
ประกาศกระทรวงแรงงาน 
เรื่อง  ก าหนดระยะเวลาการจ่ายค่าทดแทน  หลกัเกณฑ์ 

และวิธีการค านวณค่าจ้างรายเดือน 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงประกาศกระทรวงแรงงาน  เรื่อง  ก าหนดระยะเวลา   
การจ่ายค่าทดแทนและหลกัเกณฑ์  และวิธีการค านวณค่าจ้างรายเดอืน  ลงวันที่  ๒๕  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๔๗  
เพื่อให้การจ่ายค่าทดแทนตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน  พ.ศ.  ๒๕๓๗  มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๖  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัตเิงินทดแทน  พ.ศ.  ๒๕๓๗  
และมาตรา  ๑๘  วรรคหนึ่ง  (๒)  และ  (๓)  วรรคสาม  และวรรคสี่  แห่งพระราชบัญญัติเงินทดแทน  
พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเงินทดแทน   (ฉบับที่   ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๑  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๙  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑  เป็นต้นไป 
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงแรงงาน  เรื่อง  ก าหนดระยะเวลาการจ่ายค่าทดแทน  

และหลักเกณฑ์  และวิธีการค านวณค่าจ้างรายเดือน  ลงวันที่  ๒๕  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 
ข้อ ๓ กรณีลูกจ้างสูญเสียสมรรถภาพในการท างานของร่างกายตามมาตรา   ๑๘  (๒)   

ให้จ่ายค่าทดแทนตามประเภทของการสูญเสียอวัยวะและระยะเวลาการจ่ายค่าทดแทนตามตาราง  
ท้ายประกาศนี้ 

ในกรณีมีการสูญเสียสมรรถภาพในการท างานของร่างกายนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในตาราง
ท้ายประกาศนี้   ให้มีระยะเวลาการจ่ายค่าทดแทนตามผลการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพ   
เป็นร้อยละของสมรรถภาพทั้งร่างกาย  ในอัตราความสูญเสียสมรรถภาพร้อยละหนึ่งต่อระยะเวลา 
การจ่ายค่าทดแทนสองเดือน 

ข้อ ๔ ให้ลูกจ้างได้รับการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพในการท างานของร่างกาย  
ภายหลังจากเหตุใดเหตุหนึ่ง  ดังนี้ 

(๑) เมื่อลูกจ้างได้รับการรักษาด้วยวิธีการต่าง ๆ  ทางการแพทย์อย่างเต็มที่แล้วหรือสิ้นสุด  
การรักษาซึ่งไม่สามารถรักษาให้เป็นปกติได้และพยาธิสภาพของร่างกายคงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอีก 

(๒) เมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาหนึ่งปี  นับแต่วันที่ลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย 
ข้อ ๕ ให้แพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมซึ่งขึ้นทะเบียนเป็นแพทย์ผู้ประเมินการสูญเสีย

สมรรถภาพในการท างานของร่างกายไว้กับส านักงานประกันสังคมเป็นผู้ประเมินการสูญเสียสมรรถภาพ  
ในการท างานของร่างกาย  โดยใช้วิธีการประเมินและอัตราการสูญเสียสมรรถภาพในการท างาน  
ของร่างกาย  ตามคู่มือแนวทางการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพทางกายและจิตที่ส านักงาน
ประกันสังคมประกาศก าหนด 

้หนา   ๑๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๖๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มีนาคม   ๒๕๖๒



ในกรณีที่วิธีการประเมินและอัตราการสูญเสียสมรรถภาพในการท างานของร่างกาย   
มิได้ก าหนดไว้ในคู่มือตามวรรคหนึ่ง  ให้คณะกรรมการการแพทย์เป็นผู้ประเมินและก าหนดอัตรา 
การสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะนั้น  ๆ 

ข้อ ๖ กรณีลูกจ้างซึ่งได้รับการประเมินเป็นผู้ทุพพลภาพให้มีระยะเวลาการจ่ายค่าทดแทน
ตลอดชีวิต 

ข้อ ๗ หลักเกณฑ์และวิธีการค านวณค่าจ้างรายเดือนตามมาตรา  ๑๘  วรรคสาม  ให้เป็นไป  
ดังนี้ 

(๑) กรณีที่ลูกจ้างได้รับค่าจ้างเป็นรายเดือน  เท่ากับค่าจ้างรายเดือนในเดือนที่ลูกจ้าง   
ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยหรือสูญหาย 

(๒) กรณีที่ลูกจ้างได้รับค่าจ้างเป็นรายวัน   เท่ากับอัตราค่าจ้างรายวันในวันที่ลูกจ้าง   
ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยหรือสูญหายคูณด้วยย่ีสิบหก 

(๓) กรณีที่ลูกจ้างได้รับค่าจ้างเป็นรายชั่วโมง   เท่ากับอัตราค่าจ้างในชั่วโมงที่ลูกจ้าง   
ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยคูณด้วยแปดและยี่สิบหก 

(๔) กรณีที่ลูกจ้างได้รับค่าจ้างตามผลงาน  โดยค านวณเป็นหน่วย  เท่ากับค่าจ้างงวดสุดท้าย  
ที่ลูกจ้างได้รับหารดว้ยจ านวนวันที่ลูกจ้างท างานในงวดนั้น  และคูณด้วยย่ีสิบหก  ถ้าไม่อาจค านวณคา่จา้ง  
ตามผลงานได้   ให้ค านวณจากค่าจ้างขั้นต่ ารายวันตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน  
ในท้องที่ที่ลูกจ้างประจ าท างานอยู่คูณด้วยย่ีสิบหก 

(๕) กรณีที่ลูกจ้างได้รับค่าจ้างเป็นระยะเวลาอย่างอื่นหรือค านวณการจ่ายเป็นอย่างอื่น
นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ใน  (๑)  ถึง  (๔)  เท่ากับค่าจ้างงวดสุดท้ายที่ลูกจ้างได้รับหารด้วยจ านวน 
วันท างานปกติในงวดนั้น  และคูณด้วยย่ีสิบหก 

หากลูกจ้างได้รับค่าจ้างหลายประเภท  ให้ค านวณค่าจ้างแต่ละประเภทตาม  (๑)  ถึง  (๕)   
แล้วน ามารวมกันเป็นค่าจ้างรายเดือน 

ข้อ ๘ กรณีจะเป็นประการใดก็ตาม  ค่าทดแทนตามมาตรา  ๑๘  วรรคหนึ่งที่ก าหนดไว้ 
ในวรรคสี่ต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละเจ็ดสิบของค่าจ้างขั้นต่ ารายวันตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน  
ในท้องที่ที่ลูกจ้างประจ าท างานอยู่คูณด้วยยี่สิบหกและไม่เกินร้อยละเจ็ดสิบของค่าจ้างเฉลี่ยต่อเดือน    
ซึ่งค านวณจากค่าจ้างสูงสุดที่ใช้เป็นฐานค านวณเงินสมทบตามประกาศกระทรวงแรงงาน  เรื่อง  ประเภท  
ขนาดของกิจการท้องที่ที่ให้นายจ้างจ่ายเงินสมทบ  อัตราเงินสมทบ  อัตราเงินฝาก  วิธีการประเมิน 
และการเรียกเก็บเงินสมทบหารด้วยสิบสอง 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  21  กมุภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖2 

พลต ารวจเอก  อดุลย ์ แสงสิงแกว้ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 

้หนา   ๑๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๖๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มีนาคม   ๒๕๖๒



 
 

ตาราง 

ประเภทของการสูญเสียอวัยวะและระยะเวลาจ่ายค่าทดแทน 

ประเภทของการสูญเสียอวัยวะ ค าจ ากัดความ 
ระยะเวลาการจ่าย
ค่าทดแทน (เดือน) 

๑.  แขนขาดระดับข้อศอก แขนขาดระดับข้อศอกข้ึนไป ๑๒๐ 
๒.  แขนขาดระดับต ่ากว่าข้อศอก แขนขาดระดับต ่ากว่าข้อศอก และ/หรือ

ข้อมือและยังงอข้อศอกได้ ๑๑๔ 
๓.  มือขาด นิ้วมือทั้งห้านิ้วขาด ตั้งแต่ระดับข้อโคนนิ้ว 

ของทุกนิ้วขึ้นไปถึงข้อมือ ๑๐๘ 
๔.  นิ้วหัวแม่มือขาด นิ้วหัวแม่มือตั้งแต่ระดับข้อโคนนิ้วขึ้นไป

ถึงข้อมือ ๔๔ 
๕.  นิ้วหัวแม่มือขาดระดับข้อปลายนิ้ว นิ้วหัวแม่มือขาดระดับข้อปลายนิ้ว ๒๒ 
๖.  นิ้วชี้หรือนิ้วกลางขาด นิ้วชี้หรือนิ้วกลางขาดระดับโคนนิ้ว ๒๒ 
๗.  นิ้วชี้หรือนิ้วกลางขาดระดับข้อกลางนิ้ว นิ้วชี้หรือนิ้วกลางขาดระดับข้อกลางนิ้ว ๑๖ 
๘.  นิ้วชี้หรือนิ้วกลางขาดระดับข้อปลายนิ้ว นิ้วชี้หรือนิ้วกลางขาดระดับข้อปลายนิ้ว ๑๐ 
๙. นิ้วนางหรือนิ้วก้อยขาด นิ้วนางหรือนิ้วก้อยขาดระดับข้อโคนนิ้ว ๑๐ 
๑๐.  นิ้วนางหรือนิ้วก้อยขาดระดับข้อกลางนิ้ว นิ้วนางหรือนิ้วก้อยขาดระดับข้อกลางนิ้ว ๘ 
๑๑. นิ้วนางหรือนิ้วก้อยขาดระดับข้อปลายนิ้ว นิ้วนางหรือนิ้วก้อยขาดระดับข้อปลายนิ้ว ๖ 
๑๒. ขาขาดระดับข้อสะโพก ขาขาดผ่านข้อสะโพก ๘๐ 
๑๓. ขาขาดระดับข้อเข่า ขาขาดผ่านข้อเข่า ๖๔ 
๑๔. เท้าขาด เท้าขาดผ่านข้อเท้า ๕๐ 
๑๕. เท้าขาดระดับกลางเท้า เท้าขาดระดับกลางเท้า ๓๖ 
๑๖. นิ้วหัวแม่เท้าขาดที ระดับข้อโคนนิ้ว นิ้วหัวแม่เท้าขาดที ระดับข้อโคนนิ้ว ๑๐ 
๑๗. นิ้วหัวแม่เท้าขาดที ระดับข้อปลายนิ้ว นิ้วหัวแม่เท้าขาดที ระดับข้อปลายนิ้ว ๔ 
๑๘. นิ้วเท้าอื นหนึ งนิ้วขาดที ระดับข้อโคนนิ้ว นิ้วเท้าอื นหนึ งนิ้วขาดที ระดับข้อโคนนิ้ว ๒ 
๑๙. นิ้วเท้าอื นทั้งสี นิ้วขาดที ระดับข้อโคนนิ้ว นิ้วเท้าขาดทุกนิ้วที ระดับข้อโคนนิ้ว ๑๘ 

 


