สปส. 2 – 01

แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน
กองทุนประกันสังคม

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

1. ข้ำพเจ้ำ (นำย,นำง,นำงสำว)..................................................................................................... เลขประจำตัวประชำชน
ที่อยู่ปจั จุบนั ที่สำมำรถติดต่อได้ เลขที่................หมู่ที่.............ถนน...................................ตำบล/แขวง...................................อำเภอ/เขต..........................................
จังหวัด..................................... รหัสไปรษณีย์...........................โทรศัพท์บ้ำน....................................มือถือ..................................อีเมล์..............................................
2. ยื่นคำขอในฐำนะ
ผู้ประกัน ตน
ผู้มีสทิ ธิ ระบุชื่อผูป้ ระกันตน....................................................เลขประจำตัวประชำชนผู้ประกันตน
3. สถำนประกอบกำรทีผ่ ู้ประกันตนทำงำน/สถำนประกอบกำรสุดท้ำยทีผ่ ปู้ ระกันตนทำงำนชื่อ.............................................................. สำขำ.........................................
4. ขอรับเงิน
ที่สำนักงำนประกัน สังคม ธนำณัติสั่งจ่ำย ปณ. .......................................... ธนำคำร.................................เลขที่บญ
ั ชี....................................
พร้อมเพย์ เลขประจำตัวประชำชน
(กรณีรับเงินทำงธนำคำรให้แนบสำเนำสมุดบัญ ชีเงินฝำกธนำคำรประเภทออมทรัพย์หน้ำแรกที่ มีชื่อ และเลขที่บัญ ชีของผู้ยื่นคำขอฯ )

5. ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณี (ให้กรอกเฉพำะช่องทีต่ ้องกำรเท่ำนัน้ )
ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
ค่ำรักษำพยำบำลจำนวนเงินตำมใบเสร็จรับเงิน............................................................................................ บำท
เหตุที่ไม่เข้ำรับกำรรักษำในสถำนพยำบำลตำมสิทธิฯ ............................................................................................................................................................................
ค่ำอวัยวะเทียม/อุปกรณ์ฯ ชนิด/ประเภท................................................................................................จำนวนเงินตำมใบเสร็จรับเงิน........................................ บำท
เงินทดแทนกำรขำดรำยได้ ตั้งแต่วันที่........................................................ถึงวันที่................................................กลับเข้ำทำงำนวันที่.................................................
กรณีทันตกรรม วันที่รับบริกำรทันตกรรม วันที.่ ...................เดือน....................................................... พ.ศ..................................................(ใบรับรองแพทย์ด้ำนหลัง)
คลอดบุตร
ค่ำฝำกครรภ์ตำมเกณฑ์คุณภำพ วันทีใ่ ช้สิทธิ...........................................................................................อำยุครรภ์.........................................สัปดำห์
ค่ำคลอดบุตร เลขประจำตัวประชำชนบุตรที่ขอรับประโยชน์ทดแทน....................................................................................................................
สงเคราะห์บุตร เลขประจำตัวประชำชนบุตรที่ขอรับประโยชน์ทดแทน...........................................................................................................................................
ทุ พพลภาพ
เงินทดแทนกำรขำดรำยได้
ค่ำรักษำพยำบำลจำนวนเงินตำมใบเสร็จรับเงิน......................................................บำท
ค่ำพำหนะ
ค่ำอวัยวะเทียม/อุปกรณ์ฯ ชนิด/ประเภท........................................................................................จำนวนเงินตำมใบเสร็จรับเงิน................................................. บำท

ตาย
ค่ำทำศพ
ชราภาพ

เงิน สงเครำะห์กรณีตำย

6. หำกข้ำพเจ้ำมีสิทธิได้รบั เงินทดแทนกำรขำดรำยได้กรณีประสบอัน ตรำยหรือเจ็บป่วย และกรณีทุพพลภำพในช่วงเวลำเดียวกัน
ข้ำพเจ้ำขอเลือกรับกรณี
ประสบอันตรำยหรือเจ็บป่วย
ทุพพลภำพ เพียงกรณีเดียว

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมข้ำงต้น ถูกต้องตำมควำมจริงทุกประกำร และข้ำฯเป็น เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล หำกปรำกฏภำยหลังว่ำข้ำฯไม่ได้เป็น เจ้ำของข้อมูล
ส่วนบุคคล หรือรับเงินโดยไม่มสี ิทธิ หรือมีเงิน ประโยชน์ทดแทนทีร่ ับไปเกินสิทธิ ข้ำฯ ยิน ยอมชดใช้เงินทีไ่ ด้รับไปโดยไม่มสี ิทธิดงั กล่ำวตลอดจนค่ำเสียหำยต่ำงๆ ที่เกิดขึน้
ให้ แ ก่ ส ำนั ก งำนประกั น สั ง คม และข้ ำ ฯ ยิ น ยอมให้ ส ำนั ก งำนฯ แจ้ ง ให้ ธ นำคำรตำมที่ ข้ำ ฯ ขอให้ ส ำนั ก งำนฯ โอนเงิ น ประโยชน์ ท ดแทนเข้ ำ บั ญ ชี เงิ น ฝำก
หักเงิน ในบัญ ชีของข้ำฯ เพื่อส่งคืน แก่สำนักงำนฯ จึงลงลำยมือชื่อไว้เป็น หลักฐำน

(ลงชื่อ)..........................................................................ผู้ยนื่ ค ำขอ
(...........................................................................)
วัน ที.่ ................../................................./......................

คำเตือน : ในกรณีผู้ยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทนระบุข้อเท็จจริงอันเป็นเท็จ อำจมีควำมผิดฐำนฉ้อโกง ตำมประมวลกฎหมำยอำญำมำตรำ 341 ต้องระวำงโทษ
จำคุกไม่เกินสำมปี หรือปรับไม่เกินหกพันบำท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ หรือมีควำมผิดฐำนแจ้งข้อควำมอันเป็นเท็จแก่เจ้ำพนักงำนตำมประมวลกฎหมำยอำญำ
มำตรำ 137 ต้องระวำงโทษจำคุก ไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบำท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ใบรับรองแพทย์กรณีทันตกรรม

จุดทีท่ ำกำรรักษำ
เ

วันที่.................................................................................................
ข้าพเจ้า...................................................................................ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ชั้น.....…...........................
เลขที่................................................ประจาสถานพยาบาลชื่อ.............................................................................................
ซึ่งเป็นสถานพยาบาลทันตกรรมที่ได้รับใบอนุญาตจากกองการประกอบโรคศิลปะ
กระทรวงสาธารณสุข ประเภท
ส.ทันตกรรมชั้น 1 ส.ทันตกรรมชั้น 2 ได้รักษา
โรคทางทันตกรรมให้ (นาย, นาง,นางสาว)..........................................................................................................................
โดย
อุดฟัน........................................................ซี่ ที่ # ……………....…….........................................……...............
ถอนฟัน / ผ่ าตัดฟันคุด.............................ซี่ ที่ # ……………....…………........................................................
ขูดหินปูน ตั้งแต่เวลา……….......................น. ถึงเวลา...............................................................................น.
ใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้บางส่วน จานวน...................................................................................................ซี่
ใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้ทั้งปากบนหรือล่าง ใส่ฟันเทียมชนิด ถอดได้ทั้งปากบนและล่าง

M = ฟันที่ถอน / ผ่าตัดฟันคุดครั้งนี้
F = ฟันที่อุดครั้งนี้
A = ฟันเทียมชนิดถอดได้

(ลงชื่อ) ...........................................................แพทย์ผู้รักษา
(.........................................................)

สำหรับเจ้ำหน้ำที่

คาสั่งประโยชน์ทดแทนและใบสั่งจ่าย เห็นควรอนุมตั ิให้มีสิทธิได้รับค่าบริการทางแพทย์กรณีทันตกรรม เป็นจานวนเงิน............................บาท (............................................)
(ลงชื่อ)...............................................................
(.............................................................)
ผู้อนุมัติคำสั่ง

(ลงชื่อ)...................................................................
(..................................................................)
ผู้อนุมัติจ่ำยเงิน

เอกสำรประกอบกำรยื่นคำขอ
กรณีประสบอันตรำยหรือเจ็บป่วย กรณีขอรับค่ารักษาพยาบาล และกรณีขอรับค่าอวัยวะเทียม/อุปกรณ์ฯ  ใบรับรองแพทย์  ใบเสร็จรับเงิน
กรณีขอรับเงินทดแทนการขาดรายได้  ใบรับรองแพทย์  หนังสือรับรองของนายจ้าง  สถิติวันลาป่วย (ถ้ามี)
หมายเหตุ ใบรับรองแพทย์ กรณีขอรับเงินทดแทนการขาดรายได้ให้แพทย์ระบุวนั หยุดงาน และกรณีขอรับค่าอวัยวะเทียม/อุปกรณ์
ให้แพทย์ระบุความจาเป็นต้องใช้อวัยวะเทียม/อุปกรณ์ และประเภทอวัยวะเทียม/อุปกรณ์ฯ ที่ใช้ด้วย
กรณีคลอดบุตร
กรณีผู้ประกันตนหญิงใช้สิทธิ  สูติบตั รต้นฉบับของบุตรพร้อมสาเนา (กรณีคลอดบุตรแฝดให้แนบสาเนาสูตบิ ัตรของคู่แฝดด้วย)
กรณีผู้ประกันตนชายใช้สิทธิ  สูติบัตรต้นฉบับของบุตรพร้อมสาเนา (กรณีคลอดบุตรแฝดให้แนบสาเนาสูติบัตรของคูแ่ ฝดด้วย)
 สาเนาทะเบียนสมรส กรณีไม่ได้จดทะเบียนสมรสให้แนบหนังสือรับรองของผูป้ ระกันตนกรณีไม่มที ะเบียนสมรส
กรณีฝำกครรภ์
 ใบเสร็จรับเงิน  ใบรับรองแพทย์หรือสาเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก (ระบุวันทีต่ รวจครรภ์และอายุครรภ์)
กรณีทุพพลภำพ
 ใบเสร็จรับเงิน  ใบรับรองแพทย์  สาเนาเวชระเบียน (ถ้ามี)
หมายเหตุ ใบรับรองแพทย์ กรณีขอรับค่าอวัยวะเทียม/อุปกรณ์ ให้แพทย์ระบุความจาเป็นต้องใช้อวัยวะเทียม/อุปกรณ์
และประเภทอวัยวะเทียม/อุปกรณ์ฯ ทีใ่ ช้ด้วย
กรณีตำย
กรณีขอรับค่าทาศพ
 สาเนามรณบัตร  หลักฐานทีแ่ สดงว่าเป็นผู้จดั การศพ
กรณีขอรับเงินสงเคราะห์  สาเนาทะเบียนบ้านของผู้ตายและผู้มีสทิ ธิรับเงินสงเคราะห์
 สาเนาทะเบียนสมรสของผู้ประกันตนและของบิดามารดาผู้ตาย (ถ้ามี)
 สาเนาสูติบัตรของบุตรหรือสาเนาทะเบี ยนบ้านของบุตร
 หนังสือระบุให้เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์กรณีตาย (ถ้ามี)
กรณีสงเครำะห์บุตร
กรณีผู้ประกันตนหญิงใช้สิทธิ  สูติบัตรต้นฉบับของบุตรพร้อมสาเนา
กรณีผู้ประกันตนชายใช้สิทธิ  สาเนาทะเบียนสมรส หรือสาเนาทะเบียนการหย่าพร้อมบันทึกแนบท้าย หรือสาเนาทะเบียนรับรองบุตร
หรือสาเนาคาพิพากษา หรือคาสั่งของศาลให้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย
 สูติบตั รต้นฉบับของบุตรพร้อมสาเนา
กรณีชรำภำพ
 สำเนำสมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำรประเภทออมทรัพย์หน้ำแรก ซึง่ มีชื่อและเลขที่บัญชีของผู้ยื่นคำขอฯ
กรณีผู้ประกันตนถึงแก่ความตาย  สาเนามรณบัตร  สาเนาทะเบียนบ้านของผู้ตายและผู้มสี ิทธิรับเงินบาเหน็จชราภาพ
 สาเนาทะเบียนสมรสของผูป้ ระกันตนและของบิดามารดา (ถ้ามี)
 สาเนาสูตบิ ัตรของบุตร หรือสาเนาทะเบียนบ้านของบุตรกรณีไม่มีสตู ิบัตร
 หนังสือระบุให้เป็นผู้มีสทิ ธิรับเงินบาเหน็จชราภาพ (ถ้ามี)
กรณีผู้ประกันตนต่างด้าวประสงค์ที่จะไม่พานักอยู่ในประเทศฯขอรับเงินชราภาพ  แบบแจ้งความประสงค์ที่จะไม่พานักอยู่ในประเทศไทยฯ
กรณีว่ำงงำน
 สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรกซึ่งมีชื่อและเลขทีข่ องผู้ยื่นคาขอฯ
หมายเหตุ  กรณีผปู้ ระกันตนต่างด้าวขอรับประโยชน์ทดแทนให้ใช้สาเนาบัตรประกันสังคมและสาเนาหนังสือเดินทาง (passport) หรือสาเนาหนังสือ
เดินทางชั่วคราวหรือเอกสารรับรองบุคคลทีท่ างราชการออกให้
 กรณีเอกสารหลักฐานสาคัญต่อการพิจารณาเป็นภาษาต่างประเทศ ให้จัดทาคาแปลเป็นภาษาไทยและรับรองความถูกต้องให้ครบถ้วน
 กรณีเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ให้แนบสาเนาเอกสารใบเปลี่ยนชือ่ ชือ่ สกุลด้วย
 กรณีข้อเท็จจริงเอกสารหลักฐานไม่เพียงพอต่อการพิจารณา เจ้าหน้าที่อาจขอเอกสาร หรือหลักฐานเพิ่มเติมได้

