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กฎหมายกองทุนเงินทดแทน
คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๕๘๒/๒๕๔๕
ที่จําเลยอุทธรณวา การรักษาตามวิธีการของผูเปนแพทยผูเปนพยานโจทกเปนการรักษา
ที่ผิดวิธี จึงไมใชคารักษาพยาบาลตามความจําเปน ไมใชขอกฎหมายอันเกี่ยวดวยความสงบ
เรียบรอยของประชาชน ตองหามไมใหอุทธรณตามป.วิ.พ. มาตรา ๒๒๕ ประกอบ พ.ร.บ.จัดตั้ง
ศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานพ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๓๑
นิ้วมือแตละนิว้ ตางเปนองคาพยพของรางกาย แยกเปนอิสระจากกันและมีสมรรถภาพใน
การใชงานแตกตางกัน ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง กําหนดระยะเวลา
การจายคาทดแทนและหลักเกณฑและวิธกี ารคํานวณคาจางรายเดือน ลงวันที่ ๑๒ กันยายน
๒๕๓๗ ออกตามความในมาตรา ๖ และมาตรา๑๘(๒)(๓) วรรคสามและวรรคสี่ แหง พ.ร.บ.เงิน
ทดแทน พ.ศ.๒๕๓๗ ขอ ๒ และขอ ๓ กําหนดใหนายจางจายคาทดแทนเปนรายเดือนใหแก
ลูกจางที่ประสบอันตรายสูญเสียนิ้วหัวแมมือ นิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนาง และนิ้วกอยไวมากนอยกวา
กันเรียงเปนลําดับจากนิ้วหัวแมมือไปหานิ้วกอยทั้งกรณีสูญเสียนิ้วมือทั้งนิ้วและบางสวน
ลูกจางประสบอันตรายไดรับบาดเจ็บที่กระดูกนิว้ มือขางขวาทัง้ หานิ้วเปนกรณีบาดเจ็บ
อยางรุนแรงของกระดูกหลายแหงและตองไดรับการผาตัดแกไขตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๒ (พ.ศ.
๒๕๓๙) ออกตามความใน พ.ร.บ.เงินทดแทน พ.ศ.๒๕๓๗ขอ ๒(๒)
คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๔๗๐/๒๕๔๔
การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณของคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนกระทําในรูปคณะ
บุคคลอันเปนการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงตาม พ.ร.บ.เงินทดแทนพ.ศ.๒๕๓๗ แมคณะกรรมการ
กองทุนเงินทดแทนจะมิไดมีฐานะเปนนิติบุคคล คําวินิจฉัยของคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน
ก็มีผลผูกพันกรรมการทุกคนไมวาจะไดเขารวมประชุมพิจารณาวินิจฉัยดวยหรือไม ดังนั้น การ
ฟองขอใหเพิกถอนคําวินิจฉัยของคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนจึงไมใชเปนการฟอง
คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนในฐานะสวนตัวแตเปนการฟองในทางตําแหนงหนาที่ตาม
กฎหมาย คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนทั้งคณะจึงถูกฟองเปนจําเลยได
คําพิพากษาฎีกาที่ ๗๔๙๓/๒๕๓๘
ตามที่ พ.ร.บ.เงินทดแทน พ.ศ.๒๕๓๗ มาตรา ๓๒ (๕)ระบุวา คณะกรรมการกองทุนเงิน
ทดแทนมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณตามมาตรา ๕๒ นั้น หมายความวามีอํานาจที่จะ
วินิจฉัยชีข้ าดวาเห็นดวยกับคําวินิจฉัยของพนักงานเจาหนาที่ที่ใหจายเงินทดแทนใหแกโจทกทั้ง
สามสิบหาหรือไม แตจะมีคําสั่งระงับการจายเงินทดแทนเปนการชัว่ คราวหาไดไม เพราะการมี
คําสั่งดังกลาวยอมมีผลเปนการทุเลาการปฏิบัตติ ามคําวินิจฉัยของพนักงานเจาหนาที่ อันเปน
การขัดตอมาตรา ๕๔ แหง พ.ร.บ.เงินทดแทน พ.ศ.๒๕๓๗ ที่บัญญัตเิ ปนใจความวาการ
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อุทธรณหรือนําคดีไปสูศาลไมเปนการทุเลาการปฏิบัตติ ามคําสั่งหรือคําวินิจฉัยของพนักงาน
เจาหนาที่หรือของคณะกรรมการ แลวแตกรณี
แมคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนจะมีอํานาจในการรวบรวมพยานหลักฐานโดยจะ
เปนผูรวบรวมเอง หรือแตงตั้งคณะอนุกรรมการชวยรวบรวมก็เปนการกระทําเพื่อนํามาพิจารณา
วินิจฉัยอุทธรณนั่นเอง และเมื่อยังไมไดวินิจฉัยชี้ขาดวาเห็นดวยกับอุทธรณและสัง่ ใหเพิกถอนคํา
วินิจฉัยของพนักงานเงินทดแทนที่ใหจายเงินทดแทนแกโจทกทั้งสามสิบหา ซึ่งคณะกรรมการ
กองทุนเงินทดแทนยังตองวินิจฉัยตอไปแตยังอยูในขัน้ ตอนการรวบรวมพยานหลักฐาน ถาถือวา
คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนมีอํานาจที่จะมีคําสั่งระงับการจายเงินทดแทนเปนการชั่วคราว
แลวก็จะมีผลเปนการเปดชองใหมีการหลีกเลี่ยงบทบัญญัติของมาตรา ๕๔ ได ยอมไมชอบดวย
เจตนารมณของบทบัญญัตใิ นมาตราดังกลาว
คําพิพากษาฎีกาที่ ๔๙๑๙/๒๕๓๘
ลูกจางออกเดินทางจากบานพักของลูกจางเพื่อไปเก็บเงินจากลูกคาตามคําสั่งของ
นายจางและประสบอุบตั ิเหตุขณะเดินทาง แสดงอยูในตัววาลักษณะการทํางานของลูกจางในวัน
เกิดเหตุ ลูกจางไมตองเขาไปยังที่ทํางานของลูกจางและกระทํากิจอื่น แตลูกจางออกจากบานพัก
ตรงไปบานลูกคาเพื่อปฏิบตั ิหนาที่ตามทีไ่ ดรับมอบหมาย ยอมชี้ใหเห็นวา ลูกจางไดเริ่มลงมือ
ทํางานแลว แตยังไมถึงทีห่ มาย กรณีไมจําตองปฏิบัติหนาที่ถึงขนาดที่ลูกจางจะตองเดินทางไป
ถึงที่หมายและเริ่มลงมือเก็บเงินจากลูกคาจริง ๆ ถือวาลูกจางไดประสบอันตรายโดยถึงแกความ
ตายเนื่องจากการทํางานใหแกนายจางแลว
ภริยาของลูกจางจึงมีสิทธิไดรับเงินทดแทนจาก
กองทุนเงินทดแทนตามกฎหมาย
คําพิพากษาฎีกาที่ ๓๔๒๖/๒๕๓๘
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง อัตราและวิธีเรียกเก็บเงินสมทบ การจายเงิน
ทดแทนของสํานักงานกองทุนเงินทดแทนและการอุทธรณลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๑๖ ขอ ๖
และขอ ๒๓ วา สํานักงานกองทุนเงินทดแทนเปนผูก ําหนดรหัสประเภทกิจการของโจทก เมื่อ
โจทกไมพอใจจึงมีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน
โจทกยื่นอุทธรณเกีย่ วกับการกําหนดรหัสประเภทกิจการของโจทกตอคณะกรรมการ
กองทุนเงินทดแทน เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๓๖ คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนไดวินิจฉัย
แลวมีมติวา โจทกอยูในรหัสประเภทกิจการ ๑๐๐๔"การประกอบรถยนต" อัตราเงินสมทบรอยละ
๐.๖ และรหัสประเภทกิจการอื่น ๆเพิ่มเติมตามประเภทกิจการของผูวาจางโจทก โดยโจทกไดรับ
แจงคําวินิจฉัยดังกลาวเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๖ การที่โจทกไมพอใจในคําวินจิ ฉัย
อุทธรณดังกลาวโจทกตองยืน่ ฟองตอศาลภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบคําวินจิ ฉัยตามขอ
๒๕ ของประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับดังกลาวขางตน แตโจทกมิไดฟองคดีภายในกําหนด
โดยฟองคดีนี้เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๓๗ โจทกจึงไมมีอํานาจฟอง

หนา 2 จาก 6

www.thaiHRlaw.com

คําพิพากษาฎีกาที่ ๕๐๒๔/๒๕๓๓
โจทกเปนลูกจางของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
ทําหนาที่เปน
พนักงานสินเชื่อประจําสาขาจังหวัดชุมพร เมื่อผูจัดการสาขาชุมพร อนุญาตใหพนักงานธนาคาร
ฝกซอมกีฬาโดยถือเปนการปฏิบัติงานของธนาคาร และตามระเบียบของธนาคารฉบับที่ ๒๑ วา
ดวยการแขงขันกีฬาของธนาคารยังกําหนดวาการฝกซอมกีฬาและการแขงขันกีฬาใหถือเปน
การปฏิบัติงานของธนาคาร โจทกประสบอันตรายขณะฝกซอมกีฬา จึงถือเปนการประสบ
อันตรายเนื่องจากการทํางานใหนายจาง นายจางตองจายเงินทดแทนใหโจทก
การกําหนดประเภทกิจการของนายจางก็เพื่อประโยชนในการเรียกเก็บเงินสมทบกองทุน
เงินทดแทนตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง อัตราและวิธีเรียกเก็บเงินสมทบ การจายเงิน
ทดแทนของสํานักงานกองทุนเงินทดแทนและการอุทธรณ (ฉบับที่ ๒ ) ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน
๒๕๑๗เทานัน้
หาใชเปนการจํากัดวาลูกจางจะตองประสบอันตรายเนื่องจากการทํางานตาม
ประเภทของกิจการของนายจางจึงจะมีสิทธิไดรับเงินทดแทนไม
โจทกไดบรรยายฟองไวพอใหเขาใจแลววา คาพาหนะเดินทางจากโรงพยาบาลวิรชั ศิลป
ไปโรงพยาบาลมิชชั่นที่โจทกตองเสียไปคือคาใชจายเกีย่ วกับการตรวจ การรักษา การพยาบาล
และการอื่นทีจ่ ําเปนอันเปนคารักษาพยาบาลตามกฎหมายแลว เมื่อจําเลยไมไดใหการปฏิเสธวา
คาพาหนะตามที่โจทกฟองไมใชคารักษาพยาบาล โจทกไมตองใชรถพยาบาล คาพาหนะตามคํา
ฟองจึงเปนคารักษาพยาบาลซึ่งเปนสวนหนึ่งของเงินทดเแทนที่สํานักงานกองทุนเงินทดแทน
จะตองจายใหโจทก ที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยวาโจทกไมมีสิทธิไดรับเงินคาพาหนะจากการ
วาจางรถพยาบาลเปนการวินิจฉัยนอกประเด็นขอพิพาท
คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๓๒๖/๒๕๓๓
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง อัตราและวิธีเรียกเก็บเงินสมทบ การจายเงินทดแทน
ของสํานักงานกองทุนเงินทดแทน และการอุทธรณ (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๒๗
ที่กําหนดใหนายจางจายเงินสมทบตามอัตราเงินสมทบในตารางที่ ๑ ทายประกาศ โดยกําหนด
ประเภทกิจการเปนรหัส และอัตราเงินสมทบแตกตางกัน ก็เพื่อจะเรียกเก็บเงินสมทบมากนอย
ตามประเภทกิจการที่มีความเสี่ยงไมเทากันในการประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการ
ทํางาน มิใชเปนการจํากัดความรับผิดวา ถาลูกจางไมไดประสบอันตรายเพราะการทํางานปกติ
หรือตามวัตถุประสงคของนายจางแลว สํานักงานกองทุนเงินทดแทนก็ไมตองจายเงินทดแทน
เพราะประเภทกิจการอยางหนึ่งของนายจางอาจมีงานอื่น ๆ นอกเหนือจากสภาพการทํางาน
ปกติของลูกจางรวมอยูดวย เมื่อนายจางของโจทกมีคําสั่งแตงตั้งโจทกเปนนักกีฬาฟุตบอล เพือ่
แขงขันกีฬาระหวางธนาคารซึ่งระเบียบของนายจางถือวาการแขงขันและการฝกซอมกีฬาเปน
การปฏิบัติงานของธนาคาร การที่โจทกประสบอันตรายในขณะฝกซอมฟุตบอล จึงเปนการ
ประสบอันตรายเนื่องจากการทํางานใหนายจาง จําเลยตองจายคาทดแทนใหแกโจทก
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คําพิพากษาฎีกาที่ ๓๔๐๐/๒๕๓๒
การฟองเรียกเงินที่ นายจาง ตองจายเขาสมทบกองทุนเงินทดแทนไมมีกฎหมายบัญญัติ
เรื่องอายุความไว จึงตองบังคับตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๖๔ คือใชอายุ
ความทัว่ ไปซึง่ มีกําหนด ๑๐ ป
คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๒๙๕/๒๕๓๒
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนที่นายจางตองชําระใหแกกองทุนเงินทดแทน หาใชเงินป
ตามความหมายแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๖๖ ไม เมื่อไมมีกฎหมายใด
กําหนดอายุความในเรื่องนี้ไวเปนอยางอื่น จึงมีอายุความสิบปตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย มาตรา ๑๖๔
คําพิพากษาฎีกาที่ ๓๘๕๐/๒๕๓๑
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐๓ กําหนดใหนายจางจายเงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน โดยใหอํานาจอธิบดีกรมแรงงานออกคําสั่งเปนหนังสือใหยึดอายัด และขายทอดตลาด
ทรัพยสินของผูไมจายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนและหรือเงินเพิ่มไดเองโดยไมตองฟองรอง
ตอศาล ถือไดวาเปนสิทธิอนื่ ๆ ซึ่งบุคคลภายนอกอาจรองขอใหบังคับเหนือทรัพยสินนั้นไดตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๒๘๗ กรมแรงงานจึงมีสิทธิขอเขาเฉลี่ยหนีต้ าม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๒๙๐ ได แมจะมิไดเปนเจาหนี้ตามคําพิพากษา
และไมใชหนีค้ าภาษีอากรก็ตาม
คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๐๗๐/๒๕๓๑
บ. ลูกจางจําเลยประสบอุบตั ิเหตุถึงแกความตาย โจทกเปนภริยาของ บ. ยื่นเรื่องราว
ขอรับเงินทดแทนจากสํานักงานแรงงานจังหวัดสํานักงานแรงงานจังหวัดปฏิเสธการจายเงิน
ทดแทนโจทกอุทธรณตอคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนคณะกรรมการฯ
ยกอุทธรณของ
โจทกและโจทกทราบผลการวินิจฉัยเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๒๙ ดังนี้ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่องอัตราและวิธเี รียกเก็บเงินสมทบการจายเงินทดแทนฯ ขอ ๒๕ กําหนด
วาถาผูอุทธรณไมพอใจคําวินิจฉัยอุทธรณของคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนใหฟองตอศาล
ภายใน ๓๐ วันนับแตวันทราบคําวินิจฉัยอุทธรณ เมื่อโจทกยื่นฟองจําเลยและตอมาไดยื่นคํารอง
ขอใหศาลแรงงานกลางหมายเรียกกรมแรงงานเขามาเปนจําเลยรวมเมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน
๒๕๒๙ ซึ่งมีผลเทากับโจทกฟองกรมแรงงานในวันที่ ๑๘ กันยายน นั้นเอง ถือไดวาโจทกมิไดใช
สิทธิฟองคดีภายในกําหนดระยะเวลาตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ฯ ดังกลาว โจทกจึงไม
อาจนําคดีมาฟองจําเลยรวมตอศาลได
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คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๐๕๔/๒๕๒๖
แมโจทกจะมิไดยื่นบัญชีระบุพยานเอกสารที่อางและมิไดสงสําเนาเอกสารใหจําเลยภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดก็ตาม แตเมื่อศาลชัน้ ตนใชดลุ พินิจรับฟงพยานเอกสารดังกลาว
เพราะเห็นวา เปนพยานหลักฐานอันสําคัญเกี่ยวกับประเด็นขอสําคัญในคดีจาํ เปน จะตอง
สืบพยานเชนวานั้น เพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม ศาลชั้นตนรับฟงพยานหลักฐานนั้นได
โจทกไดแจงการประเมินเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนใหจําเลยทราบโดยชอบแลว จําเลย
มิไดอุทธรณการประเมินดังกลาวตอคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนภายในสามสิบวันนับแต
วันที่ทราบ จําเลยก็ตองจายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนใหโจทก
คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๗๕๗/๒๕๒๖
นายจางประกอบกิจการหลายอยางแตเกี่ยวของกัน ตองกําหนดรหัสประเภทกิจการเพื่อ
เรียกเก็บเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเพียงรหัสเดียว โดยพิจารณาจากกิจการหลักของนายจาง
ผูนั้น
โจทกประกอบกิจการคาน้ํามันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑปโตรเลียม
และมีโรงงานกลั่น
น้ํามันเชื้อเพลิงดวย จึงเปนการประกอบกิจการหลายอยางเกี่ยวของกัน เมื่อฟงไดวากิจการคา
น้ํามันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑปโตรเลียมเปนกิจการหลัก กิจการทั้งหมดของโจทกจึงตองใชรหัส
๑๕๐๒
การที่สํานักงานกองทุนเงินทดแทนกําหนดรหัสผิดไปทําใหโจทกตองจายเงินสมทบ
กองทุนเงินทดแทนเพิ่มขึ้น ยอมทําใหโจทกขาดประโยชนอันควรไดจากเงินที่ตองนําไปวางตาม
คําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย
กรมแรงงานจําเลยจึงตองรับผิดในดอกเบี้ยของเงินสวนทีว่ าง
เกินไปนั้น
คําพิพากษาฎีกาที่ ๕๐๙/๒๕๒๕
ลักษณะการจายเงินคาครองชีพซึ่งจายเปนรายเดือน โดยคํานวณจากอัตราคาจางพื้นฐาน
มีลักษณะเปนการจายประจําและแนนอนเพื่อตอบแทนการทํางานในเวลาทํางานปกติของวัน
ทํางานเชนเดียวกับคาจาง แมจะจายเพื่อชวยเหลือในภาวะเศรษฐกิจที่มีคาครองชีพสูงขึ้นก็ตาม
เงินคาครองชีพก็เปนสวนหนึ่งของคาจาง และไมใชเงินประเภทเดียวกันกับคาลวงเวลา คา
ทํางานในวันหยุด ซึ่งไมถือวาเปนคาจาง ดังนั้น เงินคาครองชีพจึงเปนคาจางอันตองนํามา
คํานวณเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนดวย
สวนเงินรางวัลประจําปหรือโบนัสนั้น คณะกรรมการบริษัทนายจางจะไมอนุมัติใหจายในป
ใดก็ได ทั้งการจายก็มีความมุงหมายเพื่อเปนรางวัลสําหรับความดีความชอบของลูกจางที่ทํางาน
มาดวยดีและมีความประพฤติเหมาะสม เงินรางวัลประจําปจึงมิใชเงินที่นายจางจายใหลูกจาง
เปนการตอบแทนการทํางาน ไมเปนคาจางอันจะนํามาคํานวณเงินสบทบกองทุนเงินทดแทน
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คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๗๙๙/๒๕๒๓
แมจะฟงวา ผูชวยผูจดั การบริษัท อ. สั่งใหผูตายดําเนินการให ป. ยายออกไปจากหองพัก
ของบริษัท ซึง่ ป. อยูโดยไมมีสิทธิ ผูตายสั่งใหคนตาม ป. ไป พบ ป.ไมไป ผูตายจึงไปพบ ป.
เพื่อเจรจาเรียกหองพักคืน แตในการเจรจานั้นไดความวา ผูตายไดทํารายรางกาย ป. กอน โดย
ไมจําเปน ดังนี้ เปนเรื่องผูตายทํารายรางกาย ป.ไปตามเจตนาของผูตายเอง หาเกี่ยวเนื่องกับ
การเจรจาเรียกหองพักคืนอันเปนการทํางานใหนายจางไม เมื่อ ป. บันดาลโทสะ ใชอาวุธปนยิง
ผูตายถึงแกความตาย ความตายของผูตายจึงเกิดขึ้นเนื่องจากผูตายทํารายรางกาย ป.กอน ถือ
ไมไดวาผูตายประสบอันตรายถึงแกความตายเนื่องจากการทํางานใหแกนายจางอันจะทําให
ภริยาของผูตายมีสิทธิไดรบั เงินจากกองทุนเงินทดแทน

หนา 6 จาก 6

