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กฎกระทรวง 
ฉบับที ่๓ (พ.ศ. ๒๕๓๙) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติเงินทดแทน 
พ.ศ. ๒๕๓๗ 

--------------- 
 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติ 
เงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมออกกฎกระทรวง 
ไว ดังตอไปนี ้
  ขอ ๑ ใหคณะกรรมการการแพทยหรือคณะอนุกรรมการซ่ึงคณะกรรมการ 
การแพทยมอบหมายเปนผูมีอํานาจพิจารณาความจําเปนในการฟนฟูสมรรถภาพในการทํางาน 
ของลูกจาง 
  ขอ ๒ ใหลูกจางที่ประสงคจะขอรับคาฟนฟูสมรรถภาพในการทํางานภายหลังการ 
ประสบอันตรายหรือเจ็บปวย ย่ืนคําขอตามแบบท่ีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมกําหนด 
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา พรอมดวยหลักฐานตามที่ระบุไวในแบบดังกลาว ณ สํานักงาน 
ประกันสังคมหรือสํานักงานประกันสังคมจังหวัด แลวแตกรณี 
  ขอ ๓ ใหนายจางจายคาฟนฟูสมรรถภาพในการทํางานของลูกจางเทาท่ีจายจริง 
ตามความจําเปนตามหลักเกณฑและอัตราดังตอไปนี้ 
  (๑) คาใชจายในกระบวนการเวชศาสตรฟนฟูสมรรถภาพในการทํางานดานการ 
แพทยและคาใชจายในการฟนฟูสมรรถภาพในการทํางานดานอาชีพ ไมเกินสองหม่ืนบาท 
  (๒) คาใชจายในการผาตัดเพื่อประโยชนในการฟนฟูสมรรถภาพในการทํางาน  
ไมเกินสองหม่ืนบาท 
  ขอ ๔ คาใชจายในกระบวนการเวชศาสตรฟนฟูสมรรถภาพในการทํางานดานการ 
แพทยตามขอ ๓ (๑) ใหจายตามหลักเกณฑและอัตราดังตอไปนี ้
  (๑) คาใชจายทางกายภาพบําบัด ครั้งละไมเกินหนึ่งรอยบาท 
  (๒) คาใชจายทางอาชีวบําบัด ครั้งละไมเกินหาสิบบาท 
  (๓) คาอวัยวะเทียม หนวยละไมเกินอัตราที่ทางราชการกําหนด 
            (๔) คากายอุปกรณเสริม หนวยละไมเกินหนึ่งพันหารอยบาท 
            ในกรณีท่ีลูกจางมีความจําเปนท่ีจะตองซอมแซมหรือเปล่ียนอวัยวะเทียม หรอื 
กายอุปกรณเสริม ใหคณะกรรมการการแพทยหรือผูซึ่งคณะกรรมการการแพทยมอบหมายเปน 
ผูมีอํานาจพิจารณาความจําเปนดังกลาว 
            ขอ ๕  คาใชจายในการฟนฟูสมรรถภาพในการทํางานดานอาชีพตามขอ ๓(๑)  
ใหจายไดเฉพาะที่เปนการฝกตามหลักสูตรที่หนวยงานในสํานักงานประกันสังคมเปนผูดําเนินการ  
ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑและอัตราดังตอไปนี้ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

            (๑) งานฝกเตรียมเขาทํางาน ใหจายไดเฉพาะงานใดงานหนึ่งและไมเกินอัตรา 
ดังตอไปนี ้
         ก. งานเครื่องมือกล    สี่พันแปดรอยบาท 
         ข. งานโลหะ      สามพันสองรอยบาท 
         ค. งานไมเฟอรนิเจอร แกะสลัก ชางสี  แปดพันบาท 
         ง. งานประกอบชิ้นสวนอุปกรณไฟฟา  สามพันสองรอยบาท 
         จ. งานสํานักงาน     สามพันบาท 
         ฉ. งานสิ่งประดิษฐ    หาพันบาท 
         ซ. งานซอมรถจักรยาน    สามพันสองรอยบาท 
  (๒) งานฝกอาชีพ ใหจายไดเฉพาะงานใดงานหนึ่งและไมเกินอัตราดังตอไปนี ้
         ก. งานเครื่องมือกล    เจ็ดพันสามรอยบาท 
         ข. งานโลหะแผนและสีโลหะ   หกพันหารอยบาท 
         ค. งานเช่ือมโลหะ    เจ็ดพันแปดรอยบาท 
         ง. งานเช่ือมมิก     ส่ีพันหกรอยย่ีสิบ
บาท 
         จ. งานไมเฟอรนิเจอร    หน่ึงหม่ืนหน่ึงพัน
บาท 
         ฉ. งานไมประดิษฐ    เจ็ดพันหารอยบาท 
         ช. งานเคร่ืองยนตเล็ก    เจ็ดพันบาท 
         ซ. งานสํานักงาน     หนึ่งพันหกรอยบาท 
         ฌ. งานพิมพดีด     หนึ่งพันบาท 
          ญ. งานพิมพ      สี่พันสองรอยบาท 
         ฎ. งานอิเล็กทรอนิกส    หน่ึงหม่ืนบาท 
          ฏ. งานซอมเคร่ืองใชไฟฟา   สี่พันหารอยบาท 
         ฐ. งานเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ หกพันหารอยบาท 
         ฑ. งานตัดเย็บเส้ือผา    หกพันบาท 
         ณ. งานเย็บจักรอุตสาหกรรม   สองพันบาท 
 
                          ใหไว ณ วันที ่๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ 
                               ประสงค บูรณพงศ 
                          รัฐมนตรีชวยวาการฯ รักษาราชการแทน 
                                 รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 
 
+---------------------------------------------------------------
-------------------------------------+ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี ้คือ โดยท่ีมาตรา ๑๕ แหงพระราช 
บัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ บัญญัติใหนายจางจายคาฟนฟูสมรรถภาพในการทํางานของ 
ลูกจางตามความจําเปน ตามหลักเกณฑ วิธีการ และอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง ในกรณีที ่
ลูกจางจําเปนตองไดรับการฟนฟูสมรรถภาพในการทํางานภายหลังการประสบอันตรายหรือ 
เจ็บปวยอันเกี่ยวของกับการทํางานตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗   
จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี ้
 
[รก. ๒๕๓๙/๑๘ก./๓/๓ มิถุนายน ๒๕๓๙] 
 
 


