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แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน กองทุนประกันสังคม
กรณีกำรบำบัดทดแทนไต กำรปลูกถ่ำยอวัยวะ
กำรดูแลหลังผ่ำตัดปลูกถ่ำยอวัยวะและรับยำกดภูมิคุ้มกัน

สำหรับเจ้ำหน้ำที่
เลขที่รับ .......................................
วันที่รับ..........................................
ผู้รับ...............................................

สำหรับผู้ประกันตน
1. ข้าพเจ้า (นาย,นาง,นางสาว)...........................................................................เลขประจาตัวประชาชน ..........................................................................
วัน / เดือน /ปีเกิด ............................................................... อายุ............................ปี
ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้ เลขที่.......................หมู่ที่...............อาคาร/หมู่บา้ น..............................................ซอย..............................................
ถนน............................................... ตาบล/แขวง..........................................อาเภอ/เขต..........................................จังหวัด.........................................
รหัสไปรษณีย์............................. โทรศัพท์บ้าน......................................มือถือ......................................อีเมล์...............................................................
2. สถานประกอบการที่ผปู้ ระกันตนทางานชื่อ....................................................................................................................................................................
เลขที่บัญชี ..........................................................................ลาดับที่สาขา ...................................................................
3. ขอรับประโยชน์ทดแทนการบาบัดทดแทนไต ด้วยวิธี
การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม หรือ
การล้างช่องท้องด้วยนายาแบบถาวร
พร้อมด้วยการฉีดยาอิริโธรปัวอิติน (Erythropoietin)
4. ขอรับประโยชน์ทดแทน
การปลูกถ่ายอวัยวะ
การดูแลหลังผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะและรับยากดภูมิคุ้มกัน
ปลูกถ่ายไต (Kidney Transplantation)
ปลูกถ่ายไขกระดูก
ผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะกระจกตา
ปลูกถ่ายหัวใจ (Heart Transplantation)
ปลูกถ่ายปอด (Lung Transplantation)
ปลูกถ่ายตับ (Liver Transplantation)
ปลูกถ่ายตับอ่อน (Pancreas Transplantation)
ปลูกถ่ายอวัยวะมากกว่าหนึ่งอวัยวะพร้อมกัน ได้แก่
ปลูกถ่ายหัวใจและปอด (Heart-lung Transplantation)
ปลูกถ่ายหัวใจและไต (Heart-kidney Transplantation)
บแ ะไ (Simultaneous liver kidney transplantation)
บ แ ะไต (Simultaneous pancreas kidney transplantation or SPK)
5. สถานพยาบาลที่จะเข้ารับการปลูกถ่ายอวัยวะ ตามข้อ 4
ชื่อ........................................................................................................................................................................................
6. สถานพยาบาลที่จะเข้ารับการดูแลหลังผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะ (เฉพาะกรณีได้รับการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะมาแล้ว)
ชื่อ.........................................................................................................................................................................................
โดยสถานพยาบาล ตอบรับแล้ว
ยังไม่ได้ตอบรับ
ข้ ำ พเจ้ ำ ขอรั บ รองว่ ำ ข้ อ ควำมข้ ำ งต้ น ถู ก ต้ อ งตำมควำมจริ ง ทุ ก ประกำร หำกปรำกฏภำยหลั ง ว่ ำ ข้ ำ ฯ รั บ เงิ น โดยไม่ มี สิ ท ธิ
หรือมีเงินประโยชน์ ทดแทนที่รับไปเกินสิทธิ ข้ำฯ ยินยอมชดใช้เงิน ที่ได้รับไปโดยไม่มีสิทธิดังกล่ำวตลอดจนค่ำเสียหำยต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นให้แก่
สำนักงำนประกันสั งคม และข้ำฯ ยิ นยอมให้ สำนักงำนฯ แจ้งให้ ธนำคำรตำมที่ข้ำฯ ขอให้ สำนักงำนฯ โอนเงินประโยชน์ทดแทนเข้ำบัญชีเงินฝำก
หักเงินในบัญชีของข้ำฯ เพื่อส่งคืนแก่สำนักงำนฯ จึงลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำน
ลงชื่อ.....................................................................ผู้ยื่นคำขอ
(...................................................................)
วันที่............/.............................../......................

คำเตือน : ในกรณีผู้ยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทนระบุข้อเท็จจริงอันเป็นเท็จ อำจมีควำมผิดฐำนฉ้อโกง ตำมประมวลกฎหมำยอำญำมำตรำ 341
ต้ องระวำงโทษจ ำคุ กไม่ เกิ นสำมปี หรื อปรั บไม่ เกิ นหกพั นบำท หรื อทั้ งจ ำทั้ งปรั บ หรื อมี ควำมผิ ดฐำนแจ้ งข้ อควำมอั นเป็ นเท็ จแก่ เจ้ ำพนั กงำน
ตำมประมวลกฎหมำยอำญำมำตรำ 137 ต้องระวำงโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบำท หรือทั้งจำทั้งปรับ

สำหรับเจ้ำหน้ำที่

เอกสำรประกอบกำรยื่นคำขอ
ใบรับรองแพทย์กรณีผู้ป่วยขอรับการบาบัดทดแทนไต และปลูกถ่ายอวัยวะ
รูปถ่ายขนาด 1 นิว หรือ 2 นิว จานวน 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
หนังสือรับรองการสมัครเข้ารับการปลูกถ่ายอวัยวะหรือดูแลหลังผ่าตัดอวัยวะ และรับยากดภูมิคุ้มกัน
หมายเหตุ  กรณีผู้ประกันตนต่างด้าวขอรับประโยชน์ทดแทนให้ใช้สาเนาบัตรประกันสังคมและสาเนาหนังสือเดินทาง (passport)
หรือสาเนาหนังสือเดินทางชั่วคราวหรือเอกสารรับรองบุคคลที่ทางราชการออกให้
 กรณีเอกสารหลักฐานสาคัญต่อการพิจารณาเป็นภาษาต่างประเทศ ให้จัดทาคาแปลเป็นภาษาไทยและรับรองความถูกต้องให้ครบถ้วน
 กรณีเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ให้แนบสาเนาเอกสารใบเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุลด้วย
 กรณีข้อเท็จจริงเอกสารหลักฐานไม่เพียงพอต่อการพิจารณา เจ้าหน้าที่อาจขอเอกสาร หรือหลักฐานเพิ่มเติมได้
ข้อแนะนำ
1. สามารถยื่ นค าขอรั บประโยชน์ ท ดแทนกรณี การฟอกเลื อดด้ วยเครื่ องไตเที ยม หรื อ ล้ างช่ องท้ องด้ ว ยน ายาอย่ างถาวร การปลู กถ่ ายไต
การฉีดยา Erythropoietin ได้ในคราวเดียวกัน
2. กรณีการปลูกถ่ายไต หากยื่นขอรับสิทธิจากสานักงานประกันสังคมไว้ล่วงหน้าแล้ว เมื่อแพทย์ผู้รักษามีความเห็นว่า ผู้ประกันตนพร้อมที่จะตรวจ
เพื่อการผ่าตัดปลูกถ่ายไต ขอให้ผู้ประกันตนติ ดต่อสานักงานประกันสังคมจังหวัด/กรุงเทพมหานครพืนที่ ซึ่งยื่นขอรับสิทธิไว้เพื่อออกหนังสือถึง
สถานพยาบาลที่ประสงค์จะใช้สิทธิปลูกถ่ายไต
3. กรณี ป ลู ก ถ่ า ยอวั ย วะจากผู้ เ สี ย ชี วิ ต หรื อ กรณี ผู้ ป ระกั น ตนมี ค วามจ าเป็ น เร่ ง ด่ ว น ซึ่ ง อาจจะเป็ น อั น ตรายถึ ง ชี วิ ต ขอให้ ส่ ง เรื่ อ งหารื อ
คณะอนุกรรมการพิจารณาการบาบัดทดแทนไต เพื่อพิจารณาเป็นกรณีเร่งด่วน

