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ประกาศสานักงานประกันสังคม
เรื่อง ค่าใช้จา่ ยในการฟื้นฟูสมรรถภาพในการทางานด้านอาชีพ
โดยที่ เ ป็ น การสมควรก าหนดค่ า ใช้ จ่ า ยในการฟื้ น ฟู ส มรรถภาพในการท างานด้ า นอาชี พ
ตามหลักสูตร และอัตราที่มีความเหมาะสมตามสภาพการณ์
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๗ แห่งกฎกระทรวงค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทางานที่ ใ ห้
นายจ้างจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๓ เลขาธิการสานักงานประกันสังคมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
กองทุนเงินทดแทน จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
ข้อ 2 ในประกาศนี้
“ส านั ก งาน” หมายความว่ า ส านั ก งานกองทุ น เงิ น ทดแทน ส านั ก งานประกั น สั ง คม
กรุงเทพมหานครพื้นที่ สานักงานประกันสังคมจังหวัด สานักงานประกันสังคมจังหวัดสาขา
“ศูนย์ฟื้นฟู” หมายความว่า ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค
“ผู้อานวยการ” หมายความว่า ผู้อานวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค
ข้อ 3 ให้ลูกจ้างที่ประสงค์จะขอรับการฟื้นฟูสมรรถภาพการทางานด้านอาชีพยื่นใบสมัคร
เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพได้ ณ สานักงาน หรือศูนย์ฟื้นฟู ตามแบบท้ายประกาศนี้
ข้อ 4 ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูสมรรถภาพในการทางานด้านอาชีพ ตามข้อ 4 (4) แห่ง
กฎกระทรวงค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทางานที่ให้นายจ้างจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้จ่ายได้เฉพาะที่เป็น
การฝึกตามหลักสูตรที่หน่วยงานของสานักงานประกันสังคมเป็นผู้ดาเนินการ โดยให้จ่ายตามหลักสูตร
(1) หรือ (2) และไม่เกินอัตรา ดังนี้
(1) หลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทางาน
ก. งานเครื่องมือกล
หกพันหกร้อยบาท
ข. งานสานักงาน
สามพันห้าร้อยบาท
ค. งานไม้
เจ็ดพันบาท
ง. งานพิมพ์
ห้าพันบาท
จ. งานไฟฟ้าเบื้องต้น
สี่พันบาท
ฉ. งานสิ่งประดิษฐ์
สี่พันบาท
ช. งานเกษตร
ห้าพันบาท
ซ. งานอาหารและโภชนาการ
ห้าพันบาท
(2) หลักสูตรฝึกอาชีพ
ก. งานเครื่องมือกล
เจ็ดพันบาท
ข. งานช่างโลหะ
หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาท
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ค. งานช่างไม้
หนึ่งหมื่นหกพันบาท
ง. งานเครื่องยนต์เล็ก
หกพันบาท
จ. งานสานักงาน
สี่พันบาท
ฉ. งานพิมพ์
ห้าพันบาท
ช. งานช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
หนึ่งหมื่นบาท
ซ. งานเครื่องทาความเย็นและปรับอากาศ หกพันบาท
ฌ. งานตัดเย็บเสื้อผ้า
หกพันบาท
ข้อ 5 ในกรณีที่ต้องฝึกอาชีพเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพในการทางาน แต่มิได้กาหนดหลักสูตร
และอัตราไว้ตามข้อ 4 (1) และ (2) ให้เป็นอานาจของผู้อานวยการ ในการอนุมัติหลักสูตรและอัตรา
ค่ า ใช้ จ่ า ยได้ ต ามความจ าเป็ น หรื อ ความเหมาะสมเป็ น รายกรณี ทั้ ง นี้ ไม่ เ กิ น อั ต ราที่ ก าหนดไว้ใน
กฎกระทรวง
ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖3
ทศพล กฤตวงศ์วิมาน
เลขาธิการสานักงานประกันสังคม

ศฟง 31301
รับที่.........................................................
วันที่.........................................................
ชื่อผูร้ ับ....................................................
เลขที่ประสบอันตราย..................................................

ใบสมัครเข้ ารับการฟื้ นฟูสมรรถภาพ
ข้อมูลส่ วนตันาย
ว
1.

นาย

นาง

นางสาว

อื่นๆ..........................................

ชื่อ .................................................................................................... นามสกุล.......................................................................
ชื่อและนามสกุลภาษาอังกฤษ
(ระบุตามหนังสื อเดินทาง / บัตรประชาชน)
หนังสื อเดินทางเลขที่.......................................................สัญชาติ.........................โทรศัพท์มือถือ ............................................
วัน/เดือน/ปี พ.ศ.เกิด
/
/
บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่
อีเมล............................................................................................................................................................................................
2. ที่อยูป่ ั จจุบนั ตรงกับข้อมูลลงทะเบียนบ้าน
ใช่
ไม่ใช่
บ้านเลขที่....................หมู่ที่............ชื่อหมู่บา้ น/อาคารชุด...........................................ซอย........................................................
ถนน.........................................แขวง/ตาบล.................................................... เขต/อาเภอ..........................................................
จังหวัด...........................................................รหัสไปรษณี ย.์ .......................โทรศัพท์................................................................
ประเภทที่อยูอ่ าศัย
บ้านตนเอง
บ้านบิดา/มารดา
อาศัยอยูก่ บั ญาติ
บ้านพักสวัสดิการ
บ้านตนเองผ่อนชาระ
บ้านเช่า
3. ภูมิลาเนาเดิม...............................................................................................................................................................................
4. สถานภาพสมรส
โสด
แต่งงาน
หย่า
ชื่อสามี/ภรรยา............................................................................................อายุ...........ปี อาชีพ...............................................
ที่อยู่ ..........................................................................................................................................................................................
จานวนบุตร..................................คน ภาระทางการเงิน..........................................................................................................
บุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณี เร่ งด่วน...........................................................................โทร...............................................

ข้อมูลการประสบอันตราย
5. เป็ นลูกจ้างสถานประกอบการชื่อ............................................................................................................................................
ตั้งอยูท่ ี่ เลขที่....................หมู่ที่.......................ซอย.........................................ถนน.................................................................
ตาบล/แขวง.............................................อาเภอ/เขต..............................................จังหวัด......................................................
รหัสไปรษณี ย.์ ...................โทรศัพท์...................................ประเภทกิจการ......................................จานวนลูกจ้าง...........คน

6. วัน เดือน ปี ที่ เริ่ มทางาน ................................................................ทางานในหน้าที่...............................................................
ค่าจ้าง.............................บาท/เดือน วัน เดือน ปี ที่ประสบอันตราย......................................................................................
สาเหตุการประสบอันตราย.......................................................................................................................................................
ผลการประสบอันตราย.............................................................................................................................................................
โรงพยาบาลที่เข้ารับการรักษา 1 ........................................... 2 ............................................... 3 .............................................
ปัจจุบนั
ยังทางานกับนายจ้างเดิม
หยุดพักรักษาตัว
ลาออกจากงานแล้ว
ความสามารถพิเศษ......................................................................................................................
การวินิจฉัยกองทุนเงินทดแทน
จ่ายค่ารักษาพยาบาลไปแล้วเป็ นเงิน...................................................บาท ลูกจ้างได้รับค่าทดแทน
18(1) เดือนละ............................บาท เป็ นระยะเวลา.............................เดือน เป็ นเงิน.....................บาท
ได้รับประเมินค่าสู ญเสี ยสมรรถภาพในการทางานของอวัยวะในการทางานหรื อสู ญเสี ยอวัยวะ
ประเมินแล้วสู ญเสี ย................................................................................................
รับเงินไปหมดแล้ว
รับเงินไปแล้ว..........................................บาท คงเหลือ......................................บาท
ยังไม่ได้รับเงิน
ยังไม่ได้รับการประเมินสู ญเสี ย
ยังไม่ได้รับอวัยวะเทียม
ได้รับอวัยวะเทียมแล้ว.............................ชิ้น

7. สมัครเข้ารับการฝึ กอาชีพในหลักสู ตร/งาน (เรี ยงตามลาดับความสนใจ)
7.1.........................................................................................................
7.2.........................................................................................................
7.3.........................................................................................................

(ลงชื่อ).............................................................ลูกจ้างผูป้ ระสบอันตราย
(..........................................................)
วันที่.....................................................

