29. การพิจารณาอนุมตั ิจ่ายเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง
(กรณีนายจ้างไม่จ่ายค่าชดเชย)
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คู่มือสาหรับประชาชน
งานที่ให้บริการ
หน่วยงานรับผิดชอบ

29. การพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง (กรณีนายจ้างไม่จ่าย
ค่าชดเชย)
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ
1. สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
76 จังหวัด
2. สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น.

กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างว่าด้วยการจ่ายเงินอัตราเงินที่จะจ่ายและระยะเวลาการจ่าย
พ.ศ. 2546 (ฉบับที่ 2) และ พ.ศ. 2552
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคาขอ
1) การจ่ายเงินกองทุน สงเคราะห์ ลูกจ้างกรณี นายจ้างไม่จ่ายค่าชดเชยคือการช่วยเหลื อลูกจ้างใน เรื่อง
ค่าชดเชยในกรณี เลิ กจ้ างตามมาตรา 118 แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เท่ านั้ น โดย
พนั กงานตรวจแรงงานจะต้อ งสอบข้อ เท็ จจริงให้ ได้ค วามว่าลู กจ้ างได้รับ ความเดื อดร้อ นสมควรได้ รับ การ
ช่วยเหลือหรือไม่รวมทั้งตรวจสอบด้วยว่านายจ้างได้นาคดีไปสู่ศาลภายใน 30 วันนับแต่วันทราบคาสั่ งตาม
มาตรา 125 หรือไม่
2) การจ่ายเงินสงเคราะห์ในกรณีนายจ้างไม่จ่ายค่าชดเชยจะจ่ายให้ลูกจ้างผู้ขอรับเงินเป็น 3 อัตรา คือ
2.1 จานวน 30 เท่าของอัตราค่าจ้างขั้นต่ารายวันที่ลูกจ้างพึงได้รับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
พ.ศ. 2541 สาหรับลูกจ้างที่ทางานติดต่อกันครบ 120 วันแต่ไม่ครบ 3 ปี
2.2 จานวน 60 เท่าของอัตราค่าจ้างขั้นต่ารายวันที่ลูกจ้างพึงได้รั บตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
พ.ศ. 2541 สาหรับลูกจ้างที่ทางานติดต่อกันครบ 3 ปีแต่ไม่ครบ 10 ปี
2.3 จานวน 90 เท่าของอัตราค่าจ้างขั้นต่ารายวันที่ลูกจ้างพึงได้รับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
พ.ศ. 2541 สาหรับลูกจ้างที่ทางานติดต่อกันตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป
3) การจ่ ายเงิน สงเคราะห์ แก่ลูกจ้างทุกรายจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติการจ่ายเงินคือ
3.1 ส่วนกลางคืออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย
3.2 ส่วนภูมิภาคคือผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย
4) ให้ลูกจ้างมารับเงินสงเคราะห์ภายใน 60 นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
หมายเหตุ :
1) ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
บริการประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรือมีความบกพร่อง
ไม่สมบูรณ์เป็ นเหตุไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือ
เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคาขอจะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายใน
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หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคาขอ
ระยะเวลาที่กาหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้น จะถือว่าผู้ยื่นคาขอละทิ้งคาขอโดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอหรือ
ผู้ที่ได้รับมอบอานาจลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสาเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคาขอหรือ
ผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน
2) ทั้งนี้ จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
3) กรณี ผู้ยื่นคาขอไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติฯ หน่วยงานจะแจ้งให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วัน

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่
1)

2)

3)

ส่วนงาน /
ประเภทขั้นตอน
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
การตรวจสอบ
ลูกจ้างยื่นคาขอพร้อม
1 วันทาการ - สานักงาน
เอกสาร
เอกสารหลักฐานประกอบ
สวัสดิการและ
คาขอและเจ้าหน้าที่
คุ้มครองแรงงาน
ตรวจสอบความครบถ้วน
กรุงเทพมหานคร
ของเอกสาร
พื้นที่
- สานักงาน
สวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน
จังหวัด
การพิจารณา
เจ้าหน้าที่รับคาขอ
6 วันทาการ - สานักงาน
ตรวจสอบหลักฐานสอบ
สวัสดิการและ
ข้อเท็จจริงและเสนอคาขอ
คุ้มครองแรงงาน
พร้อมเหตุผลและจานวนเงิน
กรุงเทพมหานคร
ต่อผู้มีอานาจอนุมัติจ่ายเงิน
พื้นที่
- สานักงาน
สวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน
จังหวัด
การลงนาม
ผู้มีอานาจอนุมัติจ่ายเงิน
7 วันทาการ - สานักงาน
สงเคราะห์ฯพิจารณาอนุมัติ
สวัสดิการและ
และเจ้าหน้าที่แจ้งผลการ
คุ้มครองแรงงาน
พิจารณาให้ลูกจ้างทราบ
กรุงเทพมหานคร
พื้นที่
- สานักงาน
สวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน
จังหวัด
รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

หมายเหตุ
-

-

-
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ระยะเวลา
14 วันทาการ
รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
ที่

รายการเอกสารยืนยันตัวตน

สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
หรือเอกสารที่ทางราชการออกให้
1)
ของลูกจ้างผู้ขอรับเงิน
เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

1)

แบบคาขอรับเงินสงเคราะห์จาก
กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง
(แบบสกล. 1)

-

จานวน
เอกสาร
สาเนา
1

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
1

จานวน
เอกสาร
สาเนา
-

จานวนเอกสาร
ฉบับจริง

หน่วยนับ
เอกสาร
ฉบับ

หมายเหตุ
(พร้อมลงลายมือ
ชื่อรับรองสาเนา
ถูกต้อง )

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ฉบับ

-

ค่าธรรมเนียม
ไม่มีค่าธรรมเนียม
การรับเรื่องร้องเรียน
1. สานักคุ้มครองแรงงาน โทรศัพท์ : 0 2246 2565 โทรสาร : 0 2245 6881
2. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.
10400 โทรศัพท์ 0 2245 1091 โทรสาร 0 2246 3541
3. สายด่วน 1546
4. เว็บไซต์กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน www.labour.go.th
5. ศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111 เลขที่ 1
ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
6. สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดที่ยื่นคาขอ
7. สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ที่ยื่นคาขอ
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