
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. ๒๕๔๘ 
   

 
โดยที่เปนการสมควรแกไขแบบคําขอรับประโยชนทดแทน กองทุนประกันสังคม 

และแบบคําขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน กองทุนประกันสังคม เพ่ือกอใหเกิดความสะดวก
รวดเร็วเปนประโยชนแกผูประกันตนและผูมีสิทธิในการขอรับประโยชนทดแทน และการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๖๑ ทวิ แหง

พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ เลขาธิการสํานักงานประกันสังคมจึงวางระเบียบ ดังตอไปนี ้

 
ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสํานักงานประกันสังคม วาดวยการขอรับ

ประโยชนทดแทน พ.ศ. ๒๕๔๘” 
 
ขอ ๒๑  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘ เปนตนไป 
 
ขอ ๓  ใหยกเลิกระเบียบสํานักงานประกันสังคม วาดวยการขอรับประโยชน

ทดแทน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 
ขอ ๔  ในระเบียบนี้ 
“แบบคําขอ” หมายความว า  แบบคําขอรับประโยชนทดแทน  กองทุน

ประกันสังคม (สปส.๒ - ๐๑) แบบคําขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน กองทุนประกันสังคม 
(สปส.๒ - ๐๑/๗) แบบคําขอรับประโยชนทดแทนกรณีทันตกรรม กองทุนประกันสังคม (สปส.
๒ - ๑๖) แบบคํา ขอรับคาบําบัดทดแทนไต กองทุนประกันสังคม (สปส.๒ - ๑๘) และแบบคํา
ขอรับคาอวัยวะเทียม/อุปกรณในการบําบัดโรค สําหรับผูประกันตน/สถานพยาบาล (สปส.๒ - 
๐๙) 

 
ขอ ๕  ผูประกันตนหรือบุคคลอื่นใดที่เห็นวาตนมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทน 

กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวย กรณีคลอดบุตร กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย กรณีสงเคราะห
บุตร กรณีชราภาพ หรือกรณีวางงาน และประสงคจะขอรับประโยชนทดแทนดังกลาว ใหย่ืนคํา
ขอรับประโยชนทดแทนตามแบบคําขอทายระเบียบนี้ตามแตกรณี โดยกรณีประสบอันตรายหรือ
เจ็บปวย กรณีคลอดบุตรกรณีทุพพลภาพ กรณีตาย กรณีสงเคราะหบุตรและกรณีชราภาพใชแบบ
คําขอ สปส.๒ - ๐๑ กรณีวางงานใชแบบคําขอ สปส.๒ - ๐๑/๗ กรณีทันตกรรมใชแบบคําขอ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๒/ตอนพิเศษ ๙๑ ง/หนา ๑๑/๒๐ กันยายน ๒๕๔๘ 



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 
 

สปส.๒ - ๑๖ กรณีขอรับคาบําบัดทดแทนไตใชแบบคําขอ สปส.๒ - ๑๘ กรณีขอรับคาอวัยวะ
เทียม/อุปกรณในการบําบัดโรคฯ ใชแบบคําขอ สปส.๒ - ๐๙ พรอมเอกสารประกอบการยื่นคํา
ขอที่ระบุในแบบคําขอตอพนักงานเจาหนาที่ ณ สํานักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ สํานักงาน
ประกันสังคมจังหวัด หรือสํานักงานประกันสังคมจังหวัดสาขาไดทั่วประเทศ 

 
ขอ ๖  ในกรณีที่ผูประกันตนมีสิทธิไดรับเงินทดแทนการขาดรายไดในกรณี

ประสบอันตรายหรือเจ็บปวย และกรณีทุพพลภาพ หรือมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหการหยุดงาน
เพ่ือการคลอดบุตรในเวลาเดียวกัน ใหผูประกันตนแสดงความจํานงตามแบบคําขอเพื่อเลือกใช
สิทธิขอรับเงินทดแทนการขาดรายได หรือเงินสงเคราะหการหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรใน
ประเภทใดประเภทหนึ่งไดเพียงประเภทเดียว 

 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
ไพโรจน  สุขสัมฤทธิ ์

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  แบบคําขอรับประโยชนทดแทนกองทุนประกันสังคม (สปส ๒ - ๐๑) 
๒  กองทุนประกันสังคมแบบคําขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน(สปส.๒ - 

๐๑/๗) 
๓๒  แบบคําขอรับประโยชนทดแทน กรณีทันตกรรม (อุดฟน ถอนฟน ขูดหินปูน

ใสฟนเทียม ชนิดถอดไดฐานอคริลิก) กองทุนประกันสังคม (สปส.2-16) 
๔  หนังสือมอบอํานาจ 
๕  แบบคําขอรับคาบําบัดทดแทนไตกองทุนประกันสังคม (สปส.๒ - ๑๘) 
๖  แบบคําขอรับคาอวัยวะเทียม/อุปกรณในการบําบัดโรคสําหรับผูประกันตน/

สถานพยาบาล (สปส.๒ - ๐๙) 
 

(ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย) 

                                                 
๒ แบบคําขอรับประโยชนทดแทนกรณีทันตกรรมกองทุนประกันสังคม (สปส.๒ - ๑๖) 

ยกเลิกโดยระเบียบสํานักงานประกันสังคมวาดวย การขอรับประโยชนทดแทน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

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. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๐๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชัชสรัญ/ผูจัดทํา 
๕ ตุลาคม ๒๕๔๘ 
สถาพร/ปรับปรุง 

๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๙ 
 

ปฐมพร/อัปเดท 
๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๐ 

 

                                                 
๓ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๔/ตอนพิเศษ ๒๓ ง/หนา ๒๐/๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๐ 


