
                                                                                                                                                                                                                              

   

 ส ำหรับเจ้ำหน้ำที ่
เลขทีร่ับ……................................................. 
วันทีร่ับ…....…………..................................... 
ผู้รับ…………………………….……...………………. 

โปรดอ่ำนค ำแนะน ำในกำรกรอกแบบ/เอกสำรประกอบกำรยื่นค ำขอฯด้ำนหลัง 

1.  ขำ้พเจ้ำ (นำย,นำง,นำงสำว)..................................................................................................... เลขประจ ำตัวประชำชน 

     ที่อยู่ปัจจุบันที่สำมำรถติดต่อได ้เลขที่.........................หมู่ที่......................ต ำบล/แขวง....................................................อ ำเภอ/เขต.................................................. 

     จังหวดั..................................... รหัสไปรษณีย์...........................โทรศัพท์บ้ำน....................................มือถือ..................................อีเมล.............................................. 

2.  ยื่นค ำขอในฐำนะ        ผู้ประกันตน                       
                                ผู้มีสิทธ ิระบุชื่อผู้ประกันตน....................................................เลขประจ ำตวัประชำชนผู้ประกันตน    
3.  สถำนประกอบกำรที่ผู้ประกันตนท ำงำนชื่อ...................................................................................................... สำขำ........................................................................... 

4.  ขอรับเงิน        ที่ส ำนักงำนประกนัสังคม          ธนำณัติสั่งจำ่ย  ปณ. ..................................................           ธนำคำร................................................................ 

     (กรณีรับเงินทำงธนำคำรให้แนบส ำเนำสมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำรประเภทออมทรัพย์หน้ำแรกที่มีชื่อ และเลขที่บัญชีของผู้ยื่นค ำขอฯ )   

5.  ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณ ี (ให้กรอกเฉพำะช่องที่ต้องกำรเบิกเท่ำน้ัน) 
                   ประสบอันตรายหรือเจ็บปว่ย         ค่ำรักษำพยำบำลจ ำนวนเงินตำมใบเสร็จรับเงิน............................................................................................ บำท                    
                     เหตุท่ีไม่เข้ำรับกำรรักษำในสถำนพยำบำลตำมบัตรรับรองสิทธิฯ.......................................................................................................................................................... 

                     ............................................................................................................................................................................................................................................................ 

                         คำ่อวัยวะเทียม/อุปกรณ์ฯ  ชนิด/ประเภท................................................................................................จ ำนวนเงินตำมใบเสร็จรับเงิน........................................ บำท               

                     เงินทดแทนกำรขำดรำยได้ ตั้งแต่วันที่........................................................ถึงวนัที.่...............................................กลบัเข้ำท ำงำนวนัที.่...............................................    

                  คลอดบตุร                                              สงเคราะห์บตุร   
             เลขประจ ำตวัประชำชนบุตรที่ขอรับประโยชน์ทดแทนในครั้งน้ี ................................................................................................................................................           
              ทุพพลภาพ         เงินทดแทนกำรขำดรำยได้            
                  ค่ำรักษำพยำบำลจ ำนวนเงินที่ขอรับตำมใบเสร็จรับเงิน..........................................บำท           ค่ำพำหนะ 
                   คำ่อวัยวะเทียม/อุปกรณ์ฯ  ชนิด/ประเภท..............................................................................................จ ำนวนเงินท่ีขอรบัตำมใบเสร็จรับเงิน................................ บำท    

              ตาย         ค่ำท ำศพ         เงินสงเครำะห์กรณตีำย      
                  ชราภาพ 

6.  หำกข้ำพเจำ้มีสิทธิได้รับเงินทดแทนกำรขำดรำยได้กรณีเจบ็ป่วย  กรณีทพุพลภำพ  และเงินสงเครำะห์กำรหยุดงำนเพื่อกำรคลอดบุตรในช่วงเวลำเดยีวกัน        
ข้ำพเจ้ำขอเลือกรับกรณ ี      เจบ็ป่วย         คลอดบตุร        ทุพพลภำพ  เพียงกรณีเดยีว 

                        ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมข้ำงต้นถูกต้องตำมควำมจริงทุกประกำร หำกปรำกฏภำยหลังว่ำข้ำพเจ้ำรับเงินโดยไม่มีสิทธิ  หรือมีเงินประโยชน์
ทดแทนที่รับไปเกินสิทธิ ข้ำพเจำ้ยินยอมชดใชเ้งินที่ได้รบัไปโดยไม่มีสิทธิตลอดจนค่ำเสียหำยต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นให้แกส่ ำนักงำนประกันสังคมภำยใน 30  วัน  นับแต่วันที่
ส ำนักงำนประกันสังคมแจง้ให้ขำ้พเจ้ำทรำบ  และข้ำพเจำ้ยินยอมให้ส ำนักงำนประกันสังคมใช้วิธหีักกลบลบหนี้ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์จำกข้ำพเจำ้ได้
ในทุกสิทธิประโยชน์ที่ข้ำพเจำ้มีสิทธิไดร้ับ  จงึลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำน 

                                                                                                   (ลงชื่อ)..................................................................ผู้ยื่นค ำขอ 
                                                                                                           (.................................................................) 
                                                                                                   วันที่................./................................/.................... 

ค ำเตือน  : ประมวลกฎหมายอาญามาตรา   341  ผู้ใดโดยทุจริต  หลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ   หรือปกปิดขอ้ความจริงซ่ึงควรบอกให้แจ้ง   และ       
โดยการหลอกลวงดังว่านั้นได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผูถู้กหลอกลวง  หรือบุคคลที่สาม  หรอืท าให้ผู้ถกูหลอกลวงหรือบุคคลที่สามท า ถอนหรือท าลายเอกสารสิทธิ  ผู้นั้นกระท า
ความผิดฐานฉ้อโกงต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี  หรือปรับไม่เกินหกพันบาท  หรอืทั้งจ าทั้งปรับ 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่พิมพ์ค ำสั่งประโยชน์ทดแทนและใบสั่งจ่ำย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบค ำขอรับประโยชน์ทดแทน 
กองทุนประกันสังคม 

 

สปส. 2 – 01 (ร่าง) 
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เอกสำรประกอบกำรยื่นค ำขอ 

กรณีประสบอันตรำยหรือเจ็บป่วย    
 
 
 
 

กรณีคลอดบุตร   
 
 
 

กรณีทุพพลภำพ   
 
 

กรณีตำย     
 
 
 

กรณีสงเครำะห์บุตร   
 
 
 
 

 
กรณีชรำภำพ     

  ใบรับรองแพทย ์     ใบเสร็จรับเงิน   (กรณีขอรับค่ารักษาพยาบาล และกรณีขอรับค่าอวัยวะเทียม/อุปกรณ์ฯ) 
  หนังสือรับรองของนายจา้ง  (กรณีขอรับเงินทดแทนการขาดรายได้)       
หมายเหต ุ ใบรับรองแพทย์  กรณีขอรับเงินทดแทนการขาดรายได้ให้แพทย์ระบุวันหยุดงาน  และกรณีขอรับค่าอวัยวะเทียม/อุปกรณ์     
ให้แพทย์ระบุความจ าเป็นต้องใช้อวยัวะเทียม/อุปกรณ์ และประเภทอวัยวะเทียม/อุปกรณ์ฯ ที่ใช้ด้วย 

กรณีผู้ประกันตนหญิงใช้สิทธิ    สูติบัตรต้นฉบบัของบุตรพร้อมส าเนา 1 ชุด  (กรณคีลอดบตุรแฝดใหแ้นบส าเนาสูติบตัรของคู่แฝดดว้ย) 
กรณีผู้ประกันตนชายใช้สิทธ ิ สูติบัตรต้นฉบับของบุตรพร้อมส าเนา 1 ชุด   ส าเนาทะเบียนสมรส   
                                      กรณีไม่ได้จดทะเบียนสมรสให้แนบหนังสือรับรองของผู้ประกันตนกรณีไม่มีทะเบียนสมรส 

 ใบรับรองแพทย์    ใบเสร็จรับเงิน    ส าเนาเวชระเบียน  (ถ้ามี) 
หมายเหต ุ ใบรับรองแพทย์ กรณีขอรับค่าอวัยวะเทียม/อุปกรณ์ ใหแ้พทย์ระบคุวามจ าเป็นต้องใช้อวัยวะเทียม/อุปกรณ์  และ
ประเภทอวยัวะเทียม/อุปกรณ์ฯ ที่ใช้ด้วย   

กรณีขอรับค่าท าศพ                  ส าเนามรณบัตร  หลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้จัดการศพ  ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชนของผู้จัดการศพ 
กรณีขอรับเงินสงเคราะห์            ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ตาย/ผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์     
                                          ส าเนาทะเบียนสมรสของผู้ประกันตนและของบิดามารดา (ถ้าม)ี    
                                          ส าเนาสูติบัตรของบุตรหรือส าเนาทะเบียนบ้านของบุตรกรณีไม่มีสูติบัตร                                                                                                               

กรณีผู้ประกันตนหญิงใช้สิทธิ        สูติบัตรต้นฉบับของบุตรพร้อมส าเนา 1 ชุด  (กรณีคลอดบุตรแฝดให้แนบส าเนาสูติบัตรของคู่แฝดด้วย) 
                                          ส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หนา้แรก  ซ่ึงมีชื่อและเลขที่บญัชีของผู้ยื่นค าขอ     
กรณีผู้ประกันตนชายใช้สิทธ ิ        ส าเนาทะเบียนสมรส หรอืส าเนาทะเบยีนการหยา่พร้อมบันทกึแนบทา้ยของผู้ประกันตน      
                                                   หรือส าเนาทะเบียนรับรองบุตร  หรือส าเนาค าพิพากษา  หรือค าสั่งของศาลให้เป็นบุตร 
                                             โดยชอบด้วยกฎหมาย 
                                           สูติบัตรต้นฉบับของบุตรพร้อมส าเนา  1 ชุด   (กรณีคลอดบุตรแฝดให้แนบส าเนาสูติบัตรของคู่แฝดด้วย)  
                                          ส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หนา้แรก ซ่ึงมีชื่อและเลขที่บัญชขีองผู้ยื่นค าขอ   

กรณีผู้ประกันตนถึงแก่ความตาย    ส าเนามรณบัตร   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบยีนบ้านของผู้ตาย/ผู้มีสิทธ ิ
                                             รบัเงินบ าเหน็จชราภาพ                                         
                                          ส าเนาทะเบียนสมรสของผู้ประกันตนและของบิดามารดา  (ถ้ามี)    
                                          ส าเนาสูติบัตรของบุตร หรือส าเนาทะเบียนบ้านของบุตรกรณีไม่มีสูติบัตร   

 
 
 

ค ำแนะน ำในกำรกรอกแบบ 
1. กรอกชือ่  ชื่อสกุล  เลขประจ ำตวัประชำชน  ของผู้ประกันตนหรอืผู้มีสิทธิ (กรณีผู้ประกันตนถึงแก่ควำมตำย) และที่อยู่ปัจจุบันที่สำมำรถตดิต่อได ้
2. ใส่เครื่องหมำย  “ ”  ในช่อง       หน้ำข้อควำมว่ำเป็นผู้ยื่นค ำขอในฐำนะใด 
3. กรอกชื่อสถำนประกอบกำรที่ผู้ประกันตนท ำงำนอยู่  หำกเป็นกิจกำรเจ้ำของคนเดียวให้กรอกชื่อเจ้ำของกิจกำร  หรือหำกเป็นนิติบุคคลให้กรอกชื่อ      

นิติบุคคลนั้น  เช่น  บริษัท.................................   สำขำ …………………….. 
4. ใส่เครื่องหมำย  “ ”  ในช่อง       หน้ำข้อควำมที่ต้องกำร 
       -   กรณีผู้มีสิทธิมำรับเงินด้วยตนเองต้องน ำบัตรประจ ำตัวประชำชนตัวจริงไปแสดง    หำกมีกำรมอบอ ำนำจต้องน ำบัตรประจ ำตัวประชำชนตัวจริง 
          ของผู้มอบ  และผู้รับมอบไปแสดง 
      -   กรณีรับเงินทำงธนำณัติ  ให้ระบุชื่อที่ท ำกำรไปรษณีย์ที่ต้องกำรจะติดต่อรับเงิน 
       -   กรณีรับเงินทำงธนำคำร  สมุดบัญชีเงินฝำกต้องเป็นชื่อผู้ประกันตน / ผู้มีสิทธิเท่ำนั้น   และสำมำรถเลือกรับได้ที่  ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด  (มหำชน) 
          ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ จ ำกัด (มหำชน) ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกัด  (มหำชน)  ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด  (มหำชน)  ธนำคำรทหำรไทย จ ำกัด  (มหำชน) 
           ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกัด  (มหำชน)  ธนำคำรนครหลวงไทย จ ำกัด   (มหำชน)  ธนำคำรอสิลำมแห่งประเทศไทย ธนำคำรซีไอเอ็มบี ไทย  จ ำกัด  (มหำชน) 
          และธนำคำรธนชำติ  จ ำกัด  (มหำชน) 
5. ให้กรอกเฉพำะกรณีที่ต้องกำรขอเบิกเท่ำนั้น  และใส่เครื่องหมำย  “ ”  หน้ำข้อควำมท่ีต้องกำร 
6.    ใส่เครื่องหมำย  “ ”  ในช่อง       หน้ำข้อควำมที่ต้องกำรเพียงกรณีเดียว 
7.    ลงลำยมือชื่อผู้ยื่นค ำขอ  (ผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิแล้วแต่กรณี)  พร้อมวัน  เดือน  ปีที่ยื่นค ำขอ  
8.     เอกสำรประกอบกำรยื่นค ำขอที่เป็นส ำเนำให้รับรองควำมถูกต้องของส ำเนำทุกฉบับ   และแสดงเอกสำรที่เป็นต้นฉบับเมื่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ขอตรวจสอบ  
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