
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ระเบียบสํานักงานประกันสังคม 
วาดวย การขอรับประโยชนทดแทน 

พ.ศ. ๒๕๕๑๑ 
   

 
โดยที่เปนการสมควรแกไขแบบคําขอรับประโยชนทดแทน กองทุนประกันสังคม 

และแบบคําขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน กองทุนประกันสังคม แบบคําขอรับประโยชน
ทดแทนกรณีทันตกรรม แบบคําขอรับคาอวัยวะเทียม/อุปกรณในการบําบัดรักษาโรคสําหรับ
ผูประกันตน/สถานพยาบาล เพ่ือกอใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว และชัดเจน อันเปนประโยชนแก
ผูประกันตนและผูมีสิทธิในการขอรับประโยชนทดแทน และการปฏิบัติงานของเจาหนาที่  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๖๑ ทวิ แหง
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ ๒๕๓๓ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม จึงวางระเบียบดังตอไปนี้  

ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสํานักงานประกันสังคม วาดวยการขอรับ
ประโยชนทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๓”  

 
ขอ ๒  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เปนตนไป  
 
ขอ ๓  ใหยกเลิก  
(๑) ระเบียบสํานักงานประกันสังคม วาดวยการขอรับประโยชนทดแทน พ.ศ. 

๒๕๔๘  
(๒) ระเบียบสํานักงานประกันสังคม วาดวยการขอรับประโยชนทดแทน (ฉบับที่ 

๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  
 
ขอ ๔  ในระเบียบนี้  
“แบบคําขอ” หมายความว า  แบบคําขอรับประโยชนทดแทน  กองทุน

ประกันสังคม (สปส.2 - 01) แบบคําขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน กองทุนประกันสังคม 
(สปส.2 - 01/7) แบบคําขอรับประโยชนทดแทนกรณีทันตกรรม กองทุนประกันสังคม (สปส.2 
- 16) แบบคําขอรับคาบําบัดทดแทนไต กองทุนประกันสังคม (สปส.2 - 18) และแบบคําขอรับ
คาอวัยวะเทียม/อุปกรณในการบําบัดโรค สําหรับผูประกันตน/สถานพยาบาล (สปส.2 - 09)  

 
ขอ ๕  ผูประกันตนหรือบุคคลอื่นใดที่เห็นวาตนมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทน 

กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวย กรณีคลอดบุตร กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย กรณีสงเคราะห
บุตร กรณีชราภาพ หรือกรณีวางงาน และประสงคจะขอรับประโยชนทดแทนดังกลาว ใหย่ืนคํา
ขอรับประโยชนทดแทนตามแบบคําขอทายระเบียบนี้ตามแตกรณี โดยกรณีประสบอันตรายหรือ

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๕/ตอนพิเศษ ๕๐ ง/หนา ๓๑/๗ มีนาคม ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เจ็บปวย กรณีคลอดบุตร กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย กรณีสงเคราะหบุตรและกรณีชราภาพใชแบบ
คําขอ สปส.2 - 01 กรณีวางงานใชแบบคําขอ สปส.2 - 01/7 กรณีทันตกรรมใชแบบคําขอ 
สปส.2 - 16 กรณีขอรับคาบําบัดทดแทนไตใชแบบคําขอ สปส.2 - 18 กรณีขอรับคาอวัยวะ
เทียม/อุปกรณในการบําบัดโรค ฯ ใชแบบคําขอ สปส.2 - 09 พรอมเอกสารประกอบการยื่นคํา
ขอที่ระบุในแบบคําขอตอพนักงานเจาหนาที่ ณ สํานักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ สํานักงาน
ประกันสังคมจังหวัด หรือสํานักงานประกันสังคมจังหวัดสาขาไดทั่วประเทศ  

 
ขอ ๖  ในกรณีที่ผูประกันตนมีสิทธิไดรับเงินทดแทนการขาดรายไดในกรณี

ประสบอันตรายหรือเจ็บปวย และกรณีทุพพลภาพ หรือมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหการหยุดงาน
เพ่ือการคลอดบุตรในเวลาเดียวกัน ใหผูประกันตนแสดงความจํานงตามแบบคําขอเพื่อเลือกใช
สิทธิขอรับเงินทดแทนการขาดรายได หรือเงินสงเคราะหการหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรใน
ประเภทใดประเภทหนึ่งไดเพียงประเภทเดียว  
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
สุรินทร  จิรวิศิษฏ 

เลขาธิการสํานกังานประกันสงัคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

[เอกสารแนบทาย] 
 

๑. แบบคําขอรับประโยชนทดแทนกรณี กองทุนประกันสังคม 
๒. กองทุนประกันสังคมแบบคําขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน  
๓. แบบคําขอรับประโยชนทดแทนกรณีทนัตกรรม (อุดฟน ถอนฟน ขูดหินปูน 

ใสฟนเทียมชนิดถอดไดฐานอคริลิก) กองทุนประกันสงัคม  
๔. หนังสือมอบอํานาจ  
๕. แบบคําขอรับคาบําบัดทดแทนไตกองทุนประกันสังคม  
๖. แบบคําขอรับคาอวัยวะเทียม/อุปกรณในการบําบัดโรค สําหรับผูประกันตน/

สถานพยาบาล  
 
(ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ณัฐดนัย/พิมพ 
๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๑ 
นันทนภัสร/จดัทํา 

๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๑ 
ณัฐดนัย/แกไข 

๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๑ 
 


