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ค าน า 

พระราชบัญญัติประกันสังคมมีเจตนารมณ์ที่จะคุ้มครองผู้ประกันจ านวนเก้าล้านคนเศษให้ได้รับสิทธิ์ประโยชน์กรณี
ต่างๆ ตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย อย่างไรก็ตามปัจจุบันมีผู้ประกันตนที่ไม่พอใจค าสั่งของส านักงานประกันสังคมใน
การให้สิทธิ์ประโยชน์ ได้อุทธรณ์เรื่องเข้ามาสู่คณะกรรมการอุทธรณ์ซึ้งมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจนถึงปีละ2 ,000-3,000 เรื่อง
ในปัจจุบัน ทั้งนี้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมซึ่งจะท าให้ความต้องการและปัญหาของผู้ประกันตนเปลี่ยนแปลง
ไป ดังนั้น รายงานเล่มนี้จึงรวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกันสังคม ขึ้นมาเพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติประกันสังคมต่างๆ มาให้เพื่อศึกษากันต่อไป 
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การประสังคม 

  

การประกันสังคม คือ การสร้างหลักประกันในการด ารงชีวิตในกลุ่มของสมาชิกที่มีรายได้และจ่ายเงิน สมทบเข้า
กองทุนประกันสังคม  เพ่ือรับผิดชอบในการเฉลี่ยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเจ็บป่วย   คลอดบุตร  ทุพพล
ภาพ  ตาย สงเคราะห์บุตร ชราภาพและว่างงาน เพ่ือให้ได้รับการรักษาพยาบาลและมีรายได้อย่างต่อเนื่องระบบ
ประกันสังคมที่นานาประเทศถือเป็นหลักปฏิบัติกันอยู่ในปัจจุบัน จะมีประเภทของการประกันรวม 8 ประเภท คือ 

 

การประกันการเจ็บป่วยและการประกันอุบัติเหตุและโรคอันเกิดจากการท างานกองทุนประกันสังคม
กรณีเจ็บป่วย 

เงื่อนไขการเกิดสิทธิ 

          ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตน ตาม พ.ร.บ. ประกันสังคม  มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บป่วยหรือประสบ
อันตราย ที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากการท างาน  และจ่ายเงินสมทบในส่วนของกรณีเจ็บป่วยฯ มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน  
ภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนวันรับบริการทางการแพทย์ 

สิทธิที่ท่านจะได้รับ 

        1.  บริการทางการแพทย์  รวมถึงค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบ าบัดรักษาโรคตามประกาศส านักงาน
ประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราส าหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็ บป่วยอันมิใช่
เนื่องจากการท างาน 

        2.  เงินทดแทนการขาดรายได้ 

        3.  ค่าบริการทางการแพทย์กรณีทันกรรม 

        4.  การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 

        5.  การปลูกถ่ายไขกระดูก 
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ผู้ประกันตนจะไปรับบริการทางการแพทย์ได้ที่ไหน 

        กรณีเจ็บป่วยทั่วไป      สถานพยาบาลที่ระบุไว้ในบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลหรือเครือข่ายของ
สถานพยาบาลนั้น  จะให้การรักษาโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เว้นแต่มีความต้องการสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น 
ห้องผู้ป่วยพิเศษ หรือเวชภัณฑ์พิเศษ นอกเหนือจากท่ีแพทย์สั่งผู้เข้ารับการรักษาต้องจ่ายเงินเพ่ิมเอง 

        กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน  ในกรณีผู้ประก้นตนไม่สามารถเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลที่ระบุไว้ในบัตรรับรอง
สิทธิการรักษาพยาบาล  ส านักงานประกันสังคมจะรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ าเป็นตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด
ภายในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง (ไม่นับรวมวันหยุดราชการ)  ฉะนั้นผู้ประกันตนหรือบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้องต้องแจ้ง
สถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิทราบโดยเร็วไม่ต้องรอให้ครบ 72 ชั่วโมงเพ่ือรับผิดชอบการรักษาพยาบาลต่อไป 
ส าหรับค่ารักษาพยาบาลที่ เกิดขึ้นในกรณีฉุกเฉินภายใน 72 ชั่วโมง  หากผู้ประกันตนไม่มีเงินส ารองจ่ายค่า
รักษาพยาบาลควรแสดงบัตรรับรองสิทธิฯ  ต่อสถานพยาบาลก่อนการรักษาพยาบาล  ซึ่งสถานพยาบาลที่ให้การรักษา
ผู้ประกันตน หรือผู้ประกันตนที่ส ารองจ่ายค่ารักษาไปก่อนสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลคืนจากส านักงาน
ประกันสังคมตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

        -  กรณีประสบอันตราย  ผู้ประกันตนสามารถขอรับค่าบริการทางการแพทย์คืนได้  โดยไม่จ ากัดจ านวนครั้ง   

        -  กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน ผู้ประกันตนสามารถขอรับค่าบริการทางการแพทย์คืนได้ ประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วย
ในประเภทละไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี 

 1.  ผู้ป่วยนอก 

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย เบิกค่าบริการทางการแพทย์เท่าท่ีจ่ายจริง ไม่เกิน 1,000 บาท 

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย สามารถเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์เท่าที่จ่ายจริงเกิน 1,000 บาทได้  หากมี
การตรวจรักษาตามรายการในประกาศฯ ดังนี้ การให้เลือดหรือส่วนประกอบของเลือด การฉีดสารต่อต้านพิษจากเชื้อ
บาดทะยัก การฉีดวัคซีนหรือเซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเฉพาะเข็มแรก การตรวจอัลตร้าซาวด์กรณีที่มีภาวะฉุกเฉิน
เฉียบพลันในช่องท้อง  การตรวจด้วย CT-SCAN หรือ MRI จ่ายตามเงื่อนไขที่ก าหนด การขูดมดลูกกรณีตกเลือดหลัง
คลอดหรือตกเลือดจากการแท้งบุตร  ค่าฟ้ืนคืนชีพและกรณีที่มีการสังเกตอาการในห้องสังเกตอาการตั้งแต่ 3 ชั่วโมง
ขึ้นไป 

 

 

 

        2.  ผู้ป่วยใน  

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย ค่ารักษาพยาบาลที่ไม่ได้รักษาในห้อง ICU เบิกได้ไม่เกินวันละ 2,000.-บาท 
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สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย ค่าห้อง ค่าอาหาร ไม่เกินวันละ 700.-บาท 

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่ารักษาพยาบาล กรณีที่รักษาในห้อง ICU เบิกได้ไม่เกินวันละ 
4,500.-บาท 

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย กรณีที่มีความจ าเป็นต้องผ่าตัดใหญ่  เบิกได้ไม่เกินครั้งละ 8,000 - 16,000.-บาท 
ตามระยะเวลาการผ่าตัด 

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย ค่าฟ้ืนคืนชีพรวมค่ายาและอุปกรณ์ เบิกได้ไม่เกิน 4,000 บาท  

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการและหรือเอกซเรย์ เบิกได้ในวงเงินไม่เกินรายละ 1,000 
บาท 

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย กรณีมีความจ าเป็นต้องตรวจวินิจฉัยพิเศษ ได้แก่ การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ การ
ตรวจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถ่ีสูง การตรวจคลื่นสมอง การตรวจอัลตร้าซาวด์ 

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย การสวนเส้นเลือดหัวใจและเอกซเรย์ การส่องกล้อง การตรวจด้วยการฉีดสี การ
ตรวจด้วย CT-SCAN หรือ MRI จ่ายตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

 

 

 

 

การประกันอุบัติเหตุและโรคอันเกิดจากการท างาน 

 กรณีอุบัติเหตุ 

        กรณีอุบัติเหตุ หากผู้ประกันตนไม่สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลที่ระบุไว้ในบัตรรับรองสิทธิ
ฯ  สามารถเข้ารับการรักษากับสถานพยาบาลอ่ืนได้  ส านักงานประกันสังคมจะรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลเท่าที่
จ าเป็นภายในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง  เงื่อนไขเช่นเดียวกับกรณีฉุกเฉินโดยผู้ประกันตน ส ารองจ่ายค่า
รักษาพยาบาลไปก่อนและสามารถเบิกคืนจากส านักงานประกันสังคม ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

        1.  เข้ารับการรักษาพยาบาล ณ สถานพยาบาลของรัฐ 

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย ผู้ป่วยนอก จ่ายเท่าที่จ่ายจริงตามความจ าเป็น 

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย ผู้ป่วยใน  จ่ายเท่าที่จ่ายจริงตามความจ าเป็น  ยกเว้นค่าห้อง ค่าอาหาร ไม่เกินวัน
ละ 700 บาท ไม่จ ากัดจ านวนครั้ง 

 

4 



        2.  เข้ารับการรักษาพยาบาล ณ สถานพยาบาลของเอกชน 

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย จ่ายตามหลักเกณฑ์เดียวกับกรณีฉุกเฉิน  แต่ไม่จ ากัดจ านวนครั้ง 

หมายเหตุ  :  ในกรณีส านักงานประกันสังคมยังไม่ได้ออกบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล  จะต้องแจ้งส านักงาน
ประกันสังคมในท้องที่เกิดเหตุทราบทันทีที่สามารถกระท าได้  เพ่ือให้ส านักงานประกันสังคมดังกล่าวก าหนด
สถานพยาบาลให้ผู้ประกันตนใช้บริการทางการแพทย์ต่อไป 

ค่าพาหนะ  :  กรณีผู้ประกันตนเข้ารับการรักษา ณ สถานพยาบาลอ่ืน และสถานพยาบาลนั้นมีความจ าเป็น ต้องส่งตัว   
ผู้ป่วยไปตรวจวินิจฉัยหรือรักษาต่อ ณ สถานพยาบาลอีกแห่งหนึ่ง  (ซึ่งมิใช่สถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิ)       
ภายในระยะเวลา 72 ชั่วโมง  สามารถเบิกค่าพาหนะได้ ตามอัตราดังนี้ 

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย ค่ารถพยาบาลหรือเรือพยาบาลไม่เกิน ครั้งละ 500.-บาท 

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย ค่าพาหนะรับจ้าง หรือพาหนะส่วนบุคคลหรือพาหนะอ่ืน ๆเหมาจ่าย 300.-บาทต่อ
ครั้ง 

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย หากข้ามจังหวัด จ่ายเพิ่มอีกตามระยะทางกิโลเมตรละ 90 สตางค ์

หลักฐานที่ต้องน าติดตัวไปเมื่อไปสถานพยาบาล 

    1.  บัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล 

    2.  บัตรที่ทางราชการออกให้  ที่มีรูปถ่ายของผู้ประกันตน เช่นบัตรประจ าตัวประชาชน หรือใบอนุญาตขับขี่
รถยนต์ 

การบริการที่ท่านจะได้รับจากสถานพยาบาล 

    สถานพยาบาลต่าง ๆ จะให้การตรวจวินิจฉัยและรักษาแก่ผู้ประกันตนตามมาตรฐานทางการแพทย์  รวมถึง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในกรณีที่ทางสถานพยาบาลไม่สามารถให้การบริการได้  และต้องมีการส่งตัวไปรับการรักษายัง
สถานพยาบาลอื่น 

การรับบริการจากสถานพยาบาลเครือข่าย 

        คือ การที่ผู้ประกันตนได้รับบัตรรับรองสิทธิฯ  ที่ระบุชื่อสถานพยาบาลและสถานพยาบาลนั้นมีสถานพยาบาล
อ่ืนเป็นเครือข่ายร่วมกัน  ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ในทุกสถานพยาบาลที่อยู่ในเครือข่าย  โดย
ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นเงินทดแทนการขาดรายได้ 

        ได้รับในอัตราร้อยละ  50  ของค่าจ้าง  โดยได้รับตามที่หยุดงานจริง  ตามค าสั่งแพทย์ไม่เกิน 90 วันต่อครั้ง  
และรวมกันไม่เกิน 180 วันต่อปี  เว้นแต่ป่วยด้วยโรคเรื้องรังจะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ไม่เกิน 365 วัน 
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   หมายเหตุ  :  กองทุนประกันสังคมจะจ่ายให้หลังจากที่ลุกจ้างใช้สิทธิตามกฎหมาย่าด้วยการคุ้มครองแรงงานแล้ว 
หลักฐานที่ต้องใช้ในการยื่นค าขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย 

        แบบค าขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย (สปส. 2-01/1) 

        ใบเสร็จรับเงิน (กรณีขอรับค่ารักษาพยาบาลและกรณีขอรับค่าอวัยวะเทียมหรืออุปกรณ์ฯ) 

        ใบรับรองแพทย์  (กรณีขอรับเงินทดแทนการขาดรายได้ให้แพทย์ระบุวันหยุดงาน  และกรณีขอรับค่าอวัยวะ
เทียม หรืออุปกรณ์ฯ ให้แพทย์ระบุประเภทอวัยวะเทียมหรืออุปกรณ์ฯ ที่ใช้ด้วย) 

        หนังสือรับรองของนายจ้าง  (กรณีขอรับเงินทดแทนการขาดรายได้) 

        ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์หน้า
แรก  ซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชี (กรณีขอรับเงินทางธนาคาร) 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการขอรับประโยชน์ทดแทน     

1.  ผู้ประกันตนต้องกรอกแบบ สปส. 2-01 พร้อมลงลายมือชื่อและน ามายื่นที่ส านักงานประกันสังคมจังหวัด หรือ 
ส านักงานประกันสังคมเขตพ้ืนที่ พร้อมหลักฐาน หรือยื่นขอรับทางไปรษณีย์  โดยมีหลักฐานครบถ้วน 

        2.  เจ้าหน้าที่ตรวจหลักฐานและพิจารณาอนุมัติ 

        3.  ส านักงานประกันสังคมมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณา 

        4.  พิจารณาสั่งจ่าย 

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย เงินสด หรือ เช็ค (ผู้ประกันตนมาขอรับด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนมา
รับแทน) 

 สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย ส่งธนาณัติให้ผู้ประกันตน 

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ตาม
บัญชีของผู้ขอรับประโยชน์ทดแทน 
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โรคและบริการที่ไม่มีสิทธิได้รับบริการทางการแพทย์   มี  15  โรค คือ 

    1.  โรคจิต  ยกเว้น กรณีเฉียบพลันซึ่งต้องการท าการรักษาในทันทีและระยะเวลารักษาไม่เกิน 15 วัน 

    2.  โรค หรือประสบอันตรายอันเนื่องมาจากการใช้สารเสพติด ตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติด 

    3.  โรคเดียวกันที่ต้องใช้ระยะเวลารักษาตัวในโรงพยาบาลประเภทคนไข้ในเกิน 180 วันในหนึ่งปี 

    4.  การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (Hemodialysis) ยกเว้น  

        สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย กรณีไตวายเฉียบพลัน  ที่มีระยะเวลาการรักษาไม่เกิน 60 วัน  ให้มีสิทธิได้รับ
บริการทางการแพทย ์

 สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคไตวายเรื้องรังระยะสุดท้าย  ให้มีสิทธิได้รับบริการทาง
การแพทย์  โดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (Hemodialyysis) ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตราที่ก าหนดใน
ประกาศส านักงานประกันสังคม 

    5.  การกระท าใด ๆ เพื่อความสวยงาม โดยไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ 

    6.  การรักษาที่ยังอยู่ในระหว่างการค้นคว้าทดลอง 

    7. การรักษาภาวะมีบุตรยาก 

    8.  การตรวจเนื่องเยื่อเพ่ือการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ ยกเว้น การปลูกถ่ายไขกระดูก 

    9.  การตรวจใด ๆ ที่เกินความจ าเป็นในการรักษาโรคนั้น 

    10.  การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ ยกเว้น การปลุกถ่ายไขกระดูก ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 

    11. การเปลี่ยนเพศ 

    12.  การผสมเทียม 

    13.  การบริการระหว่างรักษาตัวแบบพักฟ้ืน 

    14.  ทันกรรม ยกเว้น กรณีถอนฟัน อุดฟัน และขูดหินปูน 

    15.  แว่นตา  

สถานที่ยื่นค าร้องขอรับประโยชน์ทดแทน 

    ส านักงานประกันสังคมเขตพ้ืนที่ หรือจังหวัด หรือสาขา ที่ผู้ประกันตนสะดวก 

การประกันการคลอดบุตร 
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กรณีคลอดบุตร 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข  

เมื่อผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบครบ 7 เดือนภายใน 15 เดือนก่อนเดือนคลอดบุตรมีสิทธิเบิกค่าคลอดบุตรได้ค าว่า 7 
เดือนภายใน 15 เดือนคือเดือนที่คลอดบุตรไม่นับสิทธิการนับจะนับย้อนหลังไป 15 เดือน (1 ปี 3 เดือน) มีเงินสมทบ
ครบ 7 เดือน 

การตรวจสอบสิทธิ: 

ตรวจสอบว่าผู้ประกันตนเป็นลูกจ้างในสถานประกอบการที่ได้รับการลดส่วนกรณีคลอดบุตรหรือไม่ ถ้าใช่ให้วินิจฉัย
เป็นกรณีไม่มีสิทธิ 

ตรวจสอบประวัติการขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตรของผู้ประกันตน ถ้าเคยใช้สิทธิครบ 2 ครั้งแล้วให้วินิจฉัย
เป็นกรณีไม่มีสิทธิ 

ตรวจสอบวันที่คลอดบุตร 

คลอดบุตรก่อนวันที่ 1 มกราคม 2550 พ.ศ. 2533 เรื่อง ลงวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2548 

คลอดบุตรตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 พ.ศ. 2533 เรื่อง ในกรณีคลอดบุตรลงวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 

ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบครบ 7 เดือนภายใน 15 เดือนก่อนเดือนคลอดบุตรมีสิทธิเบิกค่าคลอดบุตรได้ค าว่า 7 เดือน
ภายใน 15 เดือนคือ 15 เดือน (1 ปี 3 เดือน) มีเงินสมทบครบ 7 เดือนตัวอย่างเช่น 2547 2550 ตั้งครรภ์มา 5 เดือน
และมาคลอดเมื่อเดือนมีนาคม 2551 นับย้อนไป 15 เดือนจากเดือนกุมภาพันธ์ 2551 ผู้ประกันตนรายนี้มีเงินสมทบ
เพียง 3 เดือนจึงไม่มีสิทธิเบิกค่าคลอดบุตรคนที่ 2 

การวินิจฉัย:คลอดบุตรก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550 

ตรวจสอบสถานที่คลอดบุตร ถ้าเป็นสถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯหรือเครือข่าย ของสถานพยาบาลตามบัตร
รับรองสิทธิฯของผู้ประกันตนหรือของคู่สมรสหรือของสามี หรือไม่ถ้าใช่ให้วินิจฉัยเป็นกรณีไม่มีสิทธิ 

ถ้าไม่ใช่สถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯหรือเครือข่ายให้วินิจฉัย จ่ายค่าบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายกรณีคลอด
บุตรให้แก่ผู้ประกันตนในอัตรา 6,000 บาทต่อการคลอดบุตรหนึ่งครั้ง 

 คลอดบุตรตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550 เวลา 00.00 น 

คลอดบุตรที่ใดก็ได้ 12,000 บาทต่อการคลอดบุตรหนึ่งครั้ง 

รับรองสิทธิฯ ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2550 แต่มีการคลอดบุตรตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 ตั้งแต่เวลา 00.00 น เป็น
ต้นไป ในอัตรา 12,000 บาทต่อการคลอดบุตรหนึ่งครั้ง 
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ส าหรับผู้ประกันตนหญิงมีสิทธิรับเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตร เหมาจ่ายในอัตราร้อยละ 50 ของ
ค่าจ้างเฉลี่ยเป็นระยะเวลา 90 วัน 

    หมายเหตุ: 4 ครั้ง 

คลอดบุตรตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป 

 

            ตามประกาศของคณะกรรมการการแพทย์ตาม พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ. 2533 เรื่องหลักเกณฑ์ ประกาศ 
ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2553 1 มกราคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป 

คลอดบุตรที่ใดก็ได้ 13,000 บาทต่อการคลอดบุตรหนึ่งครั้ง 

รับรองสิทธิฯ ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2554 แต่มีการคลอดบุตรตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ตั้งแต่เวลา 00.00 น เป็น
ต้นไป ให้ผู้ประกันตนเข้าท าการรักษา ณ คลอดบุตรให้แก่ผู้ประกันตนในอัตรา 13,000 บาทต่อการคลอดบุตรหนึ่งครั้ง 

ส าหรับผู้ประกันตนหญิงมีสิทธิรับเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรเหมาจ่ายในอัตราร้อยละ 50 ของ
ค่าจ้างเฉลี่ยเป็นระยะเวลา 90 วัน 

หมายเหตุ ไม่เกิน 4 ครั้ง 

การเบิกสิทธิประโยชน์กรณีคลอดบุตรที่เริ่มจ่ายตั้งแต่ปี 2535-2554 

เงินค่าคลอดบุตรเหมาจ่ายจ านวน 13,000 บาทต่อการคลอดบุตรหนึ่งครั้ง (เริ่มจ่ายวันที่ 1 มกราคม 2554 - ปัจจุบัน) 

เงินค่าคลอดบุตรเหมาจ่ายจ านวน 12,000 บาทต่อการคลอดบุตรหนึ่งครั้ง (เริ่มจ่ายวันที่ 1 มกราคม 2550) 

เงินค่าคลอดบุตรเหมาจ่ายจ านวน 6,000 บาทต่อการคลอดบุตรหนึ่งครั้ง (เริ่มจ่ายวันที่ 13 เมษายน 2547) 

เงินค่าคลอดบุตรเหมาจ่ายจ านวน 4,000 บาทต่อการคลอดบุตรหนึ่งครั้ง (เริ่มจ่ายวันที่ 30 มีนาคม 2538) 

เงินค่าคลอดบุตรเหมาจ่ายจ านวน 3,000 บาทต่อการคลอดบุตรหนึ่งครั้ง (เริ่มจ่ายวันที่ 3 กันยายน 2535)  

การตรวจสอบเอกสาร 

ตรวจสอบแบบค าขอรับประโยชน์ทดแทนสปส 1/2 

ตรวจสอบส าเนาสูติบัตรบุตรคนที่จะใช้สิทธิ 

กรณีผู้ประกันตนหญิงใช้สิทธิ ให้ตรวจสอบชื่อมารดาของบุตรในสูติบัตรว่าถูกต้องตรงกับชื่อ-ชื่อสกุลของผู้ประกันตน
หรือไม่ 

กรณีผู้ประกันตนชายใช้สิทธิ สมรส 
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ถ้าไม่ถูกต้องตรงกันเนื่องจากสูติบัตรพิมพ์ผิดให้ผู้ประกันตนน าสูติบัตรกลับไปให้หน่วยงานที่ออกสูติบัตรแก้ไข ถ้าไม่
ถูกต้องตรงกันเนื่องจากมีการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล ให้ขอส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล หรือหลักฐานที่เก่ียวข้อง
เช่นใบหย่า 

ขั้นตอนการขอรับประโยชน์ทดแทน    

ผู้ประกันตนต้องกรอกแบบสปส 1/2 

เจ้าหน้าที่ตรวจหลักฐานและพิจารณาอนุมัติ 

ส านักงานประกันสังคมมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณา  

พิจารณาสั่งจ่าย 

เงินสด / เช็ค (ผู้มีสิทธิมาขอรับด้วยตนเองหรือมอบอ านาจให้บุคคลอื่นมารับแทน) 

ส่งธนาณัติให้ผู้ประกันตน 

โอนเข้าบัญชีธนาคารตามบัญชีของผู้ขอรับประโยชน์ทดแทน 

เอกสารประกอบการยื่นค าขอประโยชน์ทดแทน 

       - ผู้ประกันตนต้องกรอกแบบสปส 2-01 พร้อมลงลายมือชื่อ 

       - ส าเนาสูติบัตรของบุตรพร้อมตัวจริง (กรณีคลอดบุตรแฝดให้แนบส าเนาสูติบัตรของคู่แฝดด้วย) 

       - ส าเนาทะเบียนสมรส ผู้ประกันตนกรณีไม่มีทะเบียนสมรส)  

       - ส าเนาบัตรประชาชนของผู้ประกันตนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ 

       - 9 ธนาคารคือธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยาธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) ธนาคารธนชาตธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ธนาคาร
กรุงเทพธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทยธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ธนาคารไทย
พาณิชย์ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทยธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย Ibak (เริ่มใช้ 1 
มกราคม 2550) ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จ ากัด (มหาชน) ซีไอเอ็มเดิมคือธนาคารไทยธนาคาร จ ากัด (มหาชน) 

    หมายเหตุ : สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ภายใน 30 วันนับ แต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง 

 ยื่นได้ที่ส านักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครเขตพ้ืนที่ 1-12 แห่ง / จังหวัด / สาขา ที่สะดวก  (ยกเว้นส านักงาน
ใหญ่ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข) 
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การประกันทุพพลภาพ 

กรณีทุพพลภาพ 

ด้วยส านักงานประกันสังคมได้เพ่ิมสิทธิประโยชน์ทางการแพทย์ในกรณีทุพพลภาพ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 
มกราคม 2554 เป็นต้นมา โดยให้ผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพเลือกสถานพยาบาล เพ่ือประโยชน์ของการดูแลสุขภาพ
และฟ้ืนฟูสมรรถภาพของร่างกายและจิตใจอย่างต่อเนื่อง  

 ทุพพลภาพ หมายความว่า 

การสูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะหรือของร่างกาย หรือสูญเสียภาวะปกติของจิตใจจนไม่สามารถ
ท างานได้ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการแพทย์ก าหนด 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข  

ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบครบ 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนเดือนที่ส านักงานประกันสังคมก าหนดให้เป็น
ผู้ทุพพลภาพ และเจ็บป่วยหรือประสบอันตรายจนถึงขั้นทุพพลภาพ เช่น ป่วยเป็นโรคเบาหวานและมีภาวะแทรกซ้อน
ท าให้ตาบอดท้ัง 2 ข้าง หรือประสบอันตรายจนถึงขั้นทุพพลภาพและไม่สามารถท างานได้  

การเลือกสถานพยาบาลของผู้ทุพพลภาพ  
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ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ผู้ทุพพลภาพสามารถเลือกสถานพยาบาลเพ่ือรับบริการทางการแพทย์ โดยจะต้องเป็น
สถานพยาบาลของรัฐ เมื่อผู้ทุพพลภาพมีการย้ายที่อยู่อาศัยสามารถเปลี่ยนสถานพยาบาลได้เดือนละ 1 ครั้ง และจะมี
ผลตั้งแต่วันที่ 1 ของเดือนถัดไป  

 สิทธิที่ท่านจะได้รับ   

ค่ารักษาพยาบาล  

กรณีเข้ารับบริการทางการแพทย์ ณ สถานพยาบาลของรัฐ ส าหรับผู้ทุพพลภาพสามารถเข้าท าการรักษาพยาบาลใน
สถานพยาบาลที่เลือก หรือสถานพยาบาลของรัฐ ทั้งในกรณีผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทาง
สถานพยาบาลจะเป็นผู้มายื่นเรื่องเบิกกับทางส านักงานประกันสังคม 

กรณีเข้ารับบริการทางการแพทย์ ณ สถานพยาบาลเอกชน ผู้ป่วยนอกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน
เดือนละ 2,000 บาท ผู้ป่วยใน จ่ายค่าบริการทางการแพทย์ เท่าท่ีจ่ายจริงไม่เกินเดือนละ 4,000 บาท 

ค่ารถพยาบาลหรือค่าพาหนะรับส่งผู้ทุพพลภาพ ให้เหมาจ่ายไม่เกินเดือนละ 500 บาท  

ผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ และเข้ารับการฟื้นฟูในศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงานของส านักงานประกันสังคมจะมีค่าฟ้ืนฟู
อีก 40,000 บาท  

เงินทดแทนการขาดรายได้  

ได้รับในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเป็นรายเดือนตลอดชีวิต ค่าอวัยวะเทียม / อุปกรณ์ / อุปกรณ์ในการบ าบัดรักษา
โรค เช่น ค่าจ้างเฉลี่ย/เดือน 10,000 บาท ร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ย/เดือน 5,000 บาท  

ค่าท าศพ  

กรณีผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพถึงแก่ความตาย ผู้จัดการศพมีสิทธิได้รับค่าท าศพ 40,000 บาท  

เงินสงเคราะห์กรณีผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพถึงแก่ความตายผู้มีสิทธิได้รับดังนี้  

ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบมาแล้วตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปแต่ไม่ถึง 10 ปี จะได้รับเงินสงเคราะห์เท่ากับค่าจ้าง 

เฉลี่ยหนึ่งเดือนครึ่ง  

ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบมาแล้วตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไปจะได้รับเงินสงเคราะห์เท่ากับค่าจ้างเฉลี่ยห้าเดือน  

รับคืนเงินกรณีชราภาพ  

ผู้ประกันตนสามารถรับเงินคืนกรณีชราภาพได้ทั้งหมดในส่วนที่สะสมไว้ ให้ยื่นค าขอรับสิทธิประโยชน์ภายใน 1 ปี นับ
แต่วันที่ได้รับอนุมัติให้เป็นผู้ทุถถลภาพ (ดูรายละเอียดในกรณีชราภาพ)  

 หลักฐานที่ต้องใช้เพื่อขอรับประโยชน์ทดแทน (กรณียื่นค าขอฯเพ่ืออนุมัติให้เป็นทุพพลภาพ) 
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  แบบค าขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส. 2-01) 

 ใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่าเป็นบุคคลทุพพลภาพ 

 ส าเนาเวชระเบียน 

 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ 

 ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรกซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชี (กรณีขอรับเงินทาง
ธนาคาร) ผ่านทางบัญชีธนาคารของผู้ประกันตน 9 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด(มหาชน) ธนาคารกรุงศรี
อยุธยา จ ากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย 
จ ากัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) ธนาคารนครหลวงไทย จ ากัด (มหาชน) ธนาคารอิสลามแห่ง
ประเทศไทย และธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จ ากัด (มหาชน) 

 

 หลักฐานที่ต้องใช้เพื่อขอรับค่าอวัยวะเทียม/อุปกรณ์ในการบ าบัดรักษาโรคกรณีทุพพลภาพ 

 แบบค าขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส.2 - 01) 

 ใบเสร็จรับเงิน 

 ใบรับรองแพทย์ (ให้แพทย์ระบุประเภทอวัยวะเทียม/อุปกรณ์ฯท่ีใช้) 

 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้  

 หลักฐานที่ใช้เพื่อขอรับค่าบริการทางการแพทย์ของผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ (กรณีผู้ทุพพลภาพเป็นผู้ยื่นเรือง) 

แบบค าขอรับประโยชน์ทดแทน สปส. 2- 01 หรือแบบค าขอรับบริการทางการแพทย์ของผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ
กองทุนประกันสังคม สปส. 2-01/3 

ใบรับรองแพทย ์

ใบเสร็จรับเงิน 

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ 

 หลักฐานที่ใช้เพื่อขอรับค่ารถพยาบาล/พาหนะรับส่ง/ (กรณีทุพพลภาพเป็นผู้ยื่นเรื่อง) 

 แบบค าขอรับค่าบริการทางการแพทย์ของผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพกองทุนประกันสังคม สปส. 2 01/3 

 ใบรับรองแพทย ์

 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ 
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 หลักฐานที่ใช้เพื่อขอรับค่าบริการทางการแพทย์ของผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ (กรณีสถานพยาบาลเป็นผู้ยื่นเรื่อง) 

 แบบค าขอรับค่าบริการทางการแพทย์ของผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพกองทุนประกันสังคม(ส าหรับ
สถานพยาบาล) สปส. 2-19 

ใบรับรองแพทย ์  ใบสรุป/ใบแสดงรายการค่ารักษาพยาบาล  

 หลักฐานที่ใช้การเปลี่ยนสถานพยาบาลกรณีมีการย้ายที่อยู่อาศัย 

กรอกแบบเลือก/เปลี่ยนสถานพยาบาล ส าหรับผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ 

หนังสือรับรองของเจ้าบ้านพร้อมลงลายมือชื่อ เพ่ือรับรองการอยู่อาศัยของผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ 

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของเจ้าบ้านพร้อมรับรองส าเนา 

ส าเนาทะเบียนบ้านที่ผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพอยู่อาศัยและรับรองส าเนา 

 สถานที่ยื่นเรื่อง  

   ส านักงานประกันสังคมเขตพ้ืนที่/จังหวัด/สาขา ที่สั่งจ่ายเงินทดแทนการขาดรายได้ให้ผู้ทุพพลภาพ  

 ขั้นตอนการขอรับประโยชน์ทดแทน 

 ผู้ประกันตนต้องกรอกแบบ สปส. 2-01 พร้อมลงลายมือชื่อและน ามายื่นที่ส านักงานประกันสังคมเขต พ้ืนที่/
จังหวัด/สาขา พร้อมหลักฐาน 

 เจ้าหน้าที่ตรวจหลักฐาน นัดตรวจร่างกายผู้ประกันตนเพ่ือประเมินการสูญเสียโดยแพทย์ขึ้นทะเบียนกับ
ส านักงานประกันสังคม และเสนอคณะกรรมการการแพทย์เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

 ส านักงานประกันสังคมมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้ประกันตนที่ยื่นค าขอฯ 

พิจารณาสั่งจ่ายเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพภาพเป็นรายเดือนตลอดชีวิต  

เงินสด / เช็ค (ผู้มีสิทธิมาขอรับด้วยตนเองหรือมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนมารับแทน)  

ส่งธนาณัติให้ผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ  

โอนเข้าบัญชีธนาคารตามบัญชีของผู้ขอรับประโยชน์ทดแทน 9 ธนาคาร ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ธนาคาร ไทย
พาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) ธนาคารอิสลามแห่ง
ประเทศไทย ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จ ากัด (มหาชน) CIMB เดมิคือ ธนาคารไทยธนาคาร จ ากัด (มหาชน) 
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การประกันชราภาพ 

กรณีชราภาพ 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

    จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 180 เดือนไม่ว่าระยะเวลา 180 เดือนจะติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม 

    - มีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ 

    -     จ่ายเงินสมทบไม่ครบ 180 เดือน     - ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง     - มีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์หรือเป็น
ผู้ทุพพลภาพ     กรณีจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 180 เดือน อัตราร้อยละ 20 ของค่าจ้างเฉลี่ย 60 สุดลง     - 
กรณีที่มีการจ่ายเงินสมทบเกิน 180 เดือน 1 ขึ้นอีกในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบทุก 12 เดือน 
180     กรณีที่มีการจ่ายเงินสมทบต่ ากว่า 12 เดือนให้จ่ายเงินบ าเหน็จชราภาพ กรณีที่มีการจ่ายเงินสมทบตั้งแต่ 12 
เดือนขึ้นไปให้จ่ายเงินบ าเหน็จชราภาพ พร้อมผลประโยชน์ตอบแทน       กรณีผู้รับเงินบ านาญชราภาพถึงแก่ความ
ตายภายใน 60 เดือน 10     แบบค าขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ (สปส 2-01.)     - ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชน     -     ใบมรณะบัตรพร้อมส าเนา     ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรกซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชี 
(กรณีขอรับเงินทางธนาคาร) ผ่านทางบัญชีธนาคารของผู้ประกันตน 9 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด 
(มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) 
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยธนาคารซีไอเอ็มบีไทย คือ     - ผู้ประกันตน / ทายาทผู้มีสิทธิต้องกรอกแบบสปส 2-
01 พร้อมลงลายมือชื่อและน ามายื่นที่ 1-12     เจ้าหน้าที่ตรวจหลักฐานและพิจารณา     -     พิจารณาสั่งจ่าย เงินสด 
/ เช็ค  (ผู้ประกันตน / ส่งธนาณัติให้ผู้ประกันตน : เงินบ านาญชราภาพจ่ายเป็นรายเดือนเงินบ าเหน็จชราภาพจ่ายครั้ง
เดียว 

 1. ประโยชน์ทดแทนกรณีบ าเหน็จชราภาพ 180 เดือน) กรณีที่จ่ายเงินสมทบกรณีชราภาพไม่ถึง 12 เดือน 55 ปีและ
สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้างขณะส่งเงินสมทบได้ 10 เดือน 300 x 10 = 3,000 บาทกรณีที่จ่ายเงินสมทบกรณีชราภาพ
ตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป ผู้ประกันตนอายุ 55 ปีสิ้นสุด 

 

 

ประโยชน์ทดแทนกรณีบ านาญชราภาพ 
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(ส าหรับ ผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบกรณีชราภาพ มาแล้วไม่น้อยกว่า 180 เดือน ครบอายุ 55 ปี และความเป็น
ผู้ประกันตนสิ้นสุดลงจะได้รับเงินบ านาญชราภาพ ในอัตราร้อยละ 20 ของค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย) 

ตัวอย่างที่ 1 20% ของค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย    

=20 x 13.000 100= 2,600   

  ผู้ประกันตนจะได้รับเงินบ านาญชราภาพเดือนละ 2,600 บาท ไปจนตลอดชีวิต 

   การหาค่าเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย คือ น าค่าจ้าง 60 เดือนสุดท้าย รวมกันแล้วหารด้วย 60 

  ค่าจ้างเฉลี่ย = ผลรวมของค่าจ้าง 60 เดอืน จ านวนเดือน (60 เดือน)     

   กรณีที่จ่ายเงิน สมทบเกิน 180 เดือน ให้ปรับเพ่ิมอัตราเงินบ านาญชราภาพขึ้นอีกในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อ
ระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบทุก 12 เดือน ส าหรับระยะเวลาที่จ่ายเงินสมทบเกิน 180 เดือน 

  เช่น จ่ายเงินสมทบมาได้ 193 เดือน จะได้รับเงินบ านาญชราภาพในอัตรา 21.5% ของค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือน 
สุดท้าย เป็นต้น 

ตัวอย่างที่  2  ตัวอย่างเช่น ผู้ประกันตนท างานได้รับเงินค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท มาตลอด และส่งเงินสมทบ
มาแล้ว 20 ปี อายุครบ 55    ปีบริบูรณ์  และความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง จะได้รับเงินบ านาญชราภาพเดือนละ
เท่าใด และหากเสียชีวิตภายใน 5 ปี จะได้รับเงินหรือไม่อย่างไร 

  1. ผู้ประกันตนจะได้รับเงินบ านา=  15 ปี (แรก) ได้อัตราเงินบ านาญ 20% =  5 ปี (หลัง) ได้อัตราเงินบ านาญ 
(1.5% (ปรับเพิ่ม) × 5ปี ) = 7.5% รวมอัตราเงินบ านาญ 20 ปี = 20% + 7.5% = 27.5% 

              ผู้ประกันตนจะได้รับเงินบ านาญรายเดือน = 27.5% ของ 15,000 บาท   = 4,125 บาท/เดือนจนตลอด
ชีวิต    

 2. กรณีผู้ประกันตนที่ได้รับเงินบ านาญชราภาพเสียชีวิตภายใน 5 ปี ทายาทผู้มีสิทธิ จะได้รับเงินบ าเหน็จชราภาพ
จ านวน 10 เท่าของเงินบ านาญรายเดือน 

              = 4,125 บาท  × 10 เท่า  = 41,250 บาท ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการจ่ายเงินสมทบรายเดือนกับกองทุน
ประกันสังคมนั้นมิได้สูญเปล่า เพราะนอกจากจะได้รับสิทธิประโยชน์ระหว่าง  การท างานมากมายแล้ว เมื่อถึงวัย
เกษียณก็ยังคง อุ่นใจได้ว่ามีเงินออมชราภาพไว้เป็นหลักประกัน 

การประกันการเสียชีวิตและการประกันการสงเคราะห์ครอบครัว 

   เมื่อจ่ายเงินสมทบมาแล้ว 1 เดือนภายในระยะเวลา 6 เดือน 

    - ก่อนเดือนถึงแก่ความตาย 
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    - ผู้มีสิทธิได้รับค่าท าศพ 40,000 บาทโดยจ่ายให้แก่ผู้จัดการศพ 

    - 1 ปี (ดูรายละเอียดในกรณีชราภาพ)  

    - 3 ปีขึ้นไป (36 เดือนขึ้นไป) จ่ายให้กับทายาทหรือผู้มีสิทธิ แต่ไม่ถึง 10 ปี 10 ปีขึ้นไป        จ่ายให้ผู้มีสิทธิตาม
กฎหมายคือ คู่สมรสบิดามารดา     แบบค าขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีตาย (สปส. 2-01)     2     ส าเนาใบมรณะ
บัตรพร้อมตัวจริง     5 (กรณีขอรับเงินทางธนาคาร) ผ่านทางบัญชีธนาคารของผู้ประกันตน 9 ธนาคาร ได้แก่ 

             ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  ธนาคารกรุงไทย 

             ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน)  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

             ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)  BBL 

             ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)  ธนาคารไทยพาณิชย์ 

             ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)  KBAN K 

              ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย              ธนาคารธนชาต จ ากัด    1 มกราคม 
2550)              ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จ ากัด (จ ากัด )  ซีไอเอ็ม   เดิมคือธนาคารไทยธนาคาร จ ากัด (มหาชน) กรณี
ขอรับเงินสงเคราะห์     - แบบค าขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีตาย (สปส 2-01).     -     (ถ้ามี)     - ส าเนาสูติบัตร
ของบุตรหรือ     หนังสือมอบอ านาจ     - บัตรประจ าตัวประชาชน     การยื่นค าร้องขอรับค่าท าศพ 1-12 แห่ง / 
จังหวัด / สาขา     ผู้จัดการศพผู้มีสิทธิต้องกรอกแบบสปส 1/2 หรือยื่นขอรับทางไปรษณีย์โดยมีหลักฐานครบถ้วน     
-     พิจารณาสั่งจ่าย เงินสด / เช็ค ส่งธนาณัติให้ผู้มีสิทธิ (กรณีขอรับเงินทางธนาคาร) ผ่านทางบัญชีธนาคารของ
ผู้ประกันตน 9 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ธนาคาร
กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด ( มหาชน) ธนาคารทหารไทย 
จ ากัด (มหาชน) ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จ ากัด 
(มหาชน)   

การประกันการว่างงาน   

กรณีว่างงาน 

           คือ 6 เดือนภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนการว่างงาน30 วันนับ แต่วันที่ว่างงาน เพ่ือเป็นการแสดงสิทธิ์ใน
เบื้องต้น 

มีความสามารถในการท างานและพร้อมที่จะท างานที่เหมาะสมตามท่ีจัดหาให้ต้องไม่ปฏิเสธการฝึกงาน 

1 มีดังนี ้
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    -     หรือระเบียบเกี่ยวกับการท างานหรือค าสั่งอันชอบด้วยกฎหมายในกรณีร้ายแรง -  ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา 7 วัน
ท างานติดต่อกัน 8 39   

สิทธิที่ท่านจะได้รับประโยชน์ทดแทน 

กรณีถูกเลิกจ้าง 

180 วันในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ย 1,650 บาทและฐานเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน 15,000 10,000 บาทจะ
ได้รับเดือนละ 5,000 บาท 

กรณีลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างตามก าหนดระยะเวลา 

90 วันในอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้างเฉลี่ย 1,650 บาทและฐานเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาทตัวอย่างเช่น
ผู้ประกันตนมีเงินเดือนเฉลี่ย 10,000 บาทจะได้รับเดือนละ 3,000 บาท 

(ลาออก) 6 เดือนโดยมิต้องเสียค่าใช้จ่าย (กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตรายกรณีคลอดบุตรกรณีทุพพลภาพและกรณี
เสียชีวิต) 

1 ปีเว้นแต่ ต้องยื่นสิทธิภายใน 30 วันหลังจากถูกเลิกจ้างหรือลาออกจากงานหากยื่นสิทธิเกินกว่า 30 วันจะไม่ได้รับ
สิทธิย้อนหลัง 

1 ครั้งภายใน 1 ปีปฏิทินให้มีสิทธิได้รับเงินทดแทนทุกครั้งรวมกันไม่เกิน 180 วัน เกินกว่า 1 ครั้งภายใน 1 ปีปฏิทิน 
90 วัน   

 

 

 

หลักฐานที่ต้องใช้เพื่อขอรับประโยชน์ทดแทน 

        - (สปส. 2-01 / 7)  

        - บัตรประจ าตัวประชาชนพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

        - รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 

        - (สปส. 6 -09) กรณีที่ไม่มีส าเนาสปส. 6-09 

         - (ถ้ามี) 
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         - ผ่าน 9 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด 
(มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยาธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) BBL ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทยธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) ธนาคารทหาร
ไทย ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) ธนาคารธนชาตธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จ ากัด (มหาชน) ซีไอเอ็มเดิมคือธนาคาร
ไทยธนาคาร จ ากัด (มหาชน) และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย IBANK   

ขั้นตอนและวิธีการขอรับประโยชน์ทดแทน 

ต้องไปขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานที่ส านักจัดหางาน กรมการจัดหางาน 

กรอกแบบฟอร์มใบข้ึนทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน พร้อมด้วยหลักฐานดังนี้ 

บัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)  

กรอกแบบค าขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน พร้อมด้วยหลักฐานดังนี้ 

หนังสือรับรองการออกจากงาน หรือส าเนาแบบแจ้งการออกจากงาน (สปส 6-09) หรือ หนังสือหรือค าสั่งของนายจ้าง
ที่ให้ออกจากงาน ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรกท่ีมีชื่อและเลขที่บัญชี 

เจ้าหน้าที่ส านักจัดหางานท าการสัมภาษณ์/ตรวจสอบคุณสมบัติและประวัติการท างาน 

เจ้าหน้าที่ส านักจัดหางานท าการเลือกต าแหน่งงานว่างให้เลือก 3 แห่ง ให้ผู้ประกันตนกรณีว่างงานได้พิจารณาหากยัง
ไม่มีงานที่ เหมาะสม เจ้าหน้าที่ส านักจัดหางานจะประสานงานส่งฝึกอบรมแรงงานตามความจ าเป็น แต่หาก
ผู้ประกันตนกลับเข้าท างานในสถานประกอบการ หรือปฏิเสธงานหรือปฏิเสธการฝึกงานที่จัดหาให้และไม่ไปรายงาน
ตัวตามท่ีก าหนด ส านักงานประกันสังคมจะงดจ่ายประโยชน์ทดแทนทันที 

เจ้าหน้าที่จะท าการบันทึกสถานะผู้ประกันตนกรณีว่างงานเข้าสู่ฐานข้อมูลกลาง 

เจ้าหน้าที่ส านักงานประกันสังคมดึงข้อมูลผู้ประกันตนกรณีว่างงานขึ้นมาวินิจฉัยตามเงื่อนไขการเกิดสิทธิ 

เมื่อคุณสมบัติครบถ้วน ผ่านทางบัญชีธนาคารของผู้ประกันตนเดือนละ 1 ครั้ง 

หากผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนไม่พอใจค าสั่งจ่ายประโยชน์ทดแทน สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ภายใน 30 วันนับ แต่วันที่
ได้รับแจ้งค าสั่ง 

ส าหรับผู้ประกันตนต่างด้าว 

          ด้วยส านักงานประกันสังคม ได้จัดท าแนวปฏิบัติการพิจารณาวินิจฉัยประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานส าหรับ
ผู้ประกันตนต่างด้าว 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
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ผู้ประกันตนต่างด้าวต้องมีการน าส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยยกว่า 6 เดือนภายใน 15 เดือนก่อนการ 

ว่างงาน (อายุยังไม่ครบ 55 ปีบริบูรณ์) เป็นผู้ว่างงาน 

เนื่องจากนิติสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างตามสัญญาสิ้นสุดลง 

การพิจารณาคุณสมบัติของผู้ประกันตนต่างด้าว 

 โดยถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่เช่น (วีซ่า) ฯลฯ (วีซ่า) สิ้นสุดลง 

กรณีที่ได้รับแจ้งจากส านักจัดหางานกรุงเทพเขตพ้ืนที่/ส านักงานจัดหางานจังหวัด/สาขา ว่าผู้ประกันตนต่างด้าวปฏฺิเส
ธการท างานให้พิจารณาปฏิเสธการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานตั้งแต่วันที่นายจ้างแสดงความประสงค์ว่าจ้างให้
ผู้ประกันตนต่างด้าวท างาน 

กรณีผู้ประกันตนต่างด้าวได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ครบถ้วนแล้ว และมีสิทธิได้รรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานแต่ได้
เดินทางออกจากประเทศไทย ให้ถือว่าผู้ประกันตนต่างด้าวมีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ทดแทนนั้น ส่วนการสั่งจ่ายเงิน
ประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานให้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของส านักงานประกันสังคม 

หลักฐานที่ต้องใช้เพื่อขอรับประโยชน์ทดแทน 

        - (สปส. 2-01 / 7)        - (วีซ่า) 

        - (ถ้ามี)     - ส าเนาใบแจ้งยกเลิกการอนุญาตท างาน ซึ่งเจ้าหน้าที่กรมการจัดหางานรับรอง 

9 ธนาคารมีดังนี ้

     1. ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย 

     2. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

     3. ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) BBL  

     4. ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ 

     5. ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด ( มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย 

     6. ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย 

     7 . ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) ธนาคารธนชาต 

     8 . ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จ ากัด (มหาชน) ซีไอเอ็มเดิมคือธนาคารไทยธนาคาร จ ากัด (มหาชน)  

     9. ธนาคารอิสลามแห่ง ประเทศไทย IBANK (เริ่มใช้ 1 มกราคม 2550) 
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 ยื่นได้ที่กรมการจัดหางานของรัฐที่ไหนก็ได้ที่สะดวก สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วน 1694 ในวันและเวลา
ราชการ 08.30-16.30 น  

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ประกันตนโดยสมัครใจมาตรา 39 

 

 คุณสมบัติของผู้สมัคร 

 1. เคยเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 น าส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือนและออกจากงานไม่เกิน 6 เดือน 
นับแต่วันที่ลาออกจากงาน 

 2. ต้องไม่เป็นผู้รับประโยชน์ทดแทนกรณีทุพพลภาพจากกองทุนประกันสังคม 

      การยื่นใบสมัคร 

 1. ต้องยื่นใบสมัครตามแบบค าขอเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 (แบบ สปส. 1-20) ด้วยตนเอง ภายใน 6 เดือน นับ
แต่วันที่ลาออกจากงาน 

2. สถานที่ยื่นใบสมัครกรุงเทพฯ   ยื่นได้ที่ส านักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 1-12 แห่งภูมิภาค      ยื่นได้
ที่ส านักงานประกันสังคมจังหวัดและส านักงานประกันสังคมจังหวัดสาขา (ยกเว้นส านักงานใหญ่ในบริเวณกระทรวง
สาธารณสุข) 

     หลักฐานการสมัครมาตรา 39  

 1.  แบบขอเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 (สปส.1-20) 
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2. บัตรประชาชนหรือบัตรอื่นที่มีรูปถ่าย ซึ่งทางราชการออกให้พร้อมส าเนา 

เงินสมทบที่ต้องน าส่งส านักงานประกันสังคมเดือนละ 432 บาทต่อเดือน เงินที่ใช้เป็นฐานในการค านวณเงินสมทบ คือ 
เดือนละ 4,800 บาทเท่ากันทุกคน โดยคิดจากอัตราเงินสมทบ 9% (4,800 x 9% = 432 บาทต่อเดือน) ซึ่ง
ผู้ประกันตนจะได้รับความคุ้มครอง 6 กรณี (กรณีเจ็บป่วย กรณีคลอดบุตร กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย กรณีสงเคราะห์
บุตรและกรณีชราภาพ) ต่อเนื่องจากการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 

วิธีการจ่ายเงินสมทบมาตรา 39 จ่ายที่ส านักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพ้ืนที่/จังหวัด/สาขา พร้อมแบบส่งเงิน
สมทบฯ (สปส. 1-11)หักจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์มี 6 ธนาคาร  

        -  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน)   BAY 

        -  ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)   KTB 

        -  ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน)   TBANK 

        -  ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)   KBAK 

        -  ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)   SCB 

        -  ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน)   TMB 

หมายเหตุ    

  -  กรณหีักผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ขอรับหนังสือยินยอมให้หักเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร
ของผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ได้ท่ี ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) สาขาที่เปิดบัญชี หรือ ส านักงาน
ประกันสังคมทุกแห่งที่สะดวก (ยกเว้นส านักงานใหญ่) เริ่มวันที่ 1 มกราคม 2557  

    -  ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ปรับลดค่าธรรมเนียมรายการละ 5 บาท  (เดิมคิดค่าธรรมเนียม 10 บาท) มีผล
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 เป็นต้นไป 

จ่ายด้วยเงินสดที่ 

     -  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน)   BAY 

     -  ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)   KTB 

     -  จ่ายผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส 7- ELEVEN ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมรายการละ 10 บาท สามารถจ่ายเงินสมทบได้ทุก
สาขา 

      -  จ่ายเป็นธนาณัติ ณ ที่ท าการไปรษณีย์ พร้อมแบบส่งเงินสมทบ สปส. 1-11 ถึงส านักงานประกันสังคม
กรุงเทพมหานครพ้ืนที่/จังหวัด/สาขา (กรณีจ่ายผ่านธนาณัติ แนะน าให้สอบถามเจ้าหน้าที่ด้วยว่า สั่งจ่าย ตู้ ป.ณ. ใด) 
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      -  จ่ายผ่านเคาน์เตอร์ไปรษณีย์ได้ทุกสาขาท่ัวประเทศ จะมีค่าธรรมเนียมรายการละ 10 บาท (มีผลบังคับใช้วันที่ 
2 ธันวาคม 2556 เป็นต้นไป) 

 

 

 

 

 หน้าที่ของผู้ประกันตนตามมาตรา 39 

    1. ต้องน าส่งเงินสมทบภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน หากเกินก าหนดต้องเสียเงินเพิ่ม ในอัตราร้อยละ 2 ต่อเดือน 

    2. แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงให้ส านักงานประกันสังคมดังนี้ 

           กรณีเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดต่อ ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ตามแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานที่
ติดต่อ (สปส. 1-34) 

           กรณีเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล หรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลอ่ืน ๆ ต้องแจ้งทันทีพร้อมแนบส าเนาหลักฐาน 

           กรณีประสงค์ลาออกหรือกลับเข้าท างานและมีสถานะเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ต้องแจ้งเป็นลาย
ลักษณ์อักษรทันทีตามแบบแจ้งการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน ตามมาตรา 39 (สปส.1-21) 

      เหตุที่ท าให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 สิ้นสภาพการเป็นผู้ประกันตน 

    1. ตาย 

    2. กลับเข้าเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 

    3. ลาออก 

    4. ไม่ส่งเงินสมทบ 3 เดือนติดต่อกัน (สิ้นสภาพตั้งแต่เดือนแรกที่ไม่ส่งเงินสมทบ) 

    5. ภายในระยะเวลา 12 เดือน ส่งเงินสมทบไม่ครบ 9 เดือน (สิ้นสภาพในเดือนที่ส่งเงินสมทบไม่ครบ 9 เดือน) 

 

หมายเหตุ 

ส าหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ได้เข้าเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 (ท างานในสถานประกอบการ/นายจ้างใหม่) 
นายจ้างหรือผู้รับมอบอ านาจสามารถด าเนินการแจ้งข้ึนทะเบียนผู้ประกันตนได้ภาย ใน 30 วันนับแต่วันที่เข้าท างาน 
โดยผู้ประกันตนไม่ต้องไปด าเนินการลาออกจากการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 (สปส.1-21) แต่อย่างใด ยกเว้น 
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กรณีผู้ประกันตนตามมาตรา 39   มีการค้างช าระเงินสมทบจะต้องไปด าเนินการแจ้งการลาออก (สปส.1-21) ด้วย
ตนเองที่ส านักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพ้ืนที่/จังหวัด/สาขา ที่สมัครไว้ 

 

 

ผู้ประกันตนนอกระบบ(ม.40) 

ที่มา 

การขยายประกันสังคมให้ครอบคลุมแรงงานนอกระบบโดยผลักดันร่าง พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ฉบับ
แก้ไข เพ่ือรัฐร่วมจ่ายในมาตรา 40 และแก้ไขพระราชกฤษฎีกา เพ่ือพัฒนาสิทธิประโยชน์ของมาตรา 40 ให้เป็นที่จูงใจ 
โดยเป็นระบบสมัครใจ 

 ความหมาย 

ผู้ประกันตนมาตรา 40 หมายถึง บุคคลที่มิใช่ลูกจ้างตามมาตรา 33 หรือเป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจ มาตรา 39 
เรียกว่า ผู้ประกันตนโดยอิสระ 

คุณสมบัติผู้สมัคร 

อายุ 15-60 ปีบริบูรณ์  ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33  มาตรา 39  ไม่เป็นข้าราชการหรือบุคคลที่ถูกยกเว้นตาม
กฎหมายประกันสังคม 

บุคคลพิการที่สามารถรับรู้สิทธิประกันสังคม 

หลักฐานการสมัคร 

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่หน่วยงานราชการออกให้ (ใบอนุญาตขับขี่รถ) 

ส านักงานประกันสังคมทั่วประเทศเลือกทางเลือกใน การจ่ายเงินสมทบได้  3 ทางเลือก คือ   

ทางเลือกท่ี 1  จ่ายเงินสมทบ  100  บาท/เดือน  (จ่ายเอง 70  บาท  รัฐสนับสนุน 30 บาท) 

ทางเลือกท่ี 2  จ่ายเงินสมทบ  150  บาท/เดือน  (จ่ายเอง 100 บาท รัฐสนับสนุน 50 บาท) 

ทางเลือกท่ี 3  มี 3 ทางเลือก ดังนี้ 

ทางเลือกท่ี  3    จ่ายเงินสมทบ  200  บาท/เดือน  (จ่ายเอง 100 บาท  รัฐสนับสนุน 100 บาท) 

ทางเลือกท่ี 1 และทางเลือก 3 (1+3)  จ่ายเงินสมทบ 300 บาท/เดือน (จ่ายเอง 170 บาท รัฐสนับสนุน 130 บาท) 

ทางเลือกท่ี  2 และทางเลือก 3 (2+3)  จ่ายเงินสมทบ 350 บาท/เดือน  (จ่ายเอง 200 บาท  รัฐสนับสนุน 150 บาท) 
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หมายเหตุ    

รัฐสนับสนุนในระยะแรกทั้งนี้ จนกว่าส านักงานประกันสังคมจะประกาศเป็นอย่างอ่ืน 

ทั้งนี้ ในการจ่ายเงินสมทบของผู้ประกันตนมาตรา 40 จ่ายเป็นรายเดือน ๆ ละ 1 ครั้ง และจ่ายเงินสมทบล่วงหน้าได้
ครั้งละไม่เกิน 12 เดือน แต่ไม่สามารถจ่ายเงินสมทบย้อนหลังได้ 

ทั้งนี้ผู้ประกันตนที่ประสงค์รับเงินบ าเหน็จชราภาพเพ่ิมข้ึนสามารถจ่ายเงินสมทบเพ่ิมเติมได้ไม่เกินเดือนละ 1,000 
บาทต่อเดือน ยกเว้น กรณีทางเลือกที่ 5 (2+3)  สามารถจ่ายเงินสมทบเพ่ิมเติมได้ไม่เกินเดือนละ 2,000 บาท 

ทั้งนี้ผู้ประกันตนที่เลือกความคุ้มครองทางเลือกที่ 3 สามารถจ่ายเงินสมทบย้อนหลังได้ไม่เกินเดือนพฤษภาคม 2555  
แต่ต้องจ่ายในระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2556 ถึง วันที่ 8 ธันวาคม 2557 

การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูล 

เมื่อเป็นผู้ประกันตนแล้วหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล เช่น เปลี่ยนค าน าหน้านาม ชื่อ - สกุล ที่อยู่ที่ติดต่อขอเปลี่ยน
ทางเลือกจ่ายเงินสมทบ หรือแจ้งความไม่ประสงค์เป็นผู้ประกันตนต่อไป (ลาออก) เป็นต้น ให้แจ้งต่อส านักงาน
ประกันสังคม 

กรณีขอเปลี่ยนทางเลือกจ่ายเงินสมทบจะท าได้ปีละ 1 ครั้ง โดยเมื่อยื่นขอเปลี่ยนแปลทางเลือกแล้วจะมีผลในเดือน
ถัดไป 

ประโยชน์ทางภาษี 

เงินสมทบในแต่ละปี ใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยใช้ใบเสร็จรับเงินที่ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบเป็น
หลักฐาน หรือขอหนังสือรับรองการช าระเงินสมทบจากส านักงานประกันสังคม 

สิทธิประโยชน์พื้นฐาน 

กรณีประสบอันตราย/เจ็บป่วย   เมื่อนอนโรงพยาบาลเป็นผู้ป่วยในตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป จะได้รับเงินทดแทนการขาด
รายได้จ านวน 200 บาทต่อวัน ไม่เกิน 30 วันต่อปี เงื่อนไขจ่ายเงินสมทบครบ 3 เดือน ภายในระยะเวลา 4 เดือน (การ
รักษาพยาบาลใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ (บัตรทอง) จากส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ) 

กรณีทุพพลภาพ  รับเงินทดแทนการขาดรายได้จ านวน 500 - 1,000 บาทต่อเดือน เป็นเวลานานถึง 15 ปี เงื่อนไข 
เงินทดแทนการขาดรายได้เมื่อทุพพลภาพขึ้นอยู่กับระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบ 6 เดือนขึ้นไป (ต้องเป็นผู้ทุพพล
ภาพหรือทุพพลภาพเพ่ิมข้ึนตามค าวินิจฉัยของคณะกรรมการการ แพทย์) 

กรณีตาย  จะได้รับค่าท าศพจ านวน 20,000 บาทต่อราย  เงื่อนไข จ่ายเงินสมทบครบ 6 เดือน ภายในระยะเวลา 12 
เดือน ก่อนเสียชีวิต  ยกเว้น เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ เงื่อนไข จ่ายเงินสมทบครบ 1 เดือน ภายในระยะเวลา 6 เดือน 
ก่อนเสียชีวิต 
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กรณีชราภาพ (เงินบ าเหน็จ) ผู้ประกันตนสามารถรับเงินก้อนเมื่ออายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ เงื่อนไข มีอายุครบ 60 ปี
บริบูรณ์ และสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน 

กรณีชราภาพ (เงินบ านาญ) 

          -  ผู้ประกันตนสามารถรับเงินบ านาญเมื่ออายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน 

          -  ต้องจ่ายเงินสมทบถึงบ านาญขั้นต่ าหรือไม่น้อยกว่า 420 เดือน (35 ปี) ได้รับเงินบ านาญชราภาพขั้นต่ า
เดือนละ 600 บาท ตลอดชีวิต 

ทางเลือกท่ีคุ้มค่าส าหรับคุณ เพ่ือสิทธิประโยชน์ดังกล่าวส านักงานประกันสังคมขอเสนอทางเลือกท่ีคุ้มค่าส าหรับคุณ
ด้วย ชุดสิทธิประโยชน์ ดังนี้ 

ทางเลือกท่ี 1  (จ่ายเงินสมทบ 100 บาท/เดือน) 

สิทธิประโยชน์พื้นฐานคุ้มครอง 3 กรณี คือ  กรณีประสบอันตราย/เจ็บป่วย  กรณีทุพพลภาพ  กรณีตาย  

ทางเลือกท่ี  2  (จ่ายเงินสมทบ 150 บาท/เดือน) 

สิทธิประโยชน์พื้นฐานคุ้มครอง 4 กรณี คือ  กรณีประสบอันตราย/เจ็บป่วย  กรณีทุพพลภาพ  กรณีตาย  กรณีชรา
ภาพ (เงินบ าเหน็จ) 

ทางเลือกท่ี 3 มี 3 ทางเลือก ดังนี้ 

ทางเลือกท่ี 3  

สิทธิประโยชน์พื้นฐานคุ้มครอง 1 กรณี คือ กรณีชราภาพ (เงินบ านาญ) 

ทางเลือกท่ี 1 และทางเลือก 3 (1+3) 

สิทธิประโยชน์พื้นฐานคุ้มครอง 4 กรณี คือ กรณีประสบอันตราย/เจ็บป่วย  กรณีทุพพลภาพ  กรณีตาย  กรณีชราภาพ 
(เงินบ านาญ)  

ทางเลือกท่ี 2 และทางเลือก 3 (2+3) 

สิทธิประโยชน์พื้นฐานคุ้มครอง 5 กรณี คือ กรณีประสบอันตราย/เจ็บป่วย  กรณีทุพพลภาพ  กรณีตาย  กรณีชราภาพ 
(เงินบ าเหน็จ)  กรณีชราภาพ (เงินบ านาญ) 

วิธีการน าส่งเงินสมทบ 

จ่ายเป็นเงินสด 

ส านักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพ้ืนที่/จังหวัด/สาขา 
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หน่วยบริการเคลื่อนที่ของส านักงานประกันสังคม 

เคาน์เตอร์เซอร์วิส 

เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 

เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ าิกัด (มหาชน) 

ห้างเทสโก้โลตัส 

ไปรษณีย์ (ธนาณัติ) 

หักผ่านบัญชีธนาคาร 

ธนาคารเพิ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 

ธนาคารออมสิน 

ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน)  

หมายเหตุ การช าระเงินสมทบของผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสจะเสียค่าธรรมเนียมครั้งละ 10 บาท ใน
ส่วนการช าระผ่านการหักธนาคารออมสิน  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารกสิกรไทย  
ธนาคารไทยพาณชิย์ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จะมีค่าธรรมเนียม 5 บาทต่อครั้ง โดยจะได้รับ
ใบเสร็จรับเงินทันที  แต่ผู้ประกันตนที่ช าระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสต้องน าใบเสร็จรับเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสที่ออก
ให้พร้อม สมุดน าส่งเงินสมทบมาตรา 40 ไปติดต่อที่ส านักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพ้ืนที่/จังหวัด/สาขา 
เพ่ือให้ทางเจ้าหน้าที่ท าการบันทึกข้อมูลในสมุดน าส่งเงินสมทบ  เนื่องจากต้องใช้ประกอบการยื่นเรื่องเมื่อมีการรับ
สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ 

เอกสารประกอบการสมัคร 

แบบการข้ึนทะเบียนการเป็นผู้ประกันตน มาตรา 40 (สปส.1-40) 

บัตรประจ าตัวประชาชนตัวจริงหรือบัตรอ่ืนที่ทางราชการออกให้พร้อมส าเนา 

สถานที่ในการขึ้นทะเบียน 
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ส านักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 1-12 แห่ง/จังหวัด/สาขา (ยกเว้น ส านักงานใหญ่ในบริเวณกระทรวง
สาธารณสุข)  

หน่วยบริการเคลื่อนที่ของส านักงานประกันสังคม 

หมายเหตุ   ส าหรับสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ในกรณีเจ็บป่วย บุคคลที่สมัครเป็นผู้ประกันตนตาม
มาตรา 40 หากได้รับสิทธิเบิกจ่ายตรงจากกรมบัญชีกลาง หรือมีสิทธิได้รับจากส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
(สปสช.)  ก็ยังคงได้รับสิทธินั้น ๆ ได้ตามปกติ  เนื่องจากส านักงานประกันสังคมไม่ได้ให้ความคุ้มครองในเรื่องค่า
รักษาพยาบาล แต่ให้เป็นเงินทดแทนการขาดรายได้ กรณีเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลประเภทผู้ป่วยในตั้งแต่ 1 
วันขึ้นไป ในอัตราวันละ 200  บาท ปีละไม่เกิน 30 วัน ต่อเมื่อภายในระยะเวลา 4 เดือน ผู้ประกันตนได้จ่ายเงินสมทบ
มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน ก่อนเดือนที่ประสบอันตรยหรือเจ็บป่วย 

สิทธิประโยชน์และเงื่อนไข  

1.  กรณีประสบอันตราย/เจ็บป่วย 

ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้วันละ 200 บาท  ไม่เกิน 30 วัน/ปี 

การรักษาพยาบาลใช้สิทธิ ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) หรือบัตรทอง 30 บาท 

     เงื่อนไขการรับสิทธิ 

ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบครบ 3 เดือน   ภายใน 4 เดือน ก่อนประสบอันตราย/เจ็บป่วย 

รักษาตัวในโรงพยาบาลตั้งแต่  1 วันขึ้นไป  จะได้รับสิทธิวันละ 200 บาท  ไม่เกิน 30 วันต่อปี 

2.  กรณีทุพพลภาพ 

ได้รับเงินทดแทนการขาดได้ตั้งแต่ 500 - 1,000 บาท/เดือน  เป็นระยะเวลา 15 ปี 

ตายก่อนครบ 15 ปี รับเงินค่าท าศพ 20,000 บาท 

      เงื่อนไขการรับสิทธิ 

ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบครบ 6 เดือน ภายใน 10 เดือน  ก่อนเป็นผู้ทุพพภาพ จะได้รับสิทธิ 500 บาท/เดือน 

ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบครบ 12 เดือน ภายใน 20 เดือน ก่อนเป็นผู้ทุพพลภาพ จะได้รับสิทธิ 600 บาท/เดือน 

ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบครบ 24 เดือน ภายใน 40 เดือน ก่อนเป็นผู้ทุพพลภาพ  จะได้รับสิทธิ 800 บาท/เดือน 

ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบครบ 36 เดือน ภายใน 60 เดือน ก่อนเป็นผู้ทุพพลภาพ  จะได้รับสิทธิ 1,000 บาท/เดือน 

3.  กรณีตาย 
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ได้รับเงินค่าท าศพ 20,000 บาท 

    เงื่อนไขการรับสิทธิ 

ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบครบ 6 เดือน  ภายใน 12 เดือนก่อนเสียชีวิต 

หมายเหตุ "อุบัติเหตุ"  หมายความว่า  เหตุที่เกิดโดยไม่คาดดิดเป็นเหตุให้เสียชีวิต เช่น อุบัตเหตุจากการขนส่ง  การตก
หรือล้ม  การจมน้ า  การสัมผัสความร้อนและสิ่งของที่ร้อน  การสัมผัสสารพิษ  การถูกท าิร้าย  การด าเนินการตาม
กฎหมายและการปฏิบัติการสงคราม  การสัมผัสสัตว์และพืชมีพิษ  ภัยธรรมชาติจากฟ้าผ่า  แผ่นดินไหว เป็นต้น 

       ** ยกเว้น  กรณีอุบัติเหตุ  ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบครบ 1 เดือน ภายใน 6 เดือน ก่อนเสียชีวิต 

4.  กรณีชราภาพ  (รับเงินบ าเหน็จ) 

ได้เงินบ าเหน็จพร้อมผลตอบแทน (ดอกเบี้ย)  คืนทั้งหมด 

      เงื่อนไขการรับสิทธิ 

เมื่อผู้ประกันตนมีอายุครบ  60 ปีบริบูรณ์  และแจ้งสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน หรือลาออก 

ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบสามารถจ่ายเงินสมทบเพ่ิมได้ไม่เกิน 1,000 บาท/เดือน 

5.  กรณีชราภาพ  (รับเงินบ านาญ) 

ได้รับบ านาญรายเดือนขึ้นต่ า 600 บาท/เดือน ตลอดจนเสียชีวิต 

กรณีจ่ายเงินสมทบไม่ถึงหลักเกณฑ์ที่จะรับเงินบ านาญ (ขั้นต่ า) จะได้รับเงินบ าเหน็จพร้อมผลตอบแทน (ดอกเบี้ย)  คืน
ทั้งหมด 

ได้รับบ านาญแล้วเสียชีวิตภายใน 60 เดือน ทายาทได้รับเงินบ าเหน็จ 10 เท่าของเงินบ านาญรายเดือน 

กรณีทุพพลภาพก่อนได้รับบ านาญ จะมีสิทธิขอรับบ าเหน็จพร้อมผลตอบแทน (ดอกเบี้ย)  คืน 

      เงื่อนไขการรับสิทธิ 

ผู้ประกันตนจะต้องจ่ายเงินสมทบครบหลักเกณฑ์ที่จะรับเงินบ านาญ (ข้ันต่ า) หรือจ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 420 เดือน 
(35 ปี) 

ผู้ประกันตนจะต้องมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน หรือลาออก 

ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบสามารถจ่ายเงินสมทบเพ่ิมได้ไม่เกิน 1,000 บาท/เดือน 

ผู้ประกันตนสามารถจ่ายเงินสมทบย้อนหลังได้ไม่เกินเดือน พฤษภาคม 2555 
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เงินบ าเหน็จชราภาพของผู้ประกันตน ผู้มีสิทธิรับเงินบ าเหน็จได้แก่ บุคคลดังต่อไปนี้ิ 

สามี   ภริยา  บิดาและมารดา  หรือบุตรของผู้ประกันตนในจ านวนที่เท่านกัน  กรณีไม่มีผู้สิทธิตามข้อ 2.1 

ให้จ่ายแก่บุคคล  ซึ่งผู้ประกันตนท าหนังสือระบุให้เป็นผู้มีสิทธิได้รับบ าเหน็จชราภาพ 

หมายเหตุ  หากมีการน าส่งเงินสมทบต่อเนื่องทุกเดือนจะได้รับเงินกรณีชราภาพขั้นต่ า  (ยังไม่รวมผลตอบแทน) หรือ
ดอกเบี้ย 

ยื่นได้ที่ส านักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครเขตพ้ืนที่ 1-12 แห่ง/จังหวัด/สาขา ที่สะดวก (ยกเว้นส านักงานใหญ่ใน
บริเวณกระทรวงสาธารณสุข) 

ขั้นตอนการเบิกสิทธิประโยชน์ทดแทน 

- ยื่นแบบค าขอรับประโยชน์ทดแทนฯ (สปส. 2-01/ม.40) พร้อมหลักฐานประกอบการยื่นค าขอฯ ได้ที่ส านักงาน
ประกันสังคมทั่วประเทศ 

- ยื่นค าขอรับประโยชน์ทดแทนภายใน 2 ปีนับแต่วันที่มีสิทธิ  

- เมื่อผู้ประกันตนได้รับแจ้งจากส านักงานประกันสังคมให้รับเงินประโยชน์ทดแทน ผู้ประกันตนจะต้องรับเงินภายใน 2 
ปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หากไม่รับภายในก าหนด ให้เงินนั้นตกเป็นของกองทุน 

การขอรับคืนเงินสมทบท่ีจ่ายล่วงหน้า 

1. ผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิขอรับคืนเงินสมทบท่ีจ่ายล่วงหน้าได้ในกรณี ดังนี้ 

ผู้ประกันตนถึงแก่ความตาย 

ได้เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 หรือ มาตรา 39 

ผู้ประกันตนแจ้งความจ านงไม่ประสงค์เป็นผู้ประกันตน (ลาออก) 

2. ขอรับเงินสมทบคืนได้ท่ีส านักงานประกันสังคมทั่วประเทศ 

3. เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นค าขอรรับเงินสมทบคืน มีดังนี้ 

กรณีผู้ประกันตนถึงแก่ความตาย 

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกันตนและผู้มีสิทธิ 

ส าเนามรณะบัตร 

ส าเนาทะเบียนสมรสของผู้ประกันตน และบิดา มารดา 
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ส าเนาสูติบัตรของบุตรผู้ประกันตน 

ส าเนาบัตรประชาชนหรือบัตรอื่นที่หน่วยงานราชการออกให้ 

เอกสารอื่นๆ ตามความจ าเป็น 

กรณีได้เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 หรือ มาตรา 39 และกรณีผู้ประกันตนแจ้งความจ านงไม่ประสงค์เป็น
ผู้ประกันตน (ลาออก)  

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่หน่วยงานราชการออกให้  

หลักฐานประกอบการยื่นค าขอประโยชน์ทดแทน 

กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย 

ยื่นแบบค าขอรับประโยชน์ทดแทนฯ (สปส. 2-01/ม.40) 

ใบรับรองแพทย์ 

ส าเนาเวชระเบียน (ถ้ามี) 

ส าเนาบัตรประชาชนหรือบัตรอื่นที่หน่วยงานราชการออกให้ 

กรณีทุพพลภาพ 

ยื่นแบบค าขอรับประโยชน์ทดแทนฯ (สปส. 2-01/ม.40) 

ใบรับรองแพทย ์

ส าเนาเวชระเบียน (ถ้ามี) 

ส าเนาบัตรประชาชนหรือบัตรอื่นที่หน่วยงานราชการออกให้ 

กรณีตาย 

ยื่นแบบค าขอรับประโยชน์ทดแทนฯ (สปส. 2-01/ม.40) 

ส าเนามรณบัตร 

หลักฐานแสดงว่าเป็นผู้จัดการศพ 

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่หน่วยงานราชการออกให้ ผู้ประกันตนและผู้จัดการศพ 

ส าเนาทะเบียนบ้าน ผู้ประกันตนและผู้จัดการศพ 
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กรณีชราภาพ เงินบ าเหน็จ/เงินบ านาญ 

4.1  กรณีผู้ประกันตนอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และไม่ประสงค์เป็นผู้ประกันตน (ลาออก) 

ยื่นแบบค าขอรับประโยชน์ทดแทนฯ (สปส. 2-01/ม.40) 

ส าเนาบัตรประชาชนหรือบัตรอื่นที่หน่วยงานราชการออกให้ 

4.2  กรณีผู้ประกันตนถึงแก่ความตาย 

ยื่นแบบค าขอรับประโยชน์ทดแทนฯ (สปส. 2-01/ม.40) 

ส าเนามรณบัตร 

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มีสิทธิรรับเงินบ าเหน็จชราภาพ 

ส าเนาทะเบียนสมรสของผู้ประกันตน และบิดา มารดา (ถ้ามี) 

ส าเนาสูติบัตรของบุตร หรือ ส าเนาทะเบียนบ้านของบุตรกรณีไม่มีสูติบัตร 

ยื่นได้ที่ส านักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครเขตพ้ืนที่ 1-12 แห่ง/จังหวัด/สาขา ที่สะดวก (ยกเว้นส านักงานใหญ่ใน
บริเวณกระทรวงสาธารณสุข) 

 

ขั้นตอนต่างๆในการท าประกันสังคม                                                                                    

ใครคือผู้ประกันตน 

           ผู้ประกันตนคือลูกจ้างที่มีอายุไม่ต่ ากว่า 15 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ในวันเข้าท างาน 1 คนข้ึนไป 

ยื่นแบบข้ึนทะเบียนเม่ือใด 

           นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนข้ึนไป เป็นผู้ประกันตนภายใน 30 วัน 30 วันเช่นกัน 

เงินสมทบคืออะไร    เงินสมทบคือเงินที่นายจ้าง 1,650 บาทสูงสุดเดือนละ 15,000 บาท 

จะข้ึนทะเบียนกับกองทุนประกันสังคมอย่างไร 

นายจ้างจะต้องย่ืนแบบดังนี้ 

แบบขึ้นทะเบียนนายจ้าง (สปส. 1-01) 

แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส. 1-03) (สปส. 1-03 / 1) ให้ยื่นแบบได้ที ่
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จะน าส่งเงินสมทบอย่างไร 

           พร้อมจัดท าเอกสารตามแบบสปส 1-10 ส่วนที่ 1 และสปส 1-10 ส่วนที่ 2 หรือจัดท าข้อมูลลงแผ่นดิสเก็ต
หรือส่งทางอินเตอร์เน็ตโดย: 

น า ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์เป็นเงินสดหรือเช็คภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปหรือ 

ช าระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) หรือธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ธนาคารธนชาต สาขาใน
จังหวัดที่สถานประกอบการตั้งอยู่ 

การน าส่งเงินสมทบ มี 2 วิธีคือ 

น าส่งเงินด้วยแบบสปส 1-10 (ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2) 

กรอกรายละเอียดในแบบสปส. 1-10 (ส่วนที่ 1) ให้ครบถ้วนถูกต้อง 

กรอกรายละเอียดในแบบสปส. 1-10 (ส่วนที่ 2) ประกอบด้วย 

           - เลขประจ าตัวประชาชนต้องกรอกให้ครอบถ้วนทุกราย 

           - ชื่อ-ชื่อสกุลของผู้ประกันตนพร้อมค าน าหน้าชื่อที่ชัดเจน 

           - ค่าจ้างให้กรอกค่าจ้างตามที่จ่ายจริง 

           - กรอกรายงานเงินสมทบที่น าส่ง 

           โดยค านวณเงินสมทบค่าจ้างใน (3) หากได้รับค่าจ้างต่ ากว่า 1,650 บาทให้ค านวณจาก 1,650 บาท แต่ถ้า
ได้รับค่าจ้างเกิน 15,000 บาท ถ้าน้อยกว่าให้ปัดทิ้ง 

น าส่งเงินสมทบด้วยสื่อข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

            - กรอกรายละเอียดในแบบสปส 1-10 (ส่วนที่ 1) ให้ครบถ้วนถูกต้อง 

            - จัดท าข้อมูลตามแบบสปส 1-10 (ส่วนที่ 2) ในสื่อข้อมูล (Diskette) หรือส่งผ่านทางอินเทอร์เน็ต 

            - ขอรับโปรแกรมหรือรูปแบบ หรือดาวน์โหลดได้ที่ www.sso.go.th 

            สปส 1-10 / 1 สปส 1-10 ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ของแต่ละสาขา 

           น าส่งเงินสมทบ 15 ของเดือนถัดไปโดยน าส่งที่ธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) หรือ
ส านักงานประกันสังคมทุกแห่ง การช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ธนาคารซิตี้
แบงค์ จ ากัด (มหาชน) ธนาคารซูมิโตโมมิตซุยคอร์ปอเรชั่น จ ากัด และธนาคารมิซูโฮ คอร์ปอเรต จ ากัด ที่ 
www.sso.go.th 
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บทก าหนดโทษ    (สปส. 1-10) กล่าวให้ถูกต้องครบถ้วน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 
บาทหรือทั้งจ าทั้งปรับหากน าส่งเงินสมทบไม่ทันหรือส่งไม่ครบจะต้องท าอย่างไร2 ต่อเดือน ประกันสังคมจังหวัด
เท่านั้น 

เมื่อขึ้นทะเบียนแล้วผู้ประกันตนจะได้รับอะไรจากประกันสังคม 

บัตรประกันสังคมผู้ประกันตนที่เป็นบุคคลต่างชาติที่ท างานโดยมีใบอนุญาตท างาน จะได้รับบัตรประกันสังคม และ
ส าหรับผู้ประกันตนที่เป็นคนไทยจะใช้บัตรประจ าตัวประชาชนเป็นบัตรประกันสังคมและบัตรรับรองสิทธิการ
รักษาพยาบาล 3 เดือนแล้ว ส านักงานฯ จะส่งบัตรรับรองสิทธิฯ ๆ เว้นแต่การแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงของ
นายจ้างและผู้ประกันตน 

 การแจ้งการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน 

  กรณีท่ีมีลูกจ้างลาออกจากงาน (สปส. 6-09) ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริง
ผู้ประกันตน 

(สปส. 6-10) ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป 

วิธีการยื่น นายจ้างสามารถส่งข้อมูลผู้ประกันตนได้ 3 วิธี 

(สปส. 1-03) แบบขึ้ินทะเบียนผู้ประกันตน สปส 03/01 (สปส. 1-03 / 1) (สปส. 6-09) (สปส. 6-10) 

ยื่นข้อมูลด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Diskette) หรือยื่นผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (Internet)  

หากประสงค์ส่งข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (Insternet) 

หลักฐานที่ต้องน ามาแสดงในวันยื่นแบบขึ้นทะเบียน 

ส าหรับนายจ้าง 

กรณีจดทะเบียนนิติบุคคล 

        - แบบขึ้นทะเบียนนายจ้าง (. สปส 1-01) 

        - ส าเนาหรือภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมวัตถุประสงค์ 

        - ส าเนา (ภ.พ. 20) หรือ (ภ.พ. 01) (ภ.ธ. 20) (ร.ง. 4) 

        - แผนที่ตั้งของสถานที่ประกอบการ 

        - หนังสือมอบอ านาจ (เฉพาะกรณีมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนกระท าการแทน พร้อมติดอากรแสตมป์ตามที่
ประมวลรัษฎากรก าหนด) 
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กรณีเจ้าของคนเดียว 

        - ส าเนาหรือภาพถ่ายบัตรประจ าตัวประชาชน (คนต่างด้าวใช้ส าเนาหนังสือเดินทางหรือใบส าคัญประจ าตัวคน
ต่างด้าว) 

        - ส าเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน 

        - ส าเนาหรือภาพถ่ายใบทะเบียนพาณิชย์ ซึ่งระบุชื่อที่อยู่ชัดเจน 

        - ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร (ร.ง. 4) (ภ.พ. 20) หรือส าเนาถ่ายภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ. 20) 

        - แผนที่ตั้งของสถานประกอบการ 

        - หนังสือมอบอ านาจ (เฉพาะกรณีมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนกระท าการแทน พร้อมติดอากรแสตมป์ตามที่
ประมวลรัษฏากรก าหนด) 

ส าหรับลูกจ้าง 

       - (สปส. 1-03)  

        - ที่สามารถแสดงตนได้ 

        - ในกรณีผู้ประกันตนเป็นชาวต่างชาติ 

        - ลูกจ้าง ให้แจ้งการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส. 1-03 / 1) ภายใน 30 วันนับ แต่วันที่ลูกจ้างเข้าท างาน 

  

 

 

 

 

 

หลักการประกันสังคม(บทสรุป) 

การประกันสังคมที่ประเทศต่าง ๆ ใช้อยู่ในปัจจุบันจะมีหลักการที่ไม่แตกต่างกัน เนื่องจากการประกันสังคมเป็น
โครงการการบริหารทางสังคมในระยะยาวอีกระบบหนึ่งที่รัฐเป็นผู้ด าเนินการจัดขึ้น ด้วยการให้ประชาชนผู้มีรายได้แต่
ละคนได้มีส่วนช่วยตนเองหรือครอบครัว 
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โดยร่วมกันเสี่ยงภัยหรือช่วยเหลือบ าบัดความทุกข์ยากเดือดร้อนซึ่งกันและกันระหว่างผู้มีรายได้ในสังคม ด้วยการออก
เงินสมทบเข้ากองทุนเรียกว่ากองทุนประกันสังคมโดยมีนายจ้างลูกจ้าง และในบางประเทศมีรัฐบาลร่วมออกเงินสมทบ
เข้ากองทุนนี้ด้วย 

กองทุนนี้จะจ่ายประโยชน์ทดแทนให้แก่ผู้ส่งเงินสมทบเมื่อเกิดความเดือนร้อน เช่น เจ็บป่วย คลอดบุตร ว่างงาน ชรา
ภาพ เป็นต้น 

การประกันสังคมจึงเป็นวิธีการหนึ่งที่ยึดหลักการพ่ึงตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกันของประชาชน โดยมีความมุ่ง
หมายที่จะเป็นหลักการพ่ึงตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกันของประชาชน 

โดยมีความมุ่งหมายที่จะเป็นหลักประกันและคุ้มครองความเป็นอยู่ของประชาชน ให้มีความมั่นคงในการด ารงชีวิต แม้
มีเหตุการณ์ที่ท าให้ต้องขาดแคลนรายได้ ก็สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุข 

 องค์การแรงงานระหว่างประเทศ หรือ ILO (1989) ได้ก าหนดหลักการของการประกันสังคม ของการประกันสังคม ไว้
ดังนี้ 

การประกันสังคมจะมีการบริหารทางการเงินโดยวิธีการจัดเก็บเงินสมทบ ซึ่งโดยปกติมักมาจาก การสมทบของนายจ้าง
และลูกจ้าง ทั้งนี้รัฐจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการจ่ายเงินสมทบหรือเงินอุดหนุนอ่ืน ๆ ด้วยหรือไม่ก็ได้ 

การเข้ามามีส่วนร่วมในการประกันสังคมนั้นจะเป็นลักษณะของการบังคับซึ่งมีข้อยกเว้นน้อยมาก 

เงินสมทบที่จ่ายมานั้นจะจัดตั้งเป็นกองทุนพิเศษ ซึ่งต้องน าไปจ่ายเป็นประโยชน์ทดแทนตามที่ก าหนด และน าไปใช้ใน
การบริหาร 

ส่วนเกินของเงินสมทบจะน าไปลงทุนเพ่ือให้กองทุนมีทรัพย์สินเพิ่มข้ึน 

สิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของผู้ประกันตนขึ้นอยู่กับการได้จ่ายเงินสมทบ ที่เป็นไปตามเงื่อนไข โดยไม่ต้องมีการ
ตรวจสอบความจ าเป็น หรือการตรวจสอบรายได้แต่อย่างใด 

อัตราเงินสมทบและอัตราประโยชน์ทดแทนจะมีความสัมพันธ์กับรายได้ของผู้ประกันตน 

การประกันสังคมกรณีเจ็บป่วยจากการท างาน  

 โดยทั่วไปจะมาจากการสนับสนุนทางการเงินจากนายจ้างแต่เพียงผู้เดียว โดยอาจมีรัฐช่วยจ่ายเงินอุดหนุน 

 การประกันสังคมเป็นเรื่องส าคัญที่รัฐบาลของประเทศต่างๆในโลกส่วนใหญ่น าระบบประกันสังคมไปใช้ ในการให้
หลักประกันชีวิตแก่ประชาชนของตนตั้งแต่เกิดจนตาย 

หลักประกันประกันสังคมมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
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เป็น ระบบของการเฉลี่ยทุกข์-เฉลี่ยสุขซึ่งกันและกันระหว่างมวลสมาชิก ซึ่งโดยทั่วไปรัฐบาลของทุกประเทศจะให้
ความส าคัญแก่บุคคลที่ท างานมีรายได้และ อยู่ในระบบแรงงานก่อนและจะขยายความคุ้มครองไปสู่ผู้ท างานที่มีรายได้
นอกระบบ การจ้างงานปกติ ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าแรงงานนอกระบบ 

เงินสมทบที่เก็บไปนั้นจะสะสมเป็นกองทุนซึ่งจะให้สิทธิประโยชน์เฉพาะกับบุคคลที่ส่งเงินสมทบ ซึ่งประเทศไทย
เรียกว่า ผู้ประกันตนเท่านั้น 

การ เก็บเงินสมทบ ซึ่งถือว่าเป็นภาษีพิเศษ ซึ่งจะเก็บจากบุคคลที่กฎหมายก าหนดเท่านั้น ทั้งนี้ ความส าเร็จประการ
หนึ่งของการประกันสังคม ก็คือเป้าหมายหลักที่จะท าให้การประกันสังคมสามารถครอบคลุมทุกตัวบุคคลของ 
ประชาชนในชาติ (Universal Coverage) ได้ในอนาคต 

อนุสัญญาที่ 102 ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ก าหนดสิทธิประโยชน์ขั้นพ้ืนฐานของการประกันสังคมไว้ 9 
ประการ คือ กรณีเจ็บป่วย กรณีคลอดบุตร กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย กรณีสงเคราะห์ครอบครัว กรณีชราภาพ กรณี
ว่างงาน การดูแลผู้ที่ขาดการอุปการะ และกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการท างาน 

ส าหรับประเทศไทยได้จัดการด าเนินการระบบประกันสังคมเป็น 2 กองทุน คือ กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงิน
ทดแทน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บรรณานุกรม 

 

ขอ้มูลประกนัสังคม [ระบบออนไลน์]    แหล่งท่ีมา  (29 พฤษภาคม 2558)  

      1ส าน างานประกนัสังคม   http://www.sso.go.th/wpr/home.jsp 

      2 มูลนิธิเพื่อผูบ้ริโภค   http://money.sanook.com/173048/ 

      3 ส านกังานประกนัสังคม กระทรวงแรงงาน   https://www.facebook.com/ssofanpage 
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