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คพร. / สป. 1
แบบแจ้ งการประสบอันตราย เจ็บป่ วย หรือสู ญหาย และคําร้ อง
ขอรับเงินทดแทน ตามพระราชบัญญัตเิ งินทดแทน พ.ศ. 2537
สําหรับพนักงานราชการ หรือผู้ยนื+ คําร้ องกรอก
1. ชื อหน่วยงาน..................................................สังกัดกรม.......................................กระทรวง................................................................
ทีต งั ....................................................หมู่ที........ตรอก/ซอย.......................ถนน.................................ตําบล/แขวง..............................
อําเภอ/เขต.................................จังหวัด....................................................รหัสไปรษณี ย.์ ...................................โทรศัพท์..........................................
2. ชื อพนักงานราชการทีประสบอันตราย เจ็บป่ วย หรื อสู ญหาย (นาย,นาง,นางสาว).............................................................อายุ...........ปี
ภูมิลาํ เนาบ้านเลขที......................หมู่ที..............ตรอก/ซอย.....................................................ถนน...........................................................................
ตําบล/แขวง..........................อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด.............................รหัสไปรษณี ย.์ ..................โทรศัพท์.............................
เลขทีบตั รประจําตัวประชาชน
เล เลขทีบตั รประกันสังคม
3. วัน เดือน ปี ทีพนักงานราชการได้รับการจ้าง.................... ตําแหน่งหน้าทีขณะประสบอันตราย เจ็บป่ วย หรื อสู ญหาย.......................
4. เวลาทํางานปกติเริ ม...................น. เลิก.................น. ทํางานสัปดาห์ละ........................................วัน
5. ขณะประสบอันตราย เจ็บป่ วย หรื อสู ญหาย ได้รับค่าตอบแทน ...............................เดือนละ................... บาท
6. รายได้อืน เช่น ค่าครองชี พ ค่าอาหาร ค่าเบียเลียง ฯลฯ (ถ้ามีให้แจ้งรายละเอียด)...................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
7. การประสบอันตรายเกิดขึนที.................................ตําบล/แขวง............................อําเภอ/เขต.......................จังหวัด..............................
8. วัน เดือน ปี ทีประสบอันตราย เจ็บป่ วย หรื อสู ญหาย ......................เวลา............น. วัน เดือน ปี ทีหน่วยงานทราบ..............................
9. วัน เดือน ปี ทีพนักงานราชการเริ มหยุดงาน..............................................วัน เดือน ปี ทีกลับเข้าทํางาน...............................................
10. สาเหตุทีประสบอันตราย เจ็บป่ วย หรื อสู ญหาย (อธิ บายว่าเกิดขึนอย่างไร)...........................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
11. ผลของการประสบอันตราย หรื อเจ็บป่ วย (ระบุอวัยวะหรื ออาการ เช่น แขนขวาขาด)...........................................................................
12. ชื อและทีอยูข่ องพยาน หรื อผูร้ ู้เห็นเหตุการณ์.........................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
13. ชื อสถานพยาบาลทีเข้ารับการรักษา..........................................................เลขทีบตั รประจําตัวผูป้ ่ วย......................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็ นความจริ งทุกประการ
ลงชื อ...........................................หัวหน้าหน่วยงาน/ส่ วนราชการทีจา้ งพนักงานราชการ
(...........................................)
ตําแหน่ง....................................................
วันที.........เดือน......................พ.ศ.............

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็ นความจริ งทุกประการ
ลงชื อ.......................................................พนักงานราชการ/ผูย้ นื คําร้ อง
(......................................................)
ตําแหน่ง....................................................
วันที.........เดือน......................พ.ศ.............

หมายเหตุ
1.ให้พนักงานราชการหรื อผุม้ ีสิทธิ ยนื คําร้องขอรับเงินทดแทนภายใน 180 วันนับแต่วนั ทีประสบอันคราย เจ็บป่ วย หรื อสู ญหาย
2. ส่ วนราชการมีอาํ นาจขอเอกสารหลักฐานเพือประกอบการพิจารณาได้ตามกฎหมาย (พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537
มาตรา 57 )
3. ผูใ้ ดแจ้งข้อความอันเป็ นเท็จแก่ส่วนราชการซึ งอาจทําให้ผอู้ ืนหรื อประชาชนเสี ยหาย ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 6 เดือน หรื อ
ปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรื อทังจําทังปรับ (ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137)

คพร./สป.2

หนังสือรับรองของแพทย์ ผู้รักษา
ข้าพเจ้า (นายแพทย์,แพทย์หญิง)............................................................................เลขทีใบอนุญาตประกอบวิชาชี พเวชกรรม...................................
สถานทีตรวจรักษา.......................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................โทรศัพท์.......................................โทรสาร......................................
ได้ตรวจรักษาแล้วขอรับรอง ดังนี
1. ผูป้ ่ วยชื อ.........................................................................นามสกุล.......................................................เพศ.........................อายุ.........................ปี
H.N. ..................................................................................................A.N. ..................................................................................................
2. เข้ารับการรักษาครังแรกวันที.......................................................................................................................เวลา.............................................น.
กรณี เจ็บป่ วยจากการทํางาน
กรณี ประสบอันตรายจากการทํางาน
3. สาเหตุของการเจ็บป่ วย / ประสบอันตราย............................................................................................................................................................
4. ประวัติการเจ็บป่ วยและอาการทีสาํ คัญ.................................................................................................................................................................
5. ผลการตรวจร่ างกายทีสาํ คัญ.................................................................................................................................................................................
(Pertinent Physical Exam)...................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
6. ผลการตรวจพิเศษ.................................................................................................................................................................................................
( Investigation)....................................................................................................................................................................................................
7. การวินิจฉัยโรค (ให้ระบุชือโรคโดยใช้หลักตาม ICD10)
1.....................................................................................................................
2.....................................................................................................................
3.....................................................................................................................
(Diagnosis).................................................................................................................................................................................................................
โรคแทรก....................................................................................................................................................................................................................
8. การรักษา
แนะนํา
ยา,แนะนํา
ผ่าตัด
หัตถการอืน ๆ ระบุ.............................................................................
(Treatment)
ถ้ามีการผ่าตัด 1..............................................................................................................................................................................................
วันที...................................................................................................................................................................................
2..............................................................................................................................................................................................
วันที...................................................................................................................................................................................
9. ระยะเวลาหยุดพักรักษาตัว
มีกาํ หนด.......................................เดือน ...................................วัน ตังแต่วนั ที...........................................
ถึงวันที.........................................................
วันสิ นสุ ดการรักษา.....................................................
ยังไม่สินสุ ดการรักษา
10. ผลการรักษา
สู ญเสี ยสมรรถภาพอย่างถาวรของอวัยวะ 1.........................................
ร้อยละ....................................
2.........................................
ร้อยละ....................................
3..........................................
ร้อยละ....................................
ไม่มีการสุ ญเสี ย.....................................................................................................................................................
เสี ยชี วิตจากสาเหตุ................................................................................................................................................
11. ความเห็นอืน.........................................................................................................................................................................................................
(Comments)........................................................................................................................................................................................................

ลงชื อ......................................................................แพทย์ผรู้ ักษา
วันที.............เดือน.........................................พ.ศ.........................

