
 
แบบคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 

กรณีได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  

หรือโรคโควิด 19(Coronavirus Disease 2019(COVID-19)) 
 

ชื่อหน่วยรับคำร้อง ..................................................... 
วันที่รับคำร้อง ........................................................... 

๑. รายละเอียดของผู้รับบริการ 
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๑.๒ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน  
๑.๓ สิทธรักษาพยาบาล หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประกันสังคม 
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............................................................................................................ .......................... 
๑.๕ ทีอ่ยู่ที่สามารถติดต่อได้โดยสะดวก................................................................................................... 
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๒. รายละเอียดของผู้ยื่นคำร้อง (ถ้าเป็นบุคคลเดียวกับข้อ ๑ ไม่ต้องกรอก)      ผู้รับบริการยื่นคำร้องเอง 
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๓.๒ ชนิดวัคซีนที่ฉีด        ซิโนแวค (Sinovac)        จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (johnson & johnson) 
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๓.๔ วันที่มีอาการแพ้วัคซีน ...................................................................................................................... 
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เลขที่คำร้อง ............................... 



 
๓.๘ มีการตรวจทางห้องปฏิบัติการ/ตรวจพิเศษ          ตรวจเลือด        ตรวจ EKG        ตรวจ MRI 
            ตรวจ X-Ray         ตรวจ CT-Scan           อ่ืนๆระบุ ......................................................... 
๓.๙ อาการ ณ วันยื่นเรื่อง       ปกติ            พักรักษาตัวที่บ้าน         นอนรักษาที่โรงพยาบาล 
                                      เสียชีวิต        อ่ืนๆระบุ ....................................................................... 

 

๔. เอกสารหรือหลักฐานที่ยื่นมาพร้อมกับคำร้อง            
                            สำเนาบัตรประชาชน 
                            สำเนาใบมรณบัตรของผู้รับบริการ กรณีท่ีเสียชีวิต 
                            ความเห็นแพทย์ผู้ให้การรักษาและการหยุดพักงาน 

                              สำเนาเอกสารผลการสอบสวนโรคของกระทรวงสาธารณสุข (ถ้ามี) 
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                  กรณีผลการพิจารณาคำรอ้ง มีมติให้จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอรับเงินผ่าน 
ธนาคาร โดยได้แนบ 
                         หน้าสมุดบัญชีธนาคาร (ชื่อธนาคาร) .................................................................................... 
เลขที ่บัญชี........................................... ของ (ระบชุื่อ).......................................................... ผู้รับบริการ/ผู้ยื่นคำร้อง 
มาพร้อมนี้ดว้ยแล้ว 

 
 
 

ลงชื่อ ................................................ผู้ยื่นคำร้อง 
(................................................) 

 
 

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

 คำแนะนำ  
 
 

1.  ผู้มีสิทธิยื่นคำรอ้ง ได้แก ผู้รับบริการ หรือ ทายาท ผู้อุปการะ(กรณีไม่มีทายาท)ที่ให้การช่วยเหลือ เกื้อกูล
หรือดูแลผู้รับบริการอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานพอสมควร หรือหน่วยบริการที่ให้บริการ 

2.  สถานที่ยื่นคำร้อง ได้แก่ หนว่ยบริการ,  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด, สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
สาขาเขตพ้ืนที่ 

3.  ระยะเวลาในการยื่นคำร้อง ภายใน 2 ปี นับแต่วันที่ทราบความเสียหาย 
4.  หนว่ยงานที่แจ้งผลการพิจารณา : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขตพ้ืนที ่ที่รับผิดชอบ, จังหวัดที่เข้า

รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 
5.  หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถาม ได้ที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
     โทรศัพท์ 02 141 4000 เวลาราชการ โทรสาร 02 143 9730-1 
     หรือติดต่อ สายด่วน สปสช. 1330 เปิดบริการ 24 ชั่วโมง หรือ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขตพ้ืนที่ 
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(สำหรับเจ้าหน้าที่) 

 

แบบสรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการ 
กรณีได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  

หรือโรคโควิด 19(Coronavirus Disease 2019(COVID-19)) 
================================================================= 

 

๑. รายละเอียดของผู้รับบริการ ที่พิจารณา 
๑.๑ ช่ือ–สกุล...................................................................... ..................เพศ...................อายุ.................ปี 
๑.๒ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน  

  ๒. วันประชุมพิจารณา ...................................................ครั้งที่ ...................................................... 

  ๓. สรุปประเภทความรุนแรงของอาการแพ้วัคซีน  
                                        เล็กน้อย              ปานกลาง              รุนแรงมาก 

  ๔. สรุปผลการพิจารณา          เข้าเกณฑ์            

            ไม่เข้าเกณฑ์    
                                        ยกเลิกคำร้อง        ส่งเรื่องอุทธรณ์ วันที่ .............................................. 

  ๕. สรุปประเภทความเสียหาย 
                                         5(1)  
                                         5(2)  
                                         5(3)  

  ๖. จำนวนเงินชดเชย/เยียวยา   .................................................... บาท 

  ๗. วันทีโ่อนเงิน .............................................. ชื่อธนาคาร ........................................................................................... 
       เลขที ่บัญชี....................................................... ชื่อบัญชี ......................................................................................... 
 
 
 

ลงชื่อ ..................................................จนท.ผูส้รุปข้อมูล 
(................................................) 

     ตำแหน่ง ................................................... 
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(เฉพาะเจ้าหน้าที่) 

เลขที่คำร้อง ............................... 



 

 
แบบอุทธรณ์ผลการวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น                                                     

กรณีได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนป้องกันโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 
19(Coronavirus Disease 2019(COVID-19)) 

 

ชื่อหน่วยรับอุทธรณ์................................................  
วันทีย่ื่นอุทธรณ์...................................................... 

๑. รายละเอียดของผู้อุทธรณ์ (บุคคลเดียวกับผู้ยื่นคำร้อง) 
๑.๑ ช่ือ–สกุล...................................................................... ..................เพศ...................อายุ.................ปี 
๑.๒ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน  
1.๓ ความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ          เจ้าตัว      เกี่ยวข้องเป็น................................. .......................... 
1.๔ ทีอ่ยู่ที่สามารถติดต่อได้โดยสะดวก..................................................................................................... 
.................................................................................โทรศพัท์................................................................... 

 
2. วันที่ทราบผลการวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการฯ ระดับเขต 
         ………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 3. ข้อโต้แย้ง ข้อเท็จจริง และข้อกฎหมายที่ไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการฯ ระดับเขต 
         ………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………. 
………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
๔. เอกสารหรือหลักฐานที่ยื่นมาพร้อมกับคำร้อง  

        ความเห็นแพทย์ หรือ ที่เก่ียวข้อง 
       เอกสารอ่ืนๆ ........................................................................................................ 
 
 
 

ลงชื่อ ................................................ผู้อุทธรณ์ 
(................................................) 
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เลขทีอุ่ทธรณ์ ............................... 


