(ร่าง)

แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน
กองทุนประกันสังคม

สปส. 2 – 01
สำหรับเจ้ำหน้ำที่
เลขทีร่ ับ…….................................................
วันทีร่ ับ…....………….....................................
ผู้รับ…………………………….……...……………….

โปรดอ่ำนคำแนะนำในกำรกรอกแบบ/เอกสำรประกอบกำรยื่นคำขอฯด้ำนหลัง
1. ข้ำพเจ้ำ (นำย,นำง,นำงสำว)..................................................................................................... เลขประจำตัวประชำชน
ที่อยู่ปัจจุบันที่สำมำรถติดต่อได้ เลขที่................หมู่ที่.............ถนน...................................ตำบล/แขวง...................................อำเภอ/เขต..........................................
จังหวัด..................................... รหัสไปรษณีย์...........................โทรศัพท์บ้ำน....................................มือถือ..................................อีเมล..............................................
2. ยื่นคำขอในฐำนะ
ผู้ประกันตน
ผู้มีสิทธิ ระบุชื่อผู้ประกันตน....................................................เลขประจำตัวประชำชนผู้ประกันตน
3. สถำนประกอบกำรที่ผู้ประกันตนทำงำนชื่อ...................................................................................................... สำขำ...........................................................................
4. ขอรับเงิน
ที่สำนักงำนประกันสังคม
ธนำณัติสั่งจ่ำย ปณ. ...................................................
ธนำคำร.................................................................
(กรณีรับเงินทำงธนำคำรให้แนบสำเนำสมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำรประเภทออมทรัพย์หน้ำแรกที่มีชื่อ และเลขที่บัญชีของผู้ยื่นคำขอฯ )
5. ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณี (ให้กรอกเฉพำะช่องที่ต้องกำรเท่ำนั้น)
ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
ค่ำรักษำพยำบำลจำนวนเงินตำมใบเสร็จรับเงิน............................................................................................ บำท
เหตุที่ไม่เข้ำรับกำรรักษำในสถำนพยำบำลตำมบัตรรับรองสิทธิฯ..........................................................................................................................................................
ค่ำอวัยวะเทียม/อุปกรณ์ฯ ชนิด/ประเภท................................................................................................จำนวนเงินตำมใบเสร็จรับเงิน........................................ บำท
เงินทดแทนกำรขำดรำยได้ ตั้งแต่วันที่........................................................ถึงวันที่................................................กลับเข้ำทำงำนวันที่................................................

คลอดบุตร
เลขประจำตัวประชำชนบุตรที่ขอรับประโยชน์ทดแทนในครั้งนี้ .....................................................................................................
สงเคราะห์บุตร
ทุพพลภาพ
เงินทดแทนกำรขำดรำยได้
ค่ำรักษำพยำบำลจำนวนเงินที่ขอรับตำมใบเสร็จรับเงิน..........................................บำท
ค่ำพำหนะ
ค่ำอวัยวะเทียม/อุปกรณ์ฯ ชนิด/ประเภท........................................................................................จำนวนเงินที่ขอรับตำมใบเสร็จรับเงิน................................... บำท

ตาย
ค่ำทำศพ
ชราภาพ

เงินสงเครำะห์กรณีตำย

6. หำกข้ำพเจ้ำมีสิทธิได้รับเงินทดแทนกำรขำดรำยได้กรณีประสบอันตรำยหรือเจ็บป่วย และกรณีทุพพลภำพในช่วงเวลำเดียวกัน
ข้ำพเจ้ำขอเลือกรับกรณี
ประสบอันตรำยหรือเจ็บป่วย
ทุพพลภำพ เพียงกรณีเดียว
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมข้ำงต้นถูกต้องตำมควำมจริงทุกประกำร หำกปรำกฏภำยหลังว่ำข้ำฯ รับเงินโดยไม่มีสิทธิ หรือมีเงินประโยชน์ทดแทน
ที่รับไปเกินสิทธิ ข้ำฯ ยินยอมชดใช้เงินที่ได้รับไปโดยไม่มีสิทธิดังกล่ำวตลอดจนค่ำเสียหำยต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นให้แก่สำนักงำนประกันสังคม และข้ำฯ ยินยอมให้สำนักงำนฯ
แจ้งให้ธนำคำรตำมที่ข้ำฯ ขอให้สำนักงำนฯ โอนเงินประโยชน์ทดแทนเข้ำบัญชีเงินฝำก หักเงินในบัญชีของข้ำฯ เพื่อส่งคืนแก่สำนักงำนฯ จึงลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำน
(ลงชื่อ)..............................................................ผู้ยื่นคำขอ
(..............................................................)
วันที.่ ................/.............................../....................

คำเตือน : ในกรณีผู้ยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทนระบุข้อเท็จจริงอันเป็นเท็จ อำจมีควำมผิดฐำนฉ้อโกง ตำมประมวลกฎหมำยอำญำมำตรำ 341 ต้องระวำงโทษจำคุก
ไม่เกินสำมปี หรือปรับไม่เกินหกพันบำท หรือทั้งจำทั้งปรับ หรือมีควำมผิดฐำนแจ้งข้อควำมอันเป็นเท็จแก่เจ้ำพนักงำนตำมประมวลกฎหมำยอำญำมำตรำ 137 ต้องระวำงโทษจำคุก
ไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบำท หรือทั้งจำทั้งปรับ
สำหรับเจ้ำหน้ำที่พิมพ์คำสั่งประโยชน์ทดแทนและใบสั่งจ่ำย
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เอกสำรประกอบกำรยื่นคำขอ
กรณีประสบอันตรำยหรือเจ็บป่วย กรณีขอรับค่ารักษาพยาบาล และกรณีขอรับค่าอวัยวะเทียม/อุปกรณ์ฯ  ใบรับรองแพทย์  ใบเสร็จรับเงิน
กรณีขอรับเงินทดแทนการขาดรายได้  ใบรับรองแพทย์  หนังสือรับรองของนายจ้าง  สถิติวันลาป่วย (ถ้ามี)
หมายเหตุ ใบรับรองแพทย์ กรณีขอรับเงินทดแทนการขาดรายได้ให้แพทย์ระบุวันหยุดงาน และกรณีขอรับค่าอวัยวะเทียม/อุปกรณ์
ให้แพทย์ระบุความจาเป็นต้องใช้อวัยวะเทียม/อุปกรณ์ และประเภทอวัยวะเทียม/อุปกรณ์ฯ ที่ใช้ด้วย
กรณีคลอดบุตร
กรณีผู้ประกันตนหญิงใช้สิทธิ  สูติบัตรต้นฉบับของบุตรพร้อมสาเนา (กรณีคลอดบุตรแฝดให้แนบสาเนาสูติบัตรของคู่แฝดด้วย)
กรณีผู้ประกันตนชายใช้สิทธิ  สูติบัตรต้นฉบับของบุตรพร้อมสาเนา (กรณีคลอดบุตรแฝดให้แนบสาเนาสูติบัตรของคู่แฝดด้วย)
 สาเนาทะเบียนสมรส กรณีไม่ได้จดทะเบียนสมรสให้แนบหนังสือรับรองของผู้ประกันตนกรณีไม่มีทะเบียนสมรส
กรณีทุพพลภำพ

กรณีตำย

กรณีสงเครำะห์บุตร

กรณีชรำภำพ

 ใบรับรองแพทย์  ใบเสร็จรับเงิน  สาเนาเวชระเบียน (ถ้ามี)
หมายเหตุ ใบรับรองแพทย์ กรณีขอรับค่าอวัยวะเทียม/อุปกรณ์ ให้แพทย์ระบุความจาเป็นต้องใช้อวัยวะเทียม/อุปกรณ์
และประเภทอวัยวะเทียม/อุปกรณ์ฯ ที่ใช้ด้วย
กรณีขอรับค่าทาศพ
 สาเนามรณบัตร  หลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้จัดการศพ  สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้จัดการศพ
กรณีขอรับเงินสงเคราะห์  สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของผู้ตาย/ผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์
 สาเนาทะเบียนสมรสของผู้ประกันตนและของบิดามารดา (ถ้ามี)
 สาเนาสูติบัตรของบุตรหรือสาเนาทะเบียนบ้านของบุตรกรณีไม่มีสูติบัตร
 หนังสือระบุให้เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์กรณีตาย (ถ้ามี)
กรณีผู้ประกันตนหญิงใช้สิทธิ  สูติบัตรต้นฉบับของบุตรพร้อมสาเนา (กรณีคลอดบุตรแฝดให้แนบสาเนาสูติบัตรของคู่แฝดด้วย)
 สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรก ซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชีของผู้ยื่นคาขอฯ
กรณีผู้ประกันตนชายใช้สิทธิ  สาเนาทะเบียนสมรส หรือสาเนาทะเบียนการหย่าพร้อมบันทึกแนบท้าย หรือสาเนาทะเบียนรับรองบุตร
หรือสาเนาคาพิพากษา หรือคาสั่งของศาลให้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย
 สูติบัตรต้นฉบับของบุตรพร้อมสาเนา (กรณีคลอดบุตรแฝดให้แนบสาเนาสูติบัตรของคู่แฝดด้วย)
 สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรก ซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชีของผู้ยื่นคาขอฯ
กรณีผู้ประกันตนถึงแก่ความตาย  สาเนามรณบัตร  สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของผู้ตาย/
ผู้มีสิทธิรับเงินบาเหน็จชราภาพ
 สาเนาทะเบียนสมรสของผู้ประกันตนและของบิดามารดา (ถ้ามี)
 สาเนาสูติบัตรของบุตร หรือสาเนาทะเบียนบ้านของบุตรกรณีไม่มีสูติบัตร
 หนังสือระบุให้เป็นผู้มีสิทธิรับเงินบาเหน็จชราภาพ (ถ้ามี)
กรณีบานาญชราภาพ

หมายเหตุ 




 สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรก ซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชี
ของผู้ยื่นคาขอฯ
กรณีผู้ประกันตนต่างด้าวประสงค์ที่จะไม่พานักอยู่ในประเทศฯขอรับเงินชราภาพ  แบบแจ้งความประสงค์ที่จะไม่พานัก
อยู่ในประเทศไทยฯ
กรณีผู้ประกันตนต่างด้าวขอรับประโยชน์ทดแทนให้ใช้สาเนาบัตรประกันสังคมและสาเนาหนังสือเดินทาง (passport) หรือสาเนาหนังสือ
เดินทางชั่วคราวหรือเอกสารรับรองบุคคลที่ทางราชการออกให้
กรณีเอกสารหลักฐานสาคัญต่อการพิจารณาเป็นภาษาต่างประเทศ ให้จัดทาคาแปลเป็นภาษาไทยและรับรองความถูกต้องให้ครบถ้วน
กรณีเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ให้แนบสาเนาเอกสารใบเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุลด้วย
กรณีข้อเท็จจริงเอกสารหลักฐานไม่เพียงพอต่อการพิจารณา เจ้าหน้าที่อาจขอเอกสาร หรือหลักฐานเพิ่มเติมได้

คำแนะนำในกำรกรอกแบบ
1. กรอกชื่อ ชื่อสกุล เลขประจำตัวประชำชน ของผู้ประกันตนหรือผู้มีสทิ ธิ (กรณีผู้ประกันตนถึงแก่ควำมตำย) และที่อยู่ปัจจุบันที่สำมำรถติดต่อได้
2. ใส่เครื่องหมำย “ ” ในช่อง
หน้ำข้อควำมว่ำเป็นผู้ยื่นคำขอในฐำนะใด
3. กรอกชื่อสถำนประกอบกำรที่ผู้ประกันตนทำงำนอยู่ หำกเป็นกิจกำรเจ้ำของคนเดียวให้กรอกชื่อเจ้ำของกิจกำร หรือหำกเป็นนิติบุคคลให้กรอกชื่อ
นิติบุคคลนั้น เช่น บริษัท................................. สำขำ ……………………..
4. ใส่เครื่องหมำย “ ” ในช่อง
หน้ำข้อควำมทีต่ ้องกำร
- กรณีผู้มีสิทธิมำรับเงินด้วยตนเองต้องนำบัตรประจำตัวประชำชนตัวจริงไปแสดง หำกมีกำรมอบอำนำจต้องนำบัตรประจำตัวประชำชนตัวจริง
ของผู้มอบ และผู้รับมอบไปแสดง
- กรณีรับเงินทำงธนำณัติ ให้ระบุชื่อที่ทำกำรไปรษณีย์ทตี่ ้องกำรจะติดต่อรับเงิน
- กรณีรับเงินทำงธนำคำร สมุดบัญชีเงินฝำกต้องเป็นชื่อผู้ประกันตน/ผู้มีสิทธิเท่ำนั้น และสำมำรถเลือกรับได้ที่ ธนำคำรกรุงไทย จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จำกัด (มหำชน) ธนำคำรกรุงเทพ จำกัด (มหำชน) ธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน) ธนำคำรทหำรไทย จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรกสิกรไทย จำกัด (มหำชน) ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย ธนำคำรซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหำชน) และธนำคำรธนชำต จำกัด (มหำชน)
5. ให้กรอกเฉพำะกรณีทตี่ ้องกำรขอเบิกเท่ำนั้น และใส่เครื่องหมำย “ ” หน้ำข้อควำมทีต่ ้องกำร
6. ใส่เครื่องหมำย “ ” ในช่อง
หน้ำข้อควำมทีต่ ้องกำรเพียงกรณีเดียว
7. ลงลำยมือชื่อผู้ยื่นคำขอ (ผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิแล้วแต่กรณี) พร้อมวัน เดือน ปีที่ยื่นคำขอ
8. เอกสำรประกอบกำรยื่นคำขอที่เป็นสำเนำให้รับรองควำมถูกต้องของสำเนำทุกฉบับ และแสดงเอกสำรที่เป็นต้นฉบับเมื่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ขอตรวจสอบ

