกเก็บเพิ่มภายใน 31 มีนาคม หากจำนวนเงินคาจางรวม
ทั้งปต่ำกวาเดิม ทำใหเงินสมทบที่เรียกเก็บสูงกวาความเปนจริง
เมื่อตรวจบัญชีของนายจางแลว หากคาจางต่ำกวาที่ประเมินไวจะ
ไดรับเงินสมทบสวนที่จายเกินคืนหรือไวหักเงินในใบแจงเงินสมทบ
ในครั้งตอไป

เม�อใดที่ลูกจางมีสิทธิไดรับ
การคุมครอง?
สิทธิเกิดขึ้นทันทีนับตั้งแตวันแรกที่เขาทำงานใหนายจาง
การประสบอันตรายเน�องจาก
การทำงาน หมายความวาอยางไร?
การที ่ ล ู ก จ า งได ร ั บ อั นตราย
แก ก ายหรื อ ผลกระทบแก จ ิ ต ใจ
หรือถึงแกความตายเนื่องจาก
การทำงานหรื อ ป อ งกั น รั ก ษา
ประโยชนใหนายจาง หรือทำตาม
คำสั่งของนายจาง
การเจ็บปวยดวยโรคเน�องจาก
การทำงาน หมายความวาอยางไร?
การที ่ ล ู ก จ า งเจ็ บ ป ว ย
หรือถึงแกความตายดวยโรค
ซึ่งเกิดขึ้นตามลักษณะหรือ
สภาพของงานหรือเนื่องจาก
การทำงาน

สถานที่ย�นแบบขึ้นทะเบียน?
กำหนดใหนายจางยืน่ แบบขึน้ ทะเบียนไดท่ี สำนักงานประกันสังคม
ณ ทองทีท่ ส่ี ถานประกอบการตัง้ อยู

สิ่งที่นายจางไดรับ
ภายหลังการขึ้นทะเบียน
1. เลขที่บัญชี ซึ่งจะเปนเลขเดียวกับกองทุนประกันสังคมเพื่อใช
อางอิงในการติดตอ
2. ใบประเมินเงินสมทบ เพื่อแจงใหนายจางทราบถึงจำนวนเงิน
สมทบที่จะตองจายเขากองทุนเงินทดแทน และวันที่ครบกำหนด
ชำระ
3. หนังสือสำคัญแสดงการขึ้นทะเบียน

การรายงานคาจาง
นายจางตองรายงานคาจางที่จายจริงของปที่ผานมาภายใน
เดือนกุมภาพันธของทุกป การไมรายงานคาจางภายในกำหนดอาจมี
ผลทำใหนายจางตองชำระเงินเพิ่มตามกฎหมาย หากเงินสมทบที่
คำนวณไดสูงกวาเงินสมทบที่จายไวเมื่อเดือนมกราคมของปที่ผานมา
ทั้งนี้ นายจางรายใดไมจายเงินสมทบภายในกำหนดเวลา หรือจาย
เงินสมทบไมครบจำนวน ตองจายเงินเพิ่มตามกฎหมายอีกในอัตรา
รอยละ 2 ตอเดือนของเงินสมทบที่ตองจาย

สูญหาย หมายความวาอยางไร?
การที่ลูกจางหายไปในระหวางการทำงานหรือปฏิบัติตามคำสั่ง
ของนายจาง ซึ่งมีเหตุอันควรเชื่อวาลูกจางถึงแกความตายเพราะประสบ
เหตุอันตรายที่เกิดขึ้นในระหวางการทำงานหรือปฏิบัติตามคำสั่ง
ของนายจางนั้น รวมตลอดถึงการที่ลูกจางหายไปในระหวางเดินทาง
โดยพาหนะทางบก ทางอากาศหรือทางน้ำ เพื่อไปทำงานใหนายจาง
ซึ่งมีเหตุอันควรเชื่อวาพาหนะนั้นไดประสบเหตุอันตรายและลูกจาง
ถึงแกความตาย ทั้งนี้ เปนระยะเวลาไมนอยกวา 120 วัน นับแต
วันที่เกิดเหตุนั้น

เม�อลูกจางประสบอันตรายหรือเจ็บปวย
เน�องจากการทำงาน จะไดรับอะไรบาง?
ไดรับเงินทดแทน ซึ่งประกอบดวย คารักษาพยาบาล คาทดแทน
รายเดือน คาทำศพ และคาฟนฟูสมรรถภาพในการทำงาน

16.1 คารักษาพยาบาล ไดรับเงินเทาใด?

มีสิทธิไดรับคารักษาพยาบาลเทาที่จายจริงไมเกิน 50,000 บาท
ตอการประสบอันตรายหรือเจ็บปวย 1 ครั้ง หากมีการบาดเจ็บที่รุนแรง
หรือเรื้อรังตามหลักเกณฑที่กำหนดในกฎกระทรวงกำหนดอัตราคา
รักษาพยาบาลที่ใหนายจางจาย ใหจายเพิ่มไดอีก 100,000 บาท รวมแลว
ไมเกิน 150,000 บาท หากไมเพียงพอสามารถจายเพิ่มไดอีกรวมแลว
ไมเกิน 300,000 บาท หรือหากไมเพียงพอสามารถจายเพิ่มขึ้นไดอีก
รวมแลวไมเกิน 500,000 บาท โดยตามความเห็นของคณะกรรมการ
การแพทย และหากไมเพียงพอสามารถจายคารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น
แตรวมทั้งสิ้นไมเกิน 1,000,000 บาท โดยคณะกรรมการการแพทย
พิจารณา คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนใหความเห็นชอบ เวนแต
ลูกจางเขารับการรักษาในสถานพยาบาลของรัฐตั้งแตเริ่มแรกจน
สิ้นสุดการรักษา หรือกรณีมีความจำเปนหรือมีเหตุสมควรที่ไมสามารถ
เขารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐตั้งแตเริ่มแรก
แต ภ ายหลั ง ได เข า รั บ การรั ก ษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรั ฐ
สามารถจายคารักษาพยาบาลเทาที่จายจริงตามความจำเปนเพิ่มขึ้น
จนสิ้นสุดการรักษา

16.2 คาทดแทนรายเดือน รับอยางไร?

เมื่อลูกจางประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการทำงานให
แกนายจาง จนเปนเหตุใหมกี ารหยุดงาน สูญเสียสมรรถภาพในการทำงาน
ของรางกาย ทุพพลภาพ ตาย หรือสูญหาย จะไดคาทดแทนรอยละ
70 ของคาจางรายเดือน และไมนอ ยกวาคาจางขัน้ ต่ำรายวันตามกฎหมาย
วาดวยการคุมครองแรงงานในทองที่ที่ลูกจางประจำทำงานอยูและ
ไมเกิน 14,000 บาทตอเดือน
1) กรณีแพทยใหหยุดพักรักษาตัว จะไดรับสิทธิอะไรบาง?
มีสิทธิไดรับคาทดแทนรอยละ 70 ของคาจางรายเดือน กรณี
ลูกจางไมสามารถทำงานไดตั้งแตวันแรก แตตองไมเกิน 1 ป โดย
ตองมีใบรับรองแพทยที่ระบุหยุดพักรักษาตัวและลูกจางมีการหยุดพัก
รักษาตัวจริงตามใบรับรองแพทย

