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สารบัญ
หลักการประกันสังคม
กองทุนประกันสังคม
» ยื่นแบบขึ้นทะเบียนเมื่อใด
» ขึ้นทะเบียนไดที่ไหน?
» หลักฐานประจําตัวผูประกันตน
» การแจงการสิ้นสุดความเปนผูประกันตนตองทําอยางไร?
» การแจงเปลี่ยนแปลงขอเท็จจริงผูประกันตนตองทําอยางไร?
» เงินสมทบ คือ...อะไร
» คนที่หักเงินสมทบคือใคร และถูกหักเงินอยางไร
» ถาขณะนี้ไมไดใชสิทธิอะไรเลย เงินสมทบจะหายไปไหน
หรือไม อยางไร
ผูประกันตน (มาตรา 33)
» กรณีเจ็บปวย
» กรณีคลอดบุตร
» กรณีทุพพลภาพ
» กรณีตาย
» กรณีสงเคราะหบุตร
» กรณีชราภาพ
» กรณีวางงาน
ผูประกันตนโดยสมัครใจ (มาตรา 39)
» คุณสมบัติของผูสมัคร
» หลักฐานการสมัคร

หนา
1
2
2
2
3
3
3
4
4
8
9
9
20
21
22
23
24
26
29
29
29

สารบัญ (ตอ)
» เงินสมทบที่ตองนําสง
» ชองทางการชําระเงินสมทบผูประกันตนตามมาตรา 39
» เหตุที่ทําใหผูประกันตนตามมาตรา 39 สิ้นสภาพ
ผูประกันตนโดยสมัครใจ (มาตรา 40)
» คุณสมบัติของผูสมัคร
» หลักฐานการสมัคร
» ชองทางการสมัครประกันสังคมมาตรา 40
» ชองทางการชําระเงินสมทบผูประกันตนตามมาตรา 40
กองทุนเงินทดแทน
» วัตถุประสงค
» เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
» เมื่อใดที่ลูกจางมีสิทธิไดรับการคุมครอง?
» การประสบอันตรายเนือ่ งจากการทํางานหมายความวาอยางไร?
» การเจ็บปวยดวยโรคเนือ่ งจากการทํางานหมายความวาอยางไร?
» สูญหาย หมายความวาอยางไร?
» เมื่อลูกจางประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางาน
จะไดรับความคุมครองดังนี้
» วิธีการสงตัวลูกจางเขาทําการรักษา
» วิธีการแจงการประสบอันตรายหรือเจ็บปวย
พรอมเอกสารประกอบการยื่นคําขอ
คลินิกโรคจากการทํางาน คืออะไร?
หมายเลขโทรศัพทหนวยงานสังกัดสํานักงานประกันสังคม
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60

หลักการประกันสังคม
การประกันสังคม คือ การสรางหลักประกันในการดํารงชีวิต
ในกลุมของสมาชิกที่เขารวมโครงการเพื่อรับผิดชอบในการเฉลี่ย
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเจ็บปวย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย
สงเคราะหบุตร ชราภาพ และวางงาน ซึ่งเปนเรื่องสําคัญที่รัฐบาล
ของประเทศตางๆ ในโลกสวนใหญนําระบบประกันสังคมไปใช
ในการใหหลักประกันชีวิตแกประชาชนของตนตั้งแตเกิดจนตาย
หลักประกันสังคมมีคุณลักษณะ ดังนี้
1) เปนระบบการเฉลี่ยทุกข-เฉลี่ยสุข ซึ่งกันและกันระหวาง
มวลสมาชิก ซึ่งโดยทั่วไปรัฐบาลของทุกประเทศจะใหความสําคัญ
แกบุคคลที่ทํางานมีรายไดและอยูในระบบแรงงานกอน และขยาย
ความคุมครองไปสูผูทํางานที่มีรายไดนอกระบบการจางงานปกติ
ซึ่งจัดอยูในกลุมที่เรียกวา แรงงานนอกระบบ
2) เงิ น สมทบที่ เ ก็ บ ไปนั้ น จะสะสมเป น กองทุ น ซึ่ ง จะให
สิทธิประโยชนเฉพาะกับบุคคลที่สงเงินสมทบ ซึ่งประเทศไทยเรียกวา
ผูประกันตน เทานั้น
3) การเก็บเงินสมทบ ซึ่งถือวาเปนภาษีพิเศษ ซึ่งจะเก็บจาก
บุคคลที่กฎหมายกําหนดเทานั้น
ทั้งนี้ความสําเร็จประการหนึ่งของการประกันสังคม ก็คือ
เป า หมายหลั ก ที่ จ ะทํ า ให ก ารประกั น สั ง คมสามารถครอบคลุ ม
ทุกตัวบุคคลของประชาชนในชาติ (Universal Coverage) ไดในอนาคต
สําหรับประเทศไทยไดจัดการดําเนินการระบบประกันสังคมเปน
2 กองทุน คือ กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
1

กองทุนประกันสังคม
คือ กองทุนที่ใหหลักประกันแกผูประกันตนใหไดรับประโยชน
ทดแทน เมื่อตองประสบอันตรายหรือเจ็บปวย ทุพพลภาพ หรือตาย
ซึ่งไมเนื่องจากการทํางาน รวมทั้ง กรณีคลอดบุตร สงเคราะหบุตร
ชราภาพ และวางงาน

ยื่นแบบขึ้นทะเบียนเมื่อใด

นายจางทีม่ ลี กู จางตัง้ แต 1 คนขึน้ ไป (มีอายุไมตาํ่ กวา 15 ปบริบรู ณ
และไมเกิน 60 ปบริบรู ณในวันเขาทํางาน) จะตองขึน้ ทะเบียนนายจาง
พรอมกับขึน้ ทะเบียนลูกจางทีเ่ ปนผูป ระกันตน ภายใน 30 วัน นับตัง้ แต
มีลูกจาง 1 คนขึ้นไป และเมื่อมีการรับลูกจางใหมเพิ่มขึ้นตองแจง
ขึ้นทะเบียนลูกจางใหมภายใน 30 วัน นับแตลูกจางเขาทํางานเชนกัน

ขึ้นทะเบียนไดที่ไหน?

» นายจาง ทีม่ สี าํ นักงานใหญตงั้ อยูใ นเขตกรุงเทพมหานครใหยนื่ แบบ
ไดทสี่ าํ นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพืน้ ทีท่ สี่ ถานประกอบการ
ตั้งอยู
» นายจาง ที่มีสํานักงานใหญในสวนภูมิภาคใหยื่นแบบขึ้นทะเบียน
ไดที่สํานักงานประกันสังคมจังหวัดที่สถานประกอบการตั้งอยู
***นายจางสามารถทําธุรกรรมผานทางอินเตอรเน็ต
ไดที่ www.sso.go.th***

2

หลักฐานประจําตัวผูประกันตน

1. สําหรับผูป ระกันตนทีเ่ ปนคนไทยจะใชบตั รประจําตัวประชาชน
แทนบัตรประกันสังคม
2. ผูป ระกันตนทีเ่ ปนคนตางดาวทีท่ าํ งานโดยมีใบอนุญาตทํางาน
จะไดรับบัตรประกันสังคม เพื่อใชติดตอกับสํานักงานประกันสังคม
3. ผู  ป ระกั น ตนที่ เ ป น คนต า งด า วที่ มี บั ต รประจํ า ตั ว ที่
กรมการปกครองออกให หรือผูป ระกันตนตางดาวทีม่ ใี บสําคัญประจําตัว
คนตางดาวใหใชเอกสารดังกลาวแทนบัตรประกันสังคม เพือ่ ใชตดิ ตอ
กับสํานักงานประกันสังคม

การแจงการสิ้นสุดความเปนผูประกันตนตองทําอยางไร?

กรณีที่มีลูกจางลาออกจากงานหรือเลิกจาง ใหนายจางแจง
การออกจากงานภายในวั น ที่ 15 ของเดื อ นถั ด จากเดื อ นที่ มี
การเปลี่ยนแปลง โดยใชแบบแจงการสิ้นสุดความเปนผูประกันตน
(สปส.6-09)

การแจงเปลีย่ นแปลงขอเท็จจริงผูป ระกันตนตองทําอยางไร?

กรณี ที่ ผู  ป ระกั น ตนเปลี่ ย นแปลงชื่ อ -ชื่ อ สกุ ล หรื อ ข อ มู ล
สถานภาพครอบครัวและขอมูลจํานวนบุตรใหนายจางแจงภายในวันที่
15 ของเดือนถัดจากเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยใชแบบแจง
การเปลี่ยนแปลงขอเท็จจริงของผูประกันตน (สปส.6-10)
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เงินสมทบ คือ...อะไร

คือ เงินที่นายจาง ลูกจาง จะตองนําสงเขากองทุนประกันสังคม
ทุกเดือน โดยคํานวณจากคาจางที่ลูกจางไดรับ ซึ่งกําหนดจากฐาน
คาจางที่ไมตํ่ากวาเดือนละ 1,650 บาท และสูงสุดไมเกินเดือนละ
15,000 บาท โดยรัฐบาลจะออกเงินสมทบเขากองทุนดวยสวนหนึ่ง

คนที่หักเงินสมทบคือใคร และถูกหักเงินอยางไร

ลูกจาง นายจาง และรัฐบาล โดยลูกจางจะถูกนายจางหักในอัตรา
รอยละ 5 ของคาจาง นายจางก็จะรวมจายเงินสมทบเทาจํานวน
ทีร่ บั จากลูกจาง คือ อัตรารอยละ 5 และรัฐบาลรวมจายสมทบในอัตรา
รอยละ 2.75 ตามตาราง
สิทธิประโยชน
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อัตราเงินสมทบ
ลูกจาง

นายจาง

รัฐบาล

เจ็บปวย
ทุพพลภาพ
ตาย
คลอดบุตร

1.5%

1.5%

1.5%

สงเคราะหบุตร
ชราภาพ

3%

3%

1%

วางงาน

0.5%

0.5%

0.25%

รวม

5%

5%

2.75%
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คลอดบุตร

ตาย

ทุพพลภาพ

ประสบอันตราย
หรือเจ็บปวย

สิทธิประโยชน

225

225

เงินสมทบ
ผูประกันตน นายจาง

การบริการทางการแพทยจนสิ้นสุดการรักษา รวมการบําบัด
ทดแทนไตกรณีไตวายเรื้อรังระยะสุดทาย ปลูกถายไขกระดูก
การผาตัดปลูกถายอวัยวะ (หัวใจ ปอด ตับ ตับออน) เปลีย่ นอวัยวะ
กระจกตาอวัยวะและอุปกรณในการบําบัดรักษาโรค บริการดาน
ทันตกรรม และเงินทดแทนการขาดรายได
- คารักษาพยาบาล + เงินทดแทนการขาดรายได
- คาใชจายในกระบวนการฟนฟูสมรรถภาพของผูทุพพลภาพ
ทางรางกาย จิตใจ และอาชีพไมเกิน 40,000 บาทตอราย
- คาอวัยวะเทียม + อุปกรณ
- คาพาหนะรับ-สงผูทุพพลภาพ 500 บาทตอเดือน
คาทําศพ 40,000 บาท + เงินสงเคราะหกรณีตาย
- คาคลอดบุตรเหมาจายไมจาํ กัดจํานวนครัง้ เบิกได 13,000 บาท/ครัง้
- ผูประกันตนฝายหญิงจะไดรับเงินสงเคราะหการหยุดงาน
เพื่อการคลอดบุตรอีกในอัตรารอยละ 50 ของคาจางเฉลี่ย
เปนเวลา 90 วัน (เบิกไดไมเกิน 2 ครั้ง)
- คาตรวจและรับฝากครรภ ตามหลักเกณฑที่สํานักงาน
ประกันสังคมประกาศกําหนด

ทานจะไดรับ

ตัวอยางการคํานวณเงินสมทบสําหรับผูประกันตนที่มรี ายได 15,000 บาทตอเดือนขึ้นไป
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75

750

รวม

450

750

75

450

นายจาง

เงินสมทบ

ผูประกันตน

วางงาน

ชราภาพ

สงเคราะหบุตร

สิทธิประโยชน

ไดเงินทดแทน 50% ของคาจางปละไมเกิน
180 วัน (6 เดือน)
ลาออก
ไดเงินทดแทน 30% ของคาจางปละไมเกิน
90 วัน (3 เดือน)
เหตุสุดวิสัย ไดเงินทดแทน 50% ของคาจางไมเกิน 180 วัน
(6 เดือน)

เลิกจาง

- อายุครบ 55 ปบริบูรณ สมทบไมครบ 180 เดือน (15 ป)
ไดบําเหน็จ
- อายุครบ 55 ปบริบรู ณ สมทบตัง้ แต 180 เดือน (15 ป) ขึน้ ไป
ไดบํานาญ
- ถาคาจางเดือนละ 15,000 บาท สมทบ 180 เดือน (15 ป)
จะไดบํานาญเดือนละ 3,000 บาท หากสงเกิน 180 เดือน
(15 ป) จะไดเพิ่มปละ 225 บาท

บุตรตัง้ แตแรกเกิดจนถึง 6 ปบริบรู ณ จะไดรบั เงินสงเคราะหบตุ ร
600 บาท/คน/เดือน คราวละไมเกิน 3 คน

ทานจะไดรับ

ถาขณะนี้ไมไดใชสิทธิอะไรเลย เงินสมทบจะหายไปไหน
หรือไม อยางไร

เงินสมทบที่ถูกหักเพื่อการคุมครองกรณีประสบอันตรายหรือ
เจ็บปวย ทุพพลภาพ ตาย อันมิใชเนื่องจากการทํางาน คลอดบุตร
และวางงาน (รวมเปนอัตรารอยละ 2 ของคาจาง) แมผูประกันตน
ยังไมไดใชสิทธิกรณีใดเลยในขณะนี้ เงินในอัตรารอยละ 2 นี้ จะถูก
นําไปรวมเปนกองทุนกลาง เพื่อใชจายในการรักษาพยาบาลหรือจาย
เปนเงินประโยชนทดแทนการขาดรายไดใหแกเพื่อนๆ สมาชิกที่เปน
ผูประกันตนเมื่อตองประสบความเดือดรอนจากการประสบอันตราย
หรือเจ็บปวย ทุพพลภาพ ตาย อันมิไดเกิดขึ้นเนื่องจากการทํางาน
คลอดบุตร หรือวางงาน ตามหลักเกณฑการเฉลี่ยทุกข-เฉลี่ยสุข
ซึ่งกันและกัน
สําหรับเงินสมทบกรณีสงเคราะหบตุ รและชราภาพ เปนสวนทีร่ ฐั บาล
จายสนับสนุนใหกับผูประกันตนในอัตรารอยละ 1 โดยกรณีชราภาพ
เปนการหักเงินสมทบเพื่อการออม โดยผูประกันตนจะจายเงินสมทบ
รอยละ 3 และนายจางสมทบรอยละ 3 รวมเปนรอยละ 6 ของทุกเดือน
ซึ่งผูประกันตนจะไดรับคืน เปนประโยชนทดแทนกรณีชราภาพ
เมื่ออายุครบ 55 ปบริบูรณ ในกรณีที่จายเงินสมทบกรณีชราภาพ
ไมครบ 180 เดือน โดยจะไดรบั เปนเงินกอน ซึง่ เรียกวา “เงินบําเหน็จ
ชราภาพ” หรือถาสงเงินสมทบกรณีชราภาพครบ 180 เดือนขึ้นไป
(เริ่มนับตั้งแตวันที่ 31 ธันวาคม 2541) จะไดรับเปนรายเดือน
ซึ่งเรียกวา “เงินบํานาญชราภาพ”
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ผูประกันตน (มาตรา 33)
คือ ลูกจางผูซึ่งทํางานใหกับนายจางที่อยูในสถานประกอบการ
ที่มีลูกจางตั้งแต 1 คนขึ้นไป ไดรับความคุมครอง 7 กรณี ดังนี้

1. กรณีเจ็บปวย

1.1 การเจ็บปวยปกติ
สิทธิประโยชนในสถานพยาบาลตามสิทธิ
ผูประกันตนที่สงเงินสมทบครบ 3 เดือน ภายใน 15 เดือน
กอนเดือนที่เจ็บปวยหรือประสบอันตราย สามารถเขารับการรักษา
พยาบาลในสถานพยาบาลตามสิทธิหรือเครือขายของสถานพยาบาล
นั้นไดฟรี โดยไมตองเสียคาใชจายใดๆ ไมวาจะเปนผูปวยนอก
หรือผูปวยใน รวมทั้งคาตรวจสุขภาพและฟนฟูสมรรถภาพ เวนแต
ประสงคสิ่งอํานวยความสะดวก เชน หองพิเศษ แพทยพิเศษ หรือ
คาโทรศัพทเหลานี้ตองจายเพิ่มเอง รวมถึงการเจ็บปวยหรือประสบ
อันตรายอันมิใชเนื่องจากการทํางานดวยเหตุหรือกลุมโรคและบริการ
ที่ไมมีสิทธิไดรับบริการทางการแพทย
หากแพทยใหหยุดพักรักษาตัวสามารถขอรับเงินทดแทน
การขาดรายไดรอยละ 50 ของคาจางแตไมเกิน 90 วันตอครั้งและ
ในหนึ่งปปฏิทินไมเกิน 180 วันตอป ยกเวน ปวยดวยโรคเรื้อรัง
จะไดรับเงินทดแทนการขาดรายไดไมเกิน 365 วัน
**กรณีปวยดวยโรคเรื้อรัง เมื่อเสียชีวิตจะไดรับคาทําศพ
และเงินสงเคราะหกรณีตายเชนเดียวกับกรณีตาย**
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สิทธิประโยชนในสถานพยาบาลตามความตกลง
คาบริการทางการแพทยกรณีบําบัดทดแทนไต ผูประกันตน
ที่เจ็บปวยดวยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดทายและไดรับการอนุมัติ
ใหเปนผูมีสิทธิไดรับคาบริการทางการแพทยกรณีบําบัดทดแทนไต
ตามหลักเกณฑเงื่อนไขกําหนดและอัตราคาบริการทางการแพทยที่
สํานักงานประกันสังคมกําหนด ดังนี้
1. กรณีฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียมในสถานพยาบาลที่
สํานักงานประกันสังคมกําหนดไมนอยกวาสัปดาหละ 2 ครั้งๆ ละ
ไมนอ ยกวา 4 ชัว่ โมง ไมเกิน 1,500 บาทตอครัง้ และไมเกิน 4,500 บาท
ตอสัปดาห
2. กรณีลางชองทองดวยนํ้ายาอยางถาวรใหแกสถานพยาบาล
ดังกลาวเปนคาตรวจรักษาและคานํ้ายา ลางชองทองพรอมอุปกรณ
ไมเกินเดือนละ 20,000 บาท เวนแตภายในเดือนแรกและเดือนสุดทาย
ที่ไดรับอนุมัติจะจายคาตรวจรักษาและคานํ้ายาลางชองทอง พรอม
อุปกรณไมเกินวันละ 750 บาท ตามจํานวนวันที่เหลือในเดือนนั้น
3. กรณีปลูกถายไต จายใหแกสถานพยาบาลในความตกลงและ
ใหบริการผูประกันตนตามหลักเกณฑและอัตรากําหนดตามประกาศ
คณะกรรมการการแพทย
4. การเตรียมหลอดเลือดหรือสายสวนหลอดเลือดสําหรับ
การฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม ไมเกิน 20,000 บาท/ราย/2 ป
หากภายในระยะเวลา 2 ปนั้น ผูประกันตนมีความจําเปนตองเตรียม
หลอดเลือดหรือแกไขหลอดเลือด เบิกเพิม่ เติมไดอกี ไมเกิน 10,000 บาท
5. การวางทอรับสงนํ้ายาเขาออกชองทองพรอมอุปกรณใหแก
ผูประกันตนหรือสถานพยาบาลไมเกิน 20,000 บาท ตอรายตอ 2 ป
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หากภายในระยะเวลา 2 ปนั้น ผูประกันตนมีความจําเปนตองวางทอ
รับสงนํ้ายาลางชองทอง เบิกเพิ่มไดอีกไมเกิน 10,000 บาท
6. กรณีการใหยา Erythropoietin จะไดรับสิทธิตอเมื่อไดรับ
อนุมัติสิทธิการบําบัดทดแทนไตกอน ผูประกันตนที่มีภาวะโลหิตจาง
ระดับความเขมขนของโลหิต (Hct) นอยกวาหรือเทากับ 39%
มีสิทธิไดรับยา Erythropoietin จากสถานพยาบาลที่สํานักงาน
ประกันสังคมกําหนดในการใหบริการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม
และลางชองทองดวยนํ้ายาอยางถาวร
กรณีการปลูกถายเซลลตนกําเนิดเม็ดโลหิต ผูประกันตนที่
เจ็บปวยดวยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวหรือโรคไขกระดูกตามประกาศฯ
กําหนดจะตองไดรับการอนุมัติจากสํานักงานใหเขารับการปลูกถาย
เซลลตนกําเนิดเม็ดโลหิตในสถานพยาบาลที่ทําความตกลงกอน
เขารับการตรวจเนื้อเยื่อ โดยสํานักงานเหมาจายคาบริการทาง
การแพทยใหแกสถานพยาบาลในความตกลงจนสิ้นสุดกระบวนการ
ปลูกถายเซลลตนกําเนิดเม็ดโลหิต ดังนี้ 1) วิธีเนื้อเยื่อตัวเอง อัตรา
750,000 บาท 2) วิธีเนื้อเยื่อผูอื่นที่เปนพี่นองรวมบิดามารดาเดียวกัน
ครอบคลุมถึงการตรวจเนื้อเยื่อของพี่นองรวมบิดามารดาเดียวกัน
อัตรา 1,300,000 บาท 3) วิธเี นือ้ เยือ่ จากผูบ ริจาค เฉพาะทีข่ นึ้ ทะเบียน
ในฐานขอมูลของศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย อัตรา
1,300,000 บาท (คาตรวจเนื้อเยื่อจากผูบริจาคที่ไมใชพี่นองรวม
บิดามารดาเดียวกันตองชําระเงินเอง) ผูประกันตนมีสิทธิไดรับ
การปลูกถายเซลลตนกําเนิดเม็ดโลหิตไดจํานวน 1 ครั้ง ยกเวน
มะเร็งไขกระดูกชนิดมัยอีโลมามีสิทธิไดรับ 2 ครั้ง
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การเปลี่ยนอวัยวะกระจกตา ผูประกันตนที่มีความประสงค
จะเปลี่ยนกระจกตา จะตองไดรับการอนุมัติสิทธิจากสํานักงานเพื่อ
เขารับการผาตัดเปลี่ยนกระจกตาในสถานพยาบาลที่ทําความตกลง
กอนเขารับบริการ โดยสํานักงานเหมาจายคาบริการทางการแพทย
ใหแกสถานพยาบาลในความตกลง ในอัตรา 35,000 บาท และจาย
คาจัดเก็บและรักษาคุณภาพดวงตาแกสภากาชาดไทยในอัตราดวงละ
15,000 บาท กรณีที่มีการผาตัดกระจกตารวมกับการผาตัดตอกระจก
และใสเลนสเทียมเหมาจายคาเลนสเทียมใหสถานพยาบาลตามอัตรา
ทีป่ รากฏในบัญชีรายการและอัตราคาอวัยวะเทียมและอุปกรณในการ
บําบัดรักษาโรค
การปลูกถายอวัยวะ หัวใจ ปอด ตับ ตับออน การปลูกถาย
อวัยวะมากกวาหนึ่งอวัยวะพรอมกัน จายตามหลักเกณฑเงื่อนไขและ
อัตรากําหนด
ฮีโมฟเลีย ผูประกันตนที่เปนผูปวยกลุมโรคเลือดออกงาย
ฮีโมฟเลีย เขารับการรักษาพยาบาล ในสถานพยาบาลที่กําหนดสิทธิ
และใหสถานพยาบาลขึ้นทะเบียนผูประกันตนที่เปนผูปวยกลุมโรค
เลือดออกงาย ฮีโมฟเลีย เพื่ออนุมัติการใชยาแฟคเตอร
1. กรณีการรักษาเลือดออกในระยะเริ่มตน (Early treatment)
- ผูป ระกันตนทีม่ สี ทิ ธิไดรบั ยาแฟคเตอร ในระยะเลือดออก
เริ่มตน คือ ผูประกันตนที่ไดรับการอนุมัติและขึ้นทะเบียนเปนผูปวย
กลุมโรคเลือดออกงายฮีโมฟเลียกับสํานักงานประกันสังคม
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- กรณีที่ผูประกันตนเคยไดรับสิทธิการไดรับยาแฟคเตอร
จากสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพอื่น ใหสามารถไดรับสิทธิได
ตอเนื่องโดยตองมีเอกสารหลักฐานทีไ่ ดรบั การรับรองวาเคยไดยาจาก
สิทธิอื่น
2. ราคากลางยาแฟคเตอร (Coagulation factors) สําหรับ
ผูปวยกลุมโรคเลือดออกงายฮีโมฟเลีย ใหเปนไปตามอัตราที่กําหนด
ดังนี้
- ยาแฟคเตอร (Coagulation factors) 8 ขนาด 500 Unit
สําหรับผูปวยโรคฮีโมฟเลีย A ในอัตรา 6,000 บาท
- ยาแฟคเตอร (Coagulation factors) 9 ขนาด 500 Unit
สําหรับผูปวยโรคฮีโมฟเลีย B ในอัตรา 6,300 บาท
โรคหัวใจและหลอดเลือดของโรงพยาบาลจุฬาภรณ
ใหสํานักงานจายคาบริการทางการแพทยสําหรับการรักษา
โรคหัวใจและหลอดเลือด ตามแผนการรักษาแบบเหมาจายรายครั้ง
ของการรักษา (Package) ซึ่งครอบคลุมคาใชจายในการรักษาภาวะ
แทรกซอนที่อาจเกิดขึ้นกับผูปวยขณะที่ทําการรักษาหรือยังอยูในชวง
พักรักษาตัวในโรงพยาบาลดวย โดยอัตราคาบริการทางการแพทย
ในแตละแผนการรักษามีดังนี้
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1) การฉีดสีหลอดเลือดหัวใจ (Coronary angiogram : CAG)
2) การฉีดสีหลอดเลือดหัวใจ (Coronary angiogram : CAG) และการขยาย
หลอดเลือดหัวใจดวยบอลลูน (Percutaneous Coronary Intervention : PCI)
2.1) แบบ Simple
2.2) แบบ Emergency ในรายที่มีภาวะฉุกเฉินหรือเรงดวน
หรือมีการลางไต (Acute Hemodyalysis) รวมดวย
2.3) แบบ Complex ในรายทีม่ คี วามซับซอนและมีความเสีย่ งสูงในการทําหัตถการ
และมีการลางไต (Acute Hemodyalysis) รวมดวย
3) การศึกษาสรีระวิทยาไฟฟาหัวใจ และการจี้ ไฟฟาหัวใจ EPS with RFCA
4) การจี้ ไฟฟาหัวใจดวยเทคโนโลยีที่ใชระบบคอมพิวเตอร ไฟฟา ในการสรางภาพ
3 มิติ (EPS with Carto)
5) การใสเคร�องกระตุน หัวใจชนิดถาวร (Permanent Pace Maker)
6) การใชเคร�องกระตุกไฟฟาหัวใจถาวร (AICD)
7) การใสเคร�องชวยการเตนของหัวใจชนิดกระตุนหัวใจหองลางสองหองพรอมกัน
CRTP หรือ CRTD

รายการ

80,000
39,000
39,000

95,000
95,000

170,000

98,000
170,000

อัตราคาบริการเหมาจาย
(บาท/ครั้ง)
32,000

1.2 กรณีการประสบอันตรายหรือเจ็บปวยฉุกเฉิน ไมสามารถเขา
รับบริการ ณ สถานพยาบาลทีก่ าํ หนดสิทธิได เมือ่ เขารับการบริการ
ทางการแพทย ณ สถานพยาบาลอื่น สํานักงานประกันสังคม
จายคาบริการทางการแพทยใหแกผูประกันตนหรือสถานพยาบาล
ดังนี้
โรงพยาบาลรัฐบาล
» ผูปวยนอก สํานักงานประกันสังคมจายคาบริการทางการแพทย
เทาที่จายจริงตามความจําเปน
» ผูปวยใน สํานักงานประกันสังคมจายคาบริการทางการแพทย
ตามความจําเปน ไมเกิน 72 ชั่วโมงแรก ไมรวมระยะเวลาในวันหยุด
ราชการ ยกเวนคาหอง และคาอาหารเทาทีจ่ า ยจริงไมเกิน 700 บาท/วัน
โรงพยาบาลเอกชน
» ผูปวยนอก
: ใหไดรับคาบริการทางการแพทยตามจํานวนเทาที่จายจริง
ไมเกิน 1,000 บาท
» ผูปวยใน
: ใหไดรบั คาบริการทางการแพทยเฉพาะคาใชจา ยทีเ่ กิดขึน้ จริง
ตามความจําเปน ภายในระยะเวลาไมเกิน 72 ชั่วโมงแรก โดยไมรวม
วันหยุดราชการ ตามหลักเกณฑและจํานวนเงินทดแทนคาบริการ
ทางการแพทยกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวยฉุกเฉิน ดังนี้
- คารักษาพยาบาลแตไมเกินวันละ 2,000 บาท
- คาหองและคาอาหาร ตามจํานวนเทาที่จายจริงไมเกิน
วันละ 700 บาท
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- คาหอง คาอาหาร คารักษาพยาบาล กรณีที่รักษาในหอง
ICU ตามจํานวนเทาที่จายจริงแตไมเกินวันละ 4,500 บาท
- กรณีที่มีความจําเปนตองผาตัดใหญ กําหนดอัตรา
ตามระยะเวลาการผาตัด ไมเกินครัง้ ละ 8,000-16,000 บาท ตามระยะ
เวลาการผาตัด
- คาฟน คืนชีพ (Cardio Pulmonary Resuscitation-CPR)
รวมคายาและอุปกรณเทาที่จายจริงไมเกิน 4,000 บาทตอราย
- คาตรวจทางหองปฏิบัติการและหรือคาเอกซเรย เทาที่
จายจริงแตไมเกิน 1,000 บาทตอราย
- คาตรวจวินิจฉัยพิเศษอื่นๆ จายตามรายการและอัตรา
ดังตอไปนี้
• EKG, ECG เทาที่จายจริงไมเกิน 300 บาทตอราย
• Echocardiography เทาที่จายจริงไมเกิน 1,500 บาท
ตอราย
• EEG เทาที่จายจริงไมเกิน 300 บาทตอราย
• Ultrasound เทาที่จายจริงไมเกิน 1,000 บาทตอราย
• CAG เทาที่จายจริงไมเกิน 15,000 บาทตอราย
• Endoscopy เทาที่จายจริงไมเกิน 1,500 บาทตอราย
• Intravenous เทาที่จายจริงไมเกิน 1,500 บาทตอราย
• CT-Scan เทาที่จายจริงแตไมเกิน 4,000 บาท หรือ
MRI เทาที่จายจริงแตไมเกิน 8,000 บาทตอราย
- คาพาหนะรับสงผูประกันตนระหวางสถานพยาบาล
ตามหลักเกณฑและอัตราของประกาศ
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การประสบอันตรายหรือเจ็บปวยฉุกเฉินวิกฤต (UCEP)
กรณีผูประกันตนประสบอันตรายหรือเจ็บปวยฉุกเฉินวิกฤต
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และ
เงือ่ นไขการชวยเหลือเยียวยาแกผปู ว ยฉุกเฉิน การระดมทรัพยากรและ
มีสวนรวมในการชวยเหลือเยียวยาและการจัดใหมีการสงตอผูปวย
ไปยังสถานพยาบาลอื่น
1. หมดสติ ไมรูสึกตัว ไมหายใจ
2. หายใจเร็ว หอบเหนื่อยรุนแรง หายใจติดขัดมีเสียงดัง
3. เจ็บหนาอกเฉียบพลัน รุนแรง
4. ซึมลง เหงื่อแตก ตัวเย็น หรือมีอาการชักรวม
5. แขนขาออนแรงครึ่งซีก พูดไมชัดแบบปจจุบันทันดวนหรือ
ชักตอเนื่องไมหยุด
6. มีอาการอืน่ รวมทีม่ ผี ลตอการหายใจ ระบบการไหลเวียนโลหิต
และระบบสมองที่อาจเปนอันตรายตอชีวิต
เมื่อไปรับบริการทางการแพทย ณ สถานพยาบาลเอกชนอื่น
ที่มิใชเปนสถานพยาบาลที่สํานักงานกําหนดสิทธิ สํานักงานจายคา
บริการทางการแพทยใหแกสถานพยาบาลที่ใหการรักษาจนพนวิกฤต
ไมเกิน 72 ชั่วโมง โดยผูประกันตนไมตองสํารองจาย
กรณีทันตกรรม
• กรณี ถ อนฟ น อุ ด ฟ น ขู ด หิ น ปู น และผ า ตั ด ฟ น คุ ด
ใหผูประกันตนมีสิทธิไดรับคาบริการทางการแพทยเทาที่จายจริง
ตามความจําเปนในอัตราไมเกิน 900 บาท ตอป
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ในกรณีทผี่ ปู ระกันตนเขารับบริการทางการแพทย ณ สถานพยาบาล
ที่ ทํ า ความตกลงกั บ สํ า นั ก งานประกั น สั ง คมให ผู  ป ระกั น ตน
จายคาบริการทางการแพทยใหกับสถานพยาบาล สวนเกินจาก
สิทธิที่ไดรับ
• กรณีใสฟนเทียมชนิดถอดไดบางสวน จะไดรับคาบริการ
ทางการแพทยและคาฟนเทียม เทาที่จายจริงตามความจําเปน
ไมเกิน 1,500 บาท ภายในระยะเวลา 5 ป นับแตวนั ทีใ่ สฟน เทียม ดังนี้
1) 1-5 ซี่ เทาที่จายจริงตามความจําเปน
ไมเกิน 1,300 บาท
2) มากกวา 5 ซี่ เทาที่จายจริงตามความจําเปน
ไมเกิน 1,500 บาท
• กรณีใสฟนเทียมชนิดถอดไดทั้งปาก เบิกไดเทาที่จายจริง
ไมเกิน 4,400 บาท ภายใน 5 ป นับแตวนั ทีใ่ สฟน เทียมตามหลักเกณฑ
ดังนี้
1) ฟนเทียมชนิดถอดไดทั้งปากบนหรือลาง
เทาที่จายจริงไมเกิน 2,400 บาท
2) ฟนเทียมชนิดถอดไดทั้งปากบนและลาง
เทาที่จายจริงไมเกิน 4,400 บาท
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2. กรณีคลอดบุตร

ผูประกันตนที่สงเงินสมทบครบ 5 เดือน ภายใน 15 เดือน
กอนเดือนที่คลอดมีสิทธิไดรับคาคลอดบุตรโดยไมจํากัดจํานวนครั้ง
ดังนี้
2.1 ผูประกันตนหญิง สามารถคลอดบุตรที่สถานพยาบาลใดก็ได
แลวนําสําเนาสูติบัตรของบุตร บัตรประจําตัวประชาชนมายื่นเรื่อง
ที่สํานักงานประกันสังคมจะไดรับเงินคาคลอดบุตรเหมาจาย จํานวน
13,000 บาท และยังจะไดรับเงินสงเคราะหการหยุดงานเพื่อการ
คลอดบุตรอีก ในอัตรารอยละ 50 ของคาจางเฉลี่ยเปนเวลา 90 วัน
**หมายเหตุ (เงินสงเคราะหการหยุดงานเพื่อการคลอดบุตร เบิกได
ไมเกิน 2 ครั้ง)**
2.2 ผูประกันตนชาย ที่มีภริยาจดทะเบียนสมรสหรือหญิง ซึ่งอยู
กินกันฉันสามีภริยาแตมไิ ดจดทะเบียนสมรส สามารถเบิกคาคลอดบุตรได
โดยนําสําเนาสูตบิ ตั รของบุตร สําเนาทะเบียนสมรส (ถามี) หรือหนังสือ
รับรองกรณีไมมที ะเบียนสมรส (เฉพาะกรณีผปู ระกันตนไมไดจดทะเบียน
สมรสกับภริยา) มาเบิกเงินที่สํานักงานประกันสังคม จะไดรับเฉพาะ
เงินคาคลอดบุตรเหมาจาย จํานวน 13,000 บาท
2.3 คาตรวจและรับฝากครรภ
- อายุครรภไมเกิน 12 สัปดาห จายในอัตราเทาที่จายจริง
ไมเกิน 500 บาท
- อายุครรภมากกวา 12 สัปดาห แตไมเกิน 20 สัปดาห
จายในอัตราเทาที่จายจริงไมเกิน 300 บาท
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- อายุครรภมากกวา 20 สัปดาห แตไมเกิน 28 สัปดาห
จายในอัตราเทาที่จายจริงไมเกิน 200 บาท

3. กรณีทุพพลภาพ

ผูประกันตนที่สงเงินสมทบครบ 3 เดือน ภายใน 15 เดือน
กอนเดือนที่ทุพพลภาพ
3.1 กรณีทุพพลภาพระดับความสูญเสียไมรุนแรง ใหมีสิทธิไดรับ
เงินทดแทนการขาดรายได ดังนี้
3.1.1 ทุพพลภาพจนทําใหความสามารถในการทํางานลดลง
ถึงขนาดไมอาจประกอบการงานตามปกติและงานอื่นได ใหมีสิทธิ
ไดรับเงินทดแทนการขาดรายไดในอัตรารอยละ 30 ของคาจาง
ตลอดระยะเวลาทีไ่ มสามารถประกอบการงานไดแตไมเกิน 180 เดือน
3.1.2 ทุพพลภาพจนทําใหความสามารถในการทํางานลดลง
โดยมีรายไดลดลงจากเดิมจึงจะไดรบั เงินทดแทนการขาดรายไดในสวน
ที่ลดลง แตไมเกินรอยละ 30 เปนระยะเวลาไมเกิน 180 เดือน
3.2 กรณีทุพพลภาพระดับความสูญเสียรุนแรง ใหมีสิทธิไดรับ
เงินทดแทนการขาดรายไดในอัตรารอยละ 50 ของคาจางเฉลี่ย
ตลอดชีวิต
คาบริการทางการแพทย
สถานพยาบาลของรัฐ
» กรณีผูปวยนอก ไดรับคาบริการทางการแพทยเทาที่จายจริง
ตามความจําเปน
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» กรณี ผู  ป  ว ยใน สามารถเข า รั บ บริ ก ารทางการแพทย
โดยไมเสียคาใชจา ย เนือ่ งจากสถานพยาบาลจะเปนผูเ บิกจากสํานักงาน
ประกันสังคมโดยตรง
สถานพยาบาลเอกชน
» กรณีผูปวยนอก ไดรับคาบริการทางการแพทยเทาที่จายจริง
ไมเกินเดือนละ 2,000 บาท
» กรณีผูปวยใน ไดรับคาบริการทางการแพทยเทาที่จายจริง
ไมเกินเดือนละ 4,000 บาท
• คารถพยาบาลหรือคาพาหนะรับสงผูทุพพลภาพ กรณี
เขารับบริการทางการแพทย เหมาจายไมเกินเดือนละ 500 บาท
• ผูทุพพลภาพมีสิทธิไดรับคาใชจายในกระบวนการฟนฟู
สมรรถภาพของรางกาย จิตใจและอาชีพ ตามประกาศสํานักงาน
ประกันสังคม เรือ่ ง กําหนดหลักเกณฑอตั ราคาฟนฟูของผูท ุพพลภาพ
• เมือ่ ผูป ระกันตนทีท่ พุ พลภาพเสียชีวติ ไดรบั สิทธิประโยชน
เชนเดียวกับกรณีตาย

4. กรณีตาย

ผูประกันตนที่สงเงินสมทบครบ 1 เดือน ภายใน 6 เดือน
กอนเดือนถึงแกความตาย
• ไดรับคาทําศพ 40,000 บาท
• เงินสงเคราะหกรณีตาย
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หากผูประกันตนจายเงินสมทบตั้งแต 36 เดือนขึ้นไป
แตไมถึง 120 เดือน จะไดรับเงินสงเคราะหในอัตรารอยละ 50
ของคาจาง 4 เดือน
หากผูประกันตนจายเงินสมทบตั้งแต 120 เดือนขึ้นไป
จะไดรับเงินสงเคราะหในอัตรารอยละ 50 ของคาจาง 12 เดือน

5. กรณีสงเคราะหบุตร

ผูประกันตนที่สงเงินสมทบครบ 12 เดือน ภายใน 36 เดือน
กอนเดือนทีม่ สี ทิ ธิไดรบั ประโยชนทดแทน โดยจะไดรบั เงินสงเคราะหบตุ ร
เหมาจายเดือนละ 600 บาท/บุตร 1 คน/เดือน คราวละไมเกิน 3 คน
ตั้งแตแรกเกิดจนถึง 6 ปบริบูรณ
**หมายเหตุ (ตองเปนบุตรชอบดวยกฎหมาย)**
• กรณีไดรบั มติเปนผูท พุ พลภาพหรือถึงแกความตาย ใหไดรบั
เงินสงเคราะหบุตร ตอไปจนบุตรมีอายุครบ 6 ปบริบูรณ
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6. กรณีชราภาพ

เงินบําเหน็จชราภาพ
• กรณีจายเงินสมทบตํ่ากวา 12 เดือน จะไดรับเงินบําเหน็จ
ชราภาพเทากับจํานวนเงินสมทบเฉพาะสวนของผูประกันตน
• กรณีจายเงินสมทบตั้งแต 12 เดือนขึ้นไป แตไมครบ
180 เดือน จะไดรับเงินบําเหน็จชราภาพเทากับจํานวนเงินสมทบ
ที่ผูประกันตนและนายจางจายสมทบ พรอมผลประโยชนตอบแทน
ตามที่สํานักงานประกันสังคมประกาศกําหนด
สูตรคํานวณเงินบําเหน็จชราภาพ
กรณีจายเงินสมทบตั้งแต 1 - 11 เดือน
= เงินสมทบของผูประกันตนฝายเดียว
กรณีจายเงินสมทบตั้งแต 12 - 179 เดือน
= เงินสมทบของผูประกันตน + เงินสมทบของนายจาง
+ ผลประโยชนตอบแทน
**เงินบําเหน็จชราภาพ : จายเปนกอนครั้งเดียว**
เงินบํานาญชราภาพ
ไดรบั เงินบํานาญชราภาพรอยละ 20 ของคาจางเฉลีย่ 60 เดือน
สุดทาย ทีใ่ ชเปนฐานในการคํานวณเงินสมทบกอนความเปนผูป ระกันตน
สิ้นสุดลง กรณีจายเงินสมทบมากกวา 180 เดือน (15 ปขึ้นไป)
ใหปรับเพิ่มอัตราเงินบํานาญชราภาพขึ้นอีกรอยละ 1.5 ตอระยะเวลา
การจายเงินสมทบครบทุก 12 เดือน
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สูตรคํานวณเงินบํานาญชราภาพ
= คาจางเฉลี่ย 60 เดือนสุดทาย คูณดวย 20%
(+ จํานวน % ที่เพิ่มใหอีกปละ 1.5%)
**เงินบํานาญชราภาพ : จายเปนรายเดือนตลอดชีวิต**
กรณีผรู บั เงินบํานาญชราภาพถึงแกความตาย ภายใน 60 เดือน
นับแตเดือนที่มีสิทธิไดรับเงินบํานาญชราภาพ จะไดรับเงินบําเหน็จ
ชราภาพจํานวน 10 เทาของเงินบํานาญชราภาพรายเดือนที่ไดรับ
คราวสุดทายกอนถึงแกความตาย
1. กรณีผูประกันตนที่ไดรับประโยชนทดแทนในกรณีชราภาพ
ถึงแกความตาย หรือผูร บั เงินบํานาญถึงแกความตาย ภายใน 60 เดือน
นับแตเดือนที่มีสิทธิไดรับเงินบํานาญชราภาพ ใหทายาทของผูนั้น
ไดรับเงินบําเหน็จชราภาพ ไดแก
(1) บุตร ยกเวนบุตรบุญธรรมหรือบุตรซึ่งไดยกใหเปน
บุตรบุญธรรมของบุคคลอื่นใหไดรับสองสวน ถาผูประกันตนที่ตาย
มีบุตรตั้งแตสามคนขึ้นไป ใหไดรับสามสวน
(2) สามีหรือภริยาใหไดรับหนึ่งสวน
(3) บิดามารดา หรือบิดาหรือมารดาที่มีชีวิตอยูใหไดรับ
หนึ่งสวน
(4) บุคคลซึ่งผูประกันตนทําหนังสือระบุไวเปน ผูมีสิทธิ
ไดรับเงินบําเหน็จชราภาพ ใหไดรับหนึ่งสวน
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2. ในกรณีที่ไมมีทายาทตาม (1) (2) (3) หรือ (4) หรือ
ทายาทนั้นไดตายไปเสียกอน ใหแบงเงินในระหวางทายาท ผูมีสิทธิ
ในอนุมาตราที่มีทายาทผูมีสิทธิไดรับ
3. ในกรณีที่ไมมีทายาทผูมีสิทธิไดรับเงินบําเหน็จชราภาพ
ตามขอ 2 ใหทายาทของผูประกันตนหรือผูรับเงินบํานาญชราภาพ
แลวแตกรณีดังตอไปนี้ มีสิทธิไดรับเงินบําเหน็จชราภาพตามลําดับ
หากบุคคลลําดับใดมีจํานวนมากกวาหนึ่งคน ใหบุคคลลําดับนั้นไดรับ
สวนแบงเทากัน
(1) พี่นองรวมบิดามารดาเดียวกัน
(2) พี่นองรวมบิดาหรือรวมมารดา
(3) ปู ยา ตา ยาย
(4) ลุง ปา นา อา

7. กรณีวางงาน

ผูประกันตนที่สงเงินสมทบครบ 6 เดือน ภายใน 15 เดือน
กอนการวางงาน
กรณีที่ 1 ถูกเลิกจาง
• ไดรับเงินทดแทนการขาดรายไดในระหวางการวางงาน
รอยละ 50 ของคาจาง ครั้งละไมเกิน 180 วัน
กรณีที่ 2 ลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจางที่มีกําหนดระยะเวลา
การจางไวแนนอน
• ไดรับเงินทดแทนการขาดรายไดในระหวางการวางงาน
รอยละ 30 ของคาจาง ครั้งละไมเกิน 90 วัน
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***หากใน 1 ปปฏิทิน มีการยื่นขอรับเงินทดแทนการขาดรายได
ในระหวางการวางงาน ทั้งกรณีที่ 1 และกรณีที่ 2 ใหนับระยะเวลา
การรับเงินทดแทนการขาดรายไดในระหวางการวางงาน รวมกัน
ไมเกิน 180 วัน***
***หากใน 1 ปปฏิทิน มีการยื่นขอรับเงินทดแทนการขาดรายได
ในระหวางการวางงาน กรณีที่ 2 เกิน 1 ครั้ง ใหนับระยะเวลา
การรับเงินทดแทนการขาดรายไดในระหวางการวางงาน รวมกัน
ไมเกิน 90 วัน***
หมายเหตุ : ผูประกันตนตองขึ้นทะเบียนผูวางงานและรายงานตัว
ทางระบบอินเตอรเน็ต (เว็บไซต www.empui.doe.go.th) ภายใน
30 วัน นับแตวันที่ถูกเลิกจางหรือลาออก หรือสิ้นสุดสัญญาจางฯ
เพื่อมิใหเสียสิทธิในการรับเงินทดแทนการขาดรายไดกรณีวางงาน
กรณีไมไดทํางานจากเหตุสุดวิสัย
ไดรบั เงินทดแทนการขาดรายไดในระหวางการวางงาน รอยละ 50
ของคาจาง ครั้งละไมเกิน 180 วัน
“เหตุสุดวิสัย” หมายความวา อัคคีภัย วาตภัย หรือธรณีพิบัติ
ตลอดจนภัยอื่นๆ อันเกิดจากธรรมชาติ ซึ่งมีผลกระทบตอสาธารณชน
และทําใหผูประกันตนไมสามารถทํางานได หรือนายจางไมสามารถ
ประกอบกิจการไดตามปกติ
การขอรับประโยชนทดแทน
ผูประกันตนสามารถยื่นแบบคําขอรับประโยชนทดแทน ไดที่
สํ า นั ก งานประกั น สั ง คมกรุ ง เทพมหานครพื้ น ที่ / จั ง หวั ด /สาขา
ทั่วประเทศ
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ชองทางการรับประโยชนทดแทน
» รับเงินดวยตนเอง/หรือมอบอํานาจรับเงินแทน ทัง้ นีใ้ นอนาคต
สํานักงานประกันสังคมจะดําเนินการจายเงิน โดยจายผานธนาคารหรือ
หนวยบริการตามนโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส
» รับเงินทางธนาณัติ
» รับเงินผานธนาคาร 11 แหง ไดแก
1. ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
2. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
3. ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
4. ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
5. ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย
6. ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
7. ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
8. ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
9. ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
10. ธนาคารออมสิน
11. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
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ผูประกันตนโดยสมัครใจ (มาตรา 39)
คือ ผูประกันตนโดยสมัครใจเปนบุคคลที่เคยเปนผูประกันตน
มาตรา 33 จายเงินสมทบกอนออกจากงานมาแลวไมนอ ยกวา 12 เดือน
แลวลาออก แตตอ งการรักษาสิทธิประกันสังคม โดยไดรบั ความคุม ครอง
6 กรณี ดังนี้
1. กรณีเจ็บปวย
2. กรณีทุพพลภาพ
3. กรณีคลอดบุตร
4. กรณีตาย
5. กรณีสงเคราะหบุตร
6. กรณีชราภาพ
คุณสมบัติของผูสมัคร
• เคยเปนผูประกันตนตามมาตรา 33 สงเงินสมทบมาแลว
ไมนอยกวา 12 เดือน และออกจากงานแลว ไมเกิน 6 เดือน นับแต
วันที่ออกจากงาน
หลักฐานการสมัคร
1. แบบคําขอเปนผูประกันตนตามมาตรา 39 (สปส.1-20)
2. กรณีประสงคจะชําระเงินสมทบโดยหักบัญชีเงินฝากธนาคาร
ใหแนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพยหนาแรก
ที่มีชื่อและเลขที่บัญชีของผูประสงคสมัครเปนผูประกันตนตาม
มาตรา 39 พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
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เงินสมทบที่ตองนําสง
• เดือนละ 432 บาท
• เงินที่ใชเปนฐานในการคํานวณเงินสมทบ คือ เดือนละ
4,800 บาท เทากันทุกคน โดยคิดจากอัตราเงินสมทบ 9% (9% x
4,800 = 432) ซึ่งผูประกันตนจะไดรับความคุมครอง 6 กรณี
(เจ็บปวย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะหบุตรและชราภาพ)
ตอเนื่องจากการเปนผูประกันตนตามมาตรา 33
ชองทางการชําระเงินสมทบผูประกันตนตามมาตรา 39
• หักบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) และธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
• จายผานเคานเตอรธนาคาร ไดแก ธนาคารกรุงไทย จํากัด
(มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) และธนาคาร
ธนชาต จํากัด (มหาชน)
• จายผานเคานเตอรหนวยบริการ ไดแก เคานเตอรเซอรวิส
เทสโกโลตัส เซ็นเพย บิ๊กซี และที่ทําการไปรษณียดวยระบบ
Pay at Post
• ณ สํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/
สาขา
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เหตุที่ทําใหผูประกันตนตามมาตรา 39 สิ้นสภาพ
1. ตาย
2. กลับเขาเปนผูประกันตนตามมาตรา 33
3. ลาออก
4. ไมสง เงินสมทบ 3 เดือนติดตอกัน (สิน้ สภาพตัง้ แตเดือนแรก
ที่ไมสงเงินสมทบ)
5. ภายในระยะเวลา 12 เดือน สงเงินสมทบมาแลวไมครบ
9 เดือน (สิ้นสภาพในเดือนที่สงเงินสมทบไมครบ 9 เดือน)
**ผูประกันตน มาตรา 39 สามารถนําเงินที่จายใหแกประกันสังคม
ในปนั้น ยื่นหักลดหยอนภาษีไดเหมือนกับผูประกันตน มาตรา 33
โดยติดตอสํานักงานประกันสังคม เพื่อแจงใหเจาหนาที่ออกหนังสือ
รับรองให
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ผูประกันตนโดยสมัครใจ (มาตรา 40)
คือ บุคคลทั่วไปที่ประกอบอาชีพอิสระหรือแรงงานนอกระบบ
ไมเปนผูประกันตนมาตรา 33 หรือผูประกันตนมาตรา 39
คุณสมบัติของผูสมัคร
1. มีสัญชาติไทย
2. เปนชนกลุมนอยซึ่งอพยพเขามาอาศัยอยูในประเทศไทย
โดยมีมติคณะรัฐมนตรีผอนผันใหอาศัย อยูในประเทศไทยไดเปนการ
ชั่วคราวเปนกรณีพิเศษ ที่มีบัตรประจําตัวคนซึ่งไมมีสัญชาติไทย
โดยเลขประจําตัวหลักแรกเปนเลข 6 หรือ 7
3. เปนบุคคลซึง่ ไมมสี ญ
ั ชาติไทยทีไ่ ดรบั การผอนผันใหอาศัยอยู
ในประเทศไทยไดเปนการชัว่ คราว เพือ่ รอการสงกลับทีม่ บี ตั รประจําตัว
คนซึ่งไมมีสัญชาติไทย โดยเลขประจําตัวหลักแรกเปนเลข 0 ทั้งนี้
ไมรวมถึงกรณีที่มีบัตรประจําตัวคนซึ่งไมมีสัญชาติไทย (ยกเวนผูที่มี
เลขประจําตัวหลักแรกและหลักที่สองเปน 0)
4. อายุไมตํ่ากวา 15 ปบริบูรณ และไมเกิน 60 ปบริบูรณ
5. ไมเปนผูประกันตนมาตรา 33 หรือมาตรา 39
6. ไมเปนสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ กองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการกรุงเทพมหานคร กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
ทองถิ่น หรือไมเปนสมาชิกกองทุนของรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่น
ของรัฐทีม่ ลี กั ษณะอยางเดียวกับกองทุนบําเหน็จบํานาญของสวนราชการ
รวมทั้งไมเปนเจาหนาที่ของรัฐที่อยูภายใตบังคับตามกฎหมายวาดวย
บําเหน็จบํานาญขาราชการ กฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ
กรุงเทพมหานคร หรือกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถิ่น
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7. หากเปนบุคคลซึง่ เปนผูพ กิ าร ใหระบุลกั ษณะหรืออาการของ
ผูพ กิ ารโดยละเอียด (ยกเวนผูพ กิ ารทางสติปญ
 ญาและผูพ กิ ารทีไ่ มอาจ
รับรูส ทิ ธิทพี่ งึ จะไดรบั จากการเปนผูป ระกันตนตามมาตรา 40 ไมสามารถ
สมัครและขึ้นทะเบียนเปนผูประกันตนตามมาตรา 40 ได)
หลักฐานการสมัคร
1. แบบคําขอสมัครเปนผูป ระกันตนตามมาตรา 40 (สปส.1-40)
2. บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการ ออกให
ชองทางการสมัครประกันสังคมมาตรา 40
1. ที่สํานักงานประกันสังคม และหนวยบริการเคลื่อนที่ของ
สํานักงานประกันสังคม
2. สมัครผานระบบ Internet ที่ website ของสํานักงาน
ประกันสังคม www.sso.go.th/section40_regist/
3. สมัครผานหนวยบริการรับสมัครผูประกันตนตามมาตรา 40
ที่ทําความตกลงกับสํานักงานประกันสังคม เชน รานเซเวนอีเลฟเวน
หรือรานคาที่มีสัญลักษณเคานเตอรเซอรวิสทั่วประเทศ
ชองทางการชําระเงินสมทบผูประกันตนตามมาตรา 40
1. ณ สํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพืน้ ที/่ จังหวัด/สาขา
2. หักบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร และธนาคารออมสิน
3. จายผานเคานเตอรธนาคาร ไดแก ธนาคารกรุงไทย จํากัด
(มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) และธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
4. จายผานเคานเตอรหนวยบริการ ไดแก เคานเตอรเซอรวิส
เทสโกโลตัส เซ็นเพย บิ๊กซี และผานตูบุญเติม
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ความคุมครอง

1.

ผูปวยใน นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลตั้งแต 1 วันขึ้นไป
ไมนอนโรงพยาบาล แตมีความเห็นแพทย ใหหยุดพักรักษาตัว ตั้งแต
3 วันขึ้นไป
ภายใน 1 ป นอนและไมนอนโรงพยาบาล
กรณีประสบอันตรายหรือ ไปพบแพทย (ผูปวยนอก) และแพทยมีความเห็นใหหยุดพักรักษาตัว
เจ็บปวย รับเงินทดแทน ไมเกิน 2 วัน (ปละไมเกิน 3 ครั้ง โดยมีใบรับรองแพทยมาแสดง
ตอสํานักงาน)
การขาดรายได

2.

ไดรับเงินทดแทนการขาดรายไดรายเดือน
ไดรับเงินทดแทนเปนระยะเวลา
กรณีทุพพลภาพ
รับเงินทดแทน
การขาดรายได

3.
กรณีตาย
ไดรับเงินคาทําศพ

4.

เสียชีวิตระหวางรับเงินทดแทนฯ ไดรับเงินคาทําศพ
ผูจัดการศพไดรับคาทําศพ
จายเงินสมทบมาแลว 60 เดือน กอนเดือนที่ตาย ไดรับเงินสงเคราะห
กรณีตาย
ไดรับเงินบําเหน็จชราภาพ จากเงินสมทบ/เดือน
(ตามระยะเวลาที่จายเงินสมทบพรอมผลตอบแทนคืนทั้งหมด)
จายเงินสมทบตั้งแต 180 เดือนขึ้นไป ไดรับเงินเพิ่มเติม

กรณีชราภาพ ไดรับ
เงินกอนพรอมผลตอบแทน สามารถจายเงินสมทบเพิม่ เติม (เงินออม) ไดไมเกินเดือนละ 1,000 บาท

5.

กรณีสงเคราะหบุตร
ไดรับเงินรายเดือน
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ไดรบั เงินสงเคราะหบตุ รรายเดือน บุตรอายุแรกเกิดจนถึง 6 ปบริบรู ณ
คราวละไมเกิน 2 คน

เง�อนไขการเกิดสิทธิ

จาย

70

บาท/เดือน

จาย

100

บาท/เดือน

จาย

300

บาท/เดือน

วันละ 300 บาท วันละ 300 บาท วันละ 300 บาท
จายเงินสมทบมาแลว 3 ใน 4 เดือน
กอนเดือนที่ประสบอันตรายหรือเจ็บปวย

วันละ 200 บาท วันละ 200 บาท วันละ 200 บาท
ไมเกิน 30 วัน/ป ไมเกิน 30 วัน/ป ไมเกิน 90 วัน/ป
ครั้งละ 50 บาท ครั้งละ 50 บาท

ไมคุมครอง

ขึ้นอยูกับระยะเวลาจายเงินสมทบ
500-1,000
500-1,000
- จายเงินสมทบ 6 ใน 10 เดือน กอนเดือน
บาท
บาท
ที่ทุพพลภาพ ไดรับ 500 บาท/เดือน
- จายเงินสมทบ 12 ใน 20 เดือน กอนเดือน
ที่ทุพพลภาพ ไดรับ 650 บาท/เดือน
เปนเวลา 15 ป เปนเวลา 15 ป
- จายเงินสมทบ 24 ใน 40 เดือน กอนเดือน
ที่ทุพพลภาพ ไดรับ 800 บาท/เดือน
- จายเงินสมทบ 36 ใน 60 เดือน กอนเดือน 20,000 บาท 20,000 บาท
ที่ทุพพลภาพ ไดรับ 1,000 บาท/เดือน

500-1,000
บาท

- จายเงินสมทบมาแลว 6 ใน 12 เดือน
กอนเดือนที่ตาย
- ยกเวน กรณีอุบัติเหตุ หากสงเงินสมทบ
ไมครบ 6 ใน 12 เดือน แตมีการสงเงิน
สมทบ 1 ใน 6 เดือน กอนเดือนที่ตาย

เม�ออายุ 60 ปบริบูรณ
และสิ้นสุดความเปนผูประกันตน
จายเงินสมทบมาแลว 24 ใน 36 เดือน
ขณะรับเงินสงเคราะหบตุ ร ตองสงเงินสมทบ
ทุกเดือน

ตลอดชีวิต
40,000 บาท

20,000 บาท

20,000 บาท

40,000 บาท

รับเพิ่ม
3,000 บาท

รับเพิ่ม
3,000 บาท

ไมคุมครอง

ไมคุมครอง

50 บาท

150 บาท

ไมคุมครอง

ไมคุมครอง

ไมคุมครอง

ออมเพิ่มได
1,000 บาท

รับเพิ่ม
10,000 บาท
ออมเพิ่มได
1,000 บาท

ไมคุมครอง

ไมคุมครอง

คนละ 200 บาท
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กองทุนเงินทดแทน
คื อ กองทุ น ที่ จ  า ยเงิ น ทดแทนให แ ก ลู ก จ า งแทนนายจ า ง
เมื่อลูกจางประสบอันตรายหรือเจ็บปวย ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ
หรือสูญเสียสมรรถภาพในการทํางานของรางกาย ตายหรือสูญหาย
อันเนื่องมาจากการทํางานใหแกนายจาง โดยไมคํานึงถึงวัน เวลา
และสถานที่ แตจะดูสาเหตุที่ทําใหประสบอันตรายหรือเจ็บปวย

วัตถุประสงค

• เพื่ อ เป น หลั ก ประกั น แก ลู ก จ า งที่ ป ระสบอั น ตรายหรื อ
เจ็บปวยอันเนื่องจากการทํางานในดานตางๆ ไดแก คารักษาพยาบาล
คาทดแทนรายเดือน คาฟนฟูสมรรถภาพในการทํางาน และคาทําศพ
• เพื่ อ ให ก ารบํ า บั ด รั ก ษาและส ง เสริ ม ฟ  น ฟู ส มรรถภาพ
ดานรางกายและจิตใจ ตลอดจนการฝกอาชีพใหสามารถเลี้ยงชีพ
ไดดวยตนเองไมเปนภาระแกสังคม
• ใหการสนับสนุน สงเสริมและปองกันเกีย่ วกับความปลอดภัย
ในการทํางาน

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

คือ เงินที่นายจางจายเขากองทุนเงินทดแทนแตเพียงฝายเดียว
จะเรียกเก็บจากนายจางเปนรายปโดยประเมินจากคาจางทีน่ ายจางจาย
ใหลูกจางทั้งปรวมกัน (คนละไมเกิน 240,000 บาทตอป) โดยมีการ
กําหนดอัตราเงินสมทบ กําหนดไว 2 ประเภท ดังนี้
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1. อัตราเงินสมทบตามรหัสประเภทกิจการ เปนอัตราที่
กําหนดขึ้นตามความเสี่ยงภัยในการทํางานของแตละประเภท
กิจการของนายจาง ภายใตรหัสประเภทกินการ จํานวน 1,091 รหัส
อัตราเงินสมทบอยูระหวางรอยละ 0.20 - 1.00
2. อัตราเงินสมทบตามคาประสบการณ จะคํานวณจาก
อัตราสวนการสูญเสียและนําไปเปรียบเทียบตารางลดหรือเพิ่มอัตรา
เงินสมทบ นายจางอาจจะจายเงินสมทบเพิ่มหรือลดก็ได ทั้งนี้
ขึน้ อยูก บั เงินทดแทนทีก่ องทุนเงินทดแทนจายใหกบั ลูกจางของนายจาง
โดยอัตราเงินสมทบจะปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากอัตราเงินสมทบ
ปที่ผานมา ทั้งนี้ไมเกินรอยละ 50 ของอัตราเงินสมทบหลัก

เมื่อใดที่ลูกจางมีสิทธิไดรับการคุมครอง?

สิทธิเกิดขึ้นทันทีนับตั้งแตวันแรกที่เขาทํางานใหนายจาง

การประสบอันตรายเนือ่ งจากการทํางานหมายความวาอยางไร?
หมายความวา การทีล่ กู จางไดรบั อันตรายแกกายหรือผลกระทบ
แกจิตใจหรือถึงแกความตายเนื่องจากการทํางาน หรือปองกันรักษา
ประโยชนใหนายจาง หรือทําตามคําสั่งของนายจาง

การเจ็บปวยดวยโรคเนือ่ งจากการทํางานหมายความวาอยางไร?
การที่ลูกจางเจ็บปวยหรือถึงแกความตายดวยโรค ซึ่งเกิดขึ้น
ตามลักษณะหรือสภาพของงาน หรือเนื่องจากการทํางาน
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สูญหาย หมายความวาอยางไร?

การที่ลูกจางหายไปในระหวางการทํางานหรือปฏิบัติตามคําสั่ง
ของนายจาง ซึ่งมีเหตุอันควรเชื่อวาลูกจางถึงแกความตายเพราะ
ประสบเหตุอันตรายที่เกิดขึ้นในระหวางการทํางานหรือปฏิบัติตาม
คําสั่งของนายจางนั้น รวมตลอดถึง การที่ลูกจางหายไปในระหวาง
เดินทางโดยพาหนะทางบก ทางอากาศ หรือทางนํ้า เพื่อไปทํางาน
ใหนายจาง ซึ่งมีเหตุอันควรเชื่อวาพาหนะนั้นไดประสบเหตุอันตราย
และลูกจาง ถึงแกความตาย ทั้งนี้ เปนระยะเวลาไมนอยกวา 120 วัน
นับแตวันที่เกิดเหตุนั้น

เมื่อลูกจางประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางาน
จะไดรับความคุมครองดังนี้

• คารักษาพยาบาล
• คาทดแทน 4 กรณี
- คาทดแทนกรณีไมสามารถทํางานได
- คาทดแทนกรณีสูญเสียสมรรถภาพในการทํางานของ
รางกาย
- คาทดแทนกรณีทุพพลภาพ
- คาทดแทนกรณีถึงแกความตายหรือสูญหาย
• คาฟนฟูสมรรถภาพในการทํางาน
• คาทําศพ

41

42

1. คารักษาพยาบาล
คารักษาพยาบาลจายไดตามกฎกระทรวงกําหนดอัตราคารักษา
พยาบาลที่ใหนายจางจาย ดังนี้
1) กรณีลกู จางประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนือ่ งจากการทํางาน
ใหนายจางจายคารักษาพยาบาลเทาที่จายจริงตามความจําเปน
แตไมเกิน 50,000 บาท
2) กรณีทคี่ า รักษาพยาบาล 50,000 บาท ไมเพียงพอใหนายจาง
จายคารักษาพยาบาลเทาที่จายจริงตามความจําเปนเพิ่มอีกไมเกิน
100,000 บาท สําหรับการประสบอันตรายหรือเจ็บปวยของลูกจาง
ในลักษณะ ดังตอไปนี้
(1) บาดเจ็บอยางรุนแรงของอวัยวะภายในหลายสวนและ
ตองไดรับการผาตัดแกไข
(2) บาดเจ็บอยางรุนแรงของกระดูกหลายแหง และตองได
รับการผาตัดแกไข
(3) บาดเจ็บอยางรุนแรงของศีรษะ และตองไดรบั การผาตัด
เปดกะโหลกศีรษะ
(4) บาดเจ็บอยางรุนแรงของกระดูกสันหลัง ไขสันหลังหรือ
รากประสาท
(5) ประสบภาวะที่ตองผาตัดตออวัยวะที่ยุงยาก ซึ่งตองใช
วิธีจุลศัลยกรรม
(6) ประสบอันตรายจากไฟไหม นํ้ารอนลวก ความรอน
ความเย็น สารเคมี รังสี ไฟฟา หรือระเบิด จนถึงขั้นสูญเสียผิวหนัง
ลึกถึงหนังแทตั้งแตรอยละ 25 ของพื้นที่ผิวของรางกาย
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(7) ประสบอันตรายหรือเจ็บปวยอยางอื่นซึ่งรุนแรงหรือ
เรื้อรัง ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
3) กรณีคารักษาพยาบาลที่จายเพิ่มอีกตามขอ 2 ไมเพียงพอให
นายจางจายคารักษาพยาบาลเทาทีจ่ า ยจริงตามความจําเปนเพิม่ ขึน้ อีก
ทั้งนี้ โดยรวมคารักษาพยาบาลทั้งขอ 1 และ 2 แลวตองไมเกิน
300,000 บาท สําหรับการประสบอันตรายหรือเจ็บปวยของลูกจาง
ที่มีลักษณะ ดังตอไปนี้
(1) ประสบอันตรายหรือเจ็บปวยตามขอ (1) ถึง (6) ตั้งแต
สองรายการขึ้นไป
(2) ประสบอันตรายหรือเจ็บปวยตามขอ (1) ถึง (6) ทีจ่ าํ เปน
ตองใชเครื่องชวยหายใจ หรือตองพักรักษาตัวอยูในหอผูปวยหนัก
หอผูปวยวิกฤต หรือหอผูปวยไฟไหม นํ้ารอนลวก ตั้งแต 20 วันขึ้นไป
(3) บาดเจ็บอยางรุนแรงของระบบสมองหรือไขสันหลัง
ที่จําเปนตองรักษาตั้งแต 30 วันติดตอกัน
(4) การประสบอันตรายหรือเจ็บปวยอยางอืน่ ซึง่ รุนแรงหรือ
เรื้อรังตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
(ก) เปนผลใหอวัยวะสําคัญลมเหลว
(ข) กรณีอื่นนอกจาก (ก) ใหเปนไปตามความเห็นของ
คณะกรรมการการแพทย
4) กรณีคารักษาพยาบาลตามขอ 1-3 ไมเพียงพอใหนายจาง
จายคารักษาพยาบาลเทาที่จายจริงตามความจําเปนเพิ่มขึ้นตาม
ความเห็นของคณะกรรมการการแพทย แตรวมกันแลวไมเกิน
500,000 บาท
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5) กรณีคา รักษาพยาบาลทุกกรณีไมเพียงพอ ใหนายจางจายคา
รักษาพยาบาลเทาที่จายจริงตามความจําเปนเพิ่มขึ้น โดยเมื่อรวมกับ
คารักษาพยาบาลดังกลาวขางตนแลว ตองไมเกิน 1,000,000 บาท
เวนแตในกรณีดังตอไปนี้ ใหนายจางจายคารักษาพยาบาลเทาที่
จายจริงตามความจําเปนที่เพิ่มขึ้นจนสิ้นสุดการรักษา แตไมเกิน
2,000,000 บาท
(1) ลูกจางเขารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐ
ตั้งแตเริ่มแรกจนสิ้นสุดการรักษา
(2) ลูกจางมีความจําเปนหรือมีเหตุสมควรที่ไมสามารถ
เขารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐ ตั้งแตเริ่มแรก
แตภายหลังไดเขารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐ
การจายคารักษาพยาบาล ใหเปนไปตามความเห็นของคณะกรรมการ
การแพทย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน
6) ในกรณีลูกจางเปนผูปวยในมีคาใชจายเกี่ยวกับคาหอง
คาอาหาร คาบริการพยาบาล และคาบริการทั่วไป ใหนายจางจาย
คาใชจายดังกลาว เทาที่จายจริงแตไมเกินวันละ 1,300 บาท
7) โดยในปจจุบันใชกฎกระทรวง ดังนี้
(1) กฎกระทรวงกําหนดอัตราคารักษาพยาบาลทีใ่ หนายจาง
จาย พ.ศ. 2558 ฉบับลงวันที่ 30 มกราคม 2558 มีผลใชบังคับตั้งแต
วันที่ 20 กุมภาพันธ 2558
(2) กฎกระทรวงกําหนดอัตราคารักษาพยาบาลทีใ่ หนายจาง
จาย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ฉบับลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 มีผลใช
บังคับกรณีไมเกิน 2,000,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2559
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2. คาทดแทน 4 กรณี ไดแก
2.1 คาทดแทนกรณีไมสามารถทํางานได
หลักเกณฑและเงื่อนไข
1. จายรอยละ 70 ของคาจางรายเดือน
2. ลูกจางมีการหยุดพักรักษาตัวตัง้ แต 1 วัน รวมกันไมเกิน 1 ป
3. มีใบรับรองแพทยระบุหยุดพักรักษาตัว
4. ลูกจางหยุดพักรักษาตัวจริงตามใบรับรองแพทย
5. คาทดแทนรายเดือนสูงสุดในปจจุบัน
= 20,000 x 70 % = 14,000 บาท
ตัวอยางการจายคาทดแทน
ตัวอยางที่ 1 ลูกจางไดรับเงินเดือน เดือนละ 20,000 บาท
ใบรับรองแพทยใหหยุดพักรักษาตัว เปนระยะเวลา 2 เดือน
ลูกจางหยุดงาน 2 เดือน
การคํานวณ
» 20,000 x 70 %
= 14,000 บาท
» ลูกจางหยุดงาน 2 เดือน
= 14,000 x 2
» ลูกจางไดรับคาทดแทน
กรณีหยุดพักรักษาตัว 2 เดือน
= 28,000 บาท
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ตัวอยางที่ 2 ลูกจางไดรับเงินเดือน เดือนละ 10,000 บาท
ใบรับรองแพทยใหหยุดพักรักษาตัว เปนระยะเวลา 10 วัน ลูกจาง
หยุดงาน 10 วัน
การคํานวณ
» 10,000 x 70 %
= 7,000 บาท
» ลูกจางหยุดงาน 10 วัน
= 7,000 x 10
30
» ลูกจางไดรับคาทดแทน
กรณีหยุดพักรักษาตัว 10 วัน
= 2,333.30 บาท

ตัวอยางที่ 3 ลูกจางไดรบั คาจางวันละ 325 บาท ใบรับรอง
แพทยใหหยุดพักรักษาตัว เปนระยะเวลา 15 วัน ลูกจาง
หยุดงาน 12 วัน
การคํานวณ
» (325 x 26) x 70 %
= 5,915 บาท
» ลูกจางหยุดงาน 12 วัน
= 5,915 x 12
30
» ลูกจางไดรับคาทดแทน
กรณีหยุดพักรักษาตัว 12 วัน
= 2,366 บาท
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ตัวอยางที่ 4 ลูกจางไดรบั คาจางวันละ 325 บาท ใบรับรอง
แพทยใหหยุดพักรักษาตัว เปนระยะเวลา 3 วัน ลูกจางหยุดงาน
1 วัน
การคํานวณ
» (325 x 26) x 70%
= 5,915 บาท
» ลูกจางหยุดงาน 1 วัน
= 5,915 x 1
30
» ลูกจางไดรับคาทดแทน
กรณีหยุดพักรักษาตัว 1 วัน
= 197.15 บาท
2.2 คาทดแทนกรณีสญ
ู เสียสมรรถภาพในการทํางานของรางกาย
หลักเกณฑและเงื่อนไข
มีสทิ ธิไดรบั คาทดแทนรอยละ 70 ของคาจางรายเดือน เปนระยะ
เวลาไมเกิน 10 ป
การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพในการทํางานของรางกาย
ลูกจางตองไดรบั การรักษาพยาบาลจนสิน้ สุดการรักษาและอวัยวะคงที่
ไมมีการเปลี่ยนแปลงหรือเมื่อพนกําหนดระยะเวลา 1 ป นับแตวันที่
ลูกจางประสบอันตราย
เชน ลูกจางแขนขาดระดับขอศอกจะไดรับคาทดแทนกรณี
สูญเสียสมรรถภาพในการทํางานของรางกาย = 120 เดือน หรือลูกจาง
มือขาดโดยนิ้วมือทั้ง 5 นิ้วขาด ตั้งแตระดับโคนนิ้วของทุกนิ้วขึ้นไป
ถึงขอมือ จะไดรับคาทดแทนกรณีสูญเสียสมรรถภาพในการทํางาน
ของรางกาย = 108 เดือน
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ทั้งนี้ หากลูกจางมีการสูญเสียสมรรถภาพในการทํางานของ
รางกาย เมื่อสิ้นสุดการรักษาสามารถติดตอเพื่อเขารับการประเมิน
การสูญเสียสมรรถภาพในการทํางานของรางกาย ไดที่สํานักงาน
ประกันสังคมกรุงเทพมหานครพืน้ ที/่ จังหวัด/สาขา ทีน่ ายจางมีภมู ลิ าํ เนา
หรือลูกจางทํางานอยู
2.3 คาทดแทนกรณีทุพพลภาพ
หลักเกณฑและเงื่อนไข
มีสทิ ธิไดรบั คาทดแทนรอยละ 70 ของคาจางรายเดือน เปนระยะ
เวลาการจายคาทดแทนตลอดชีวิต
การประเมินการสูญเสียอวัยวะ ลูกจางตองไดรบั การรักษาพยาบาล
จนสิ้นสุดการรักษาและอวัยวะคงที่ ไมมีการเปลี่ยนแปลงหรือเมื่อพน
กําหนดระยะเวลา 1 ป นับแตวันที่ลูกจางประสบอันตราย
ซึ่งกรณีทุพพลภาพเนื่องจากการทํางาน จะตองเปนไปตาม
หลักเกณฑที่สํานักงานประกันสังคมประกาศกําหนด
ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดการรักษาสามารถติดตอเพื่อเขารับการประเมิน
การเปนผูทุพพลภาพ ไดที่สํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร
พื้นที่/จังหวัด/สาขา ที่นายจางมีภูมิลําเนาหรือลูกจางทํางานอยู
2.4 คาทดแทนกรณีถึงแกความตายหรือสูญหาย
หลักเกณฑและเงื่อนไข
สูญหาย หมายความวา การที่ลูกจางหายไปในระหวางการ
ทํางานหรือปฏิบตั ติ ามคําสัง่ ของนายจาง ซึง่ มีเหตุอนั ควรเชือ่ วาลูกจาง
ถึงแกความตาย เพราะประสบเหตุอันตรายที่เกิดขึ้นในระหวาง
การทํางานหรือปฏิบัติตามคําสั่งของนายจางนั้น รวมตลอดถึงการที่
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ลูกจางหายไปในระหวางเดินทาง โดยพาหนะนัน้ ไดประสบเหตุอนั ตราย
และลูกจางถึงแกความตาย ทั้งนี้ เปนระยะเวลาไมนอยกวา 120 วัน
นับแตวันที่เกิดเหตุ
กรณีลูกจางถึงแกความตายหรือสูญหายเนื่องจากการทํางาน
มีสทิ ธิไดรบั คาทดแทนรอยละ 70 ของคาจางรายเดือน เปนระยะเวลา
10 ป จายใหกับผูมีสิทธิตามกฎหมาย
ผูมีสิทธิไดรับเงินทดแทน ไดแก
1. มารดา
2. บิดาที่ชอบดวยกฎหมาย
3. สามีหรือภรรยาที่ชอบดวยกฎหมาย
4. บุตรที่มีอายุตํ่ากวา 18 ป
5. บุตรที่มีอายุตั้งแต 18 ปขึ้นไป ที่ยังศึกษาอยูในระดับที่
ไมสงู กวาปริญญาตรี ใหไดรบั สวนแบงตอไปตลอดระยะเวลาทีศ่ กึ ษาอยู
6. บุตรที่มีอายุตั้งแต 18 ป และทุพพลภาพหรือจิตฟนเฟอน
ไมสมประกอบ ซึง่ อยูใ นอุปการะของลูกจางกอนลูกจางถึงแกความตาย
หรือสูญหาย
7. บุตรของลูกจางซึ่งเกิดภายใน 310 วัน นับแตวันที่ลูกจาง
ถึงแกความตาย หรือวันที่เกิดเหตุสูญหาย มีสิทธิรับเงินทดแทน
นับแตวันคลอด
8. หากไมมบี คุ คลดังกลาวขางตน ใหผอู ยูใ นอุปการะของลูกจาง
กอนลูกจางถึงแกความตายหรือสูญหายเปนผูม สี ทิ ธิ แตผอู ยูใ นอุปการะ
ดังกลาวจะตองไดรับความเดือดรอนเพราะขาดอุปการะจากลูกจาง
ที่ตายหรือสูญหาย
หมายเหตุ : ผูมีสิทธิทุกราย จะไดรับสวนแบงเทาๆ กัน
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3. คาฟนฟูสมรรถภาพในการทํางาน
หลักเกณฑและเงื่อนไข
กรณีฟน ฟูสมรรถภาพในการทํางานภายหลังการประสบอันตราย
สําหรับลูกจางที่จําเปนตองไดรับการฟนฟู ไดรับตามอัตรา ดังนี้
- คาใชจายในการฟนฟูสมรรถภาพในการทํางานดานอาชีพ
โดยใหจา ยไดเฉพาะทีเ่ ปนการฝกตามหลักสูตรทีห่ นวยงานของสํานักงาน
ประกันสังคมเปนผูดําเนินการ ไมเกิน 24,000 บาท
- คาใชจายในกระบวนการเวชศาสตรฟนฟูสมรรถภาพ
ในการทํางานดานการแพทย โดยเปนคาใชจายทางกายภาพบําบัด
ไมเกินวันละ 200 บาท และคาใชจายทางกิจกรรมบําบัด ไมเกิน
วันละ 100 บาท แตรวมแลว ไมเกิน 24,000 บาท
- คาใชจายในกระบวนการบําบัดรักษาและการผาตัดเพื่อ
ประโยชนในการฟนฟูสมรรถภาพในการทํางาน ไมเกิน 40,000 บาท
หากมีความจําเปนใหจายเพิ่มไดอีกไมเกิน 140,000 บาท กรณี
ไมเพียงพอใหคณะกรรมการการแพทยพิจารณา และคณะกรรมการ
กองทุนเงินทดแทนเห็นชอบ
- คาวัสดุและอุปกรณดานเวชศาสตรฟนฟู หนวยละไมเกิน
อัตราตามทีก่ ระทรวงการคลังกําหนด แตรวมแลวไมเกิน 160,000 บาท
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โดยลูกจางจะไดรับคาฟนฟูสมรรถภาพในการทํางาน จะตอง
เขารับการฟน ฟูฯ ทีศ่ นู ยฟน ฟูสมรรถภาพคนงานสํานักงานประกันสังคม
เทานั้น ปจจุบันมีศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานที่เปดบริการแลว
จํานวน 5 แหง คือ
- ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 (จังหวัดปทุมธานี)
- ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานภาค 2 (จังหวัดระยอง)
- ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานภาค 3 (จังหวัดเชียงใหม)
- ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานภาค 4 (จังหวัดขอนแกน)
- ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานภาค 5 (จังหวัดสงขลา)

4. คาทําศพ

หลักเกณฑและเงื่อนไข
ไดรับคาทําศพตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง โดยจาย
ใหกับผูจัดการศพ
วิธีการสงตัวลูกจางเขาทําการรักษา
กรณีเขารักษา ณ สถานพยาบาลที่ตกลงไว
นายจางจะสงผูป ระสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนือ่ งจากการทํางาน
เขารับการรักษา ณ สถานพยาบาล ซึ่งกองทุนเงินทดแทนทําความ
ตกลงไว โดยใชแบบสงตัวลูกจางเขารับการรักษาพยาบาล (กท.44)
ในกรณีนี้นายจางและลูกจางไมตองทดรองจายคารักษาพยาบาล
ไปกอน สถานพยาบาลนั้นๆ จะเรียกเก็บเงินคารักษาพยาบาล
จากกองทุนเงินทดแทนโดยตรง แตนายจางตองนําสง กท.16 และ
สําเนา กท.44 กอน
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กรณีเขารักษา ณ สถานพยาบาลทั่วไป
นายจางจะสงลูกจางผูประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจาก
การทํางาน เขารับการรักษา ณ สถานพยาบาลใดๆ ก็ได ทั้งของ
เอกชนและของรัฐบาล แตทั้งนี้ตองเปนสถานพยาบาลที่จัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายใหทําการรักษา และลงชื่อรับรองในใบความเห็น
ของแพทย การสงลูกจางไปรับการรักษา ณ สถานพยาบาลดังกลาวนี้
นายจางหรือลูกจางจะตองทดรองจายคารักษาพยาบาลไปกอน
แล ว นํ า ใบเสร็ จ รั บ เงิ น มาเป น หลั ก ฐานขอเบิ ก เงิ น จากกองทุ น
เงินทดแทนได
วิธกี ารแจงการประสบอันตรายหรือเจ็บปวย พรอมเอกสารประกอบ
การยื่นคําขอ
การแจงการประสบอันตรายหรือเจ็บปวยจากการทํางาน
นายจางหรือผูรับมอบอํานาจ แจงตามแบบ กท.16 โดยยื่นเรื่อง
ณ สํานักงานประกันสังคมทีล่ กู จางทํางานอยูห รือทีน่ ายจางมีภมู ลิ าํ เนา
ซึ่งสามารถสงเอกสารไดโดยตรงที่สํานักงานประกันสังคมหรือสง
ทางไปรษณีย ภายใน 15 วัน นับแตวนั ทีท่ ราบการประสบอันตรายหรือ
เจ็บปวยของลูกจาง หรือลูกจางสามารถยื่นคํารองขอรับเงินทดแทน
ภายใน 180 วัน นับแตวันที่ประสบอันตรายเจ็บปวยหรือสูญหาย หรือ
หากการเจ็บปวยเกิดหลังสิ้นสภาพการเปนลูกจาง ใหย่ืนคํารอง
ภายใน 2 ป นับแตวันที่ทราบการเจ็บปวย
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หลักฐานการแจงการประสบอันตรายหรือการขอรับเงินทดแทน
ทุกกรณี
1. แบบแจงการประสบอันตราย เจ็บปวย หรือสูญหาย (กท.16)
2. แบบสงตัวลูกจางเขารับการรักษาพยาบาล (กท.44) (กรณี
นายจางสงตัวเขารับการรักษาที่สถานพยาบาลในความตกลงของ
กองทุนเงินทดแทน) ตนฉบับพรอมสําเนา
3. ใบรับรองแพทย (กท.16/1) หรือใบรับรองแพทยของสถาน
พยาบาล
4. การประสบอันตรายที่ไมชัดเจน เชน อุบัติเหตุรถยนต
เกิดเหตุนอกสถานที่ เปนตน ตองขอหลักฐานเพิ่ม เชน หลักฐาน
การลงเวลาทํางาน บันทึกประจําวันตํารวจ แผนที่เกิดเหตุ เปนตน
5. ใบเสร็จรับเงิน (กรณีนายจาง ลูกจางสํารองจายไปกอน)
6. กรณีเสียชีวิตหรือสูญหายเนื่องจากการทํางาน ตองมี
หลักฐานแสดงการเสียชีวิต ใบชันสูตรศพ ใบมรณะบัตรของลูกจาง
บันทึกประจําวันตํารวจ (ถามี) พรอมดวยหลักฐานของผูมีสิทธิ ดังนี้
สูตบิ ตั รของบุตร ทะเบียนสมรสของลูกจางกับสามีหรือภรรยา ทะเบียน
สมรสของบิดา-มารดา ทะเบียนบานของลูกจาง บิดา-มารดา ภรรยา
หรือสามี บุตร/ทะเบียนหยาของลูกจาง หรือบิดามารดาหรือคูสมรส
(ถามี)/หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุลของลูกจาง บิดามารดา คูสมรส
บุตร (ถามี) หรือถากรณีผูมีสิทธิเสียชีวิต ควรมีหลักฐาน ดังนี้ สามี
หรือภรรยา บิดามารดา หรือบุตร ตองมีหลักฐานใบมรณะบัตรของ
ทุกคนมาแสดง เพื่อประกอบการพิจารณา
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ทั้งนี้ การยื่นแบบการประสบอันตรายหรือเจ็บปวยหรือสูญหาย
(กท.16) เพียงครั้งเดียว สามารถรับสิทธิประโยชนไดทุกกรณี ไดแก
คารักษาพยาบาล คาฟนฟูสมรรถภาพในการทํางาน คาทําศพ
คาทดแทนกรณีไมสามารถทํางานได คาทดแทนกรณีสูญเสียอวัยวะ
คาทดแทนกรณีทุพพลภาพ และคาทดแทนกรณีตายหรือสูญหาย
หลักการปฏิบัติและหนาที่ของนายจาง
วิธีปฏิบัติในการสงลูกจางเขารักษา
1. นายจางตองแนใจวาลูกจางประสบอันตราย หรือเจ็บปวย
ดวยโรคเนื่องจากการทํางานจริง
2. ใหนายจางกรอกขอความในแบบสงตัวลูกจางเขารับการรักษา
พยาบาล (กท.44) ซึ่งชุดหนึ่งมี 2 แผน โดยใหลูกจางนําไปแสดง
ตอโรงพยาบาลที่เขารับการรักษา ณ สถานพยาบาลที่สํานักงาน
กองทุนเงินทดแทนทําความตกลงไว
3. ใหนายจางสงสําเนาแบบ กท.44 ไปยังสํานักงานประกันสังคม
กรุงเทพมหานครพืน้ ที/่ จังหวัด/สาขา พรอมแบบแจงการประสบอันตราย
หรือเจ็บปวย (กท.16) และใบรับรองแพทย
4. ในการสงตัวลูกจางเขารับการรักษาตามแบบ กท.44 นี้
หากภายหลังสํานักงานกองทุนเงินทดแทนหรือสํานักงานประกันสังคม
กรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา วินิจฉัยวาลูกจางไมมีสิทธิรับ
เงินทดแทน นายจางผูส ง ตัวลูกจางเขารับการรักษา จะตองรับผิดชอบ
จายคารักษาพยาบาลแกสถานพยาบาล ที่ใหการรักษาแกลูกจาง
นั้นเอง
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หลักการปฏิบัติหนาที่ของลูกจาง
หนาที่ของลูกจางผูประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจาก
การทํางาน
1. รีบแจงนายจางทันทีที่ประสบอันตราย แมจะเปนการ
ประสบอันตรายเพียงเล็กนอยก็ตองแจง เพราะอาจจะมีอาการกําเริบ
มากขึ้นไดในภายหลัง
2. กรอกขอความหรือตรวจสอบรายละเอียดใหถูกตอง และ
ลงลายมือชื่อในแบบแจงการประสบอันตรายหรือเจ็บปวย (กท.16)
ในสวนของลูกจาง
3. ตองรักษาพยาบาลกับแพทยแผนปจจุบันชั้น 1
4. ถาลูกจางจายคารักษาพยาบาลไปกอนแลว ใหรบี นําใบเสร็จ
รับเงินคารักษาพยาบาลมาเบิกคืนจากสํานักงานประกันสังคม
กรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา แลวแตกรณี
5. หากลูกจางไดรับแจงจากเจาหนาที่วาลูกจางจําเปนตอง
ไดรับการฟนฟูสมรรถภาพในการทํางาน ใหไปติดตอสมัครเขารับ
การฟนฟูฯ ไดที่ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงาน หรือที่สํานักงานกองทุน
เงินทดแทน หรือสํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพืน้ ที/่ จังหวัด/
สาขาทุกจังหวัด
6. ในกรณี ที่ มี ก ารเจ็ บ ป ว ยเกิ ด ขึ้ น ภายหลั ง การสิ้ น สภาพ
การเปนลูกจาง ใหลูกจางยื่นคํารองขอรับเงินทดแทน (กท.16) ได
ภายใน 2 ป นับแตวันที่ทราบการเจ็บปวย

56

คลินิกโรคจากการทํางาน คืออะไร?

กระทรวงแรงงานและกระทรวงสาธารณสุข ตระหนักถึง
กลุมผูใชแรงงาน ซึ่งเปนทรัพยากรที่มีคาและสําคัญยิ่งของประเทศ
โดยไดจัดทําขอตกลงความรวมมือการจัดตั้ง “โครงการศูนยโรคจาก
การทํางาน” ขึ้นเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2548
1) วัตถุประสงค
- จัดใหมีระบบการดูแลสุขภาพและการวินิจฉัยโรคจาก
การทํางานของลูกจาง
- ดูแล รักษา หลังจากการเกิดโรคและอุบัติเหตุ
- พัฒนาคลินิกอาชีวเวชศาสตรและเครือขาย ตลอดจน
แนวทางการวินิจฉัยที่เปนมาตรฐาน
- สรางระบบปองกันและสงเสริมสุขภาพอยางเปนธรรม
2) วิธีการเขารักษาที่คลินิกโรคจากการทํางาน
ลูกจางที่สงสัยวาเจ็บปวยดวยโรคจากการทํางาน สามารถ
เขารับบริการตรวจวินิจฉัยไดที่คลินิกโรคจากการทํางาน โดยไมตอง
เสียคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น โดยมีขั้นตอนในการเขารับบริการ ดังนี้
1. ยืน่ แจงการประสบอันตรายฯ ตามแบบ กท.16 ตอสํานักงาน
ประกันสังคมกรุงเทพมหานครพืน้ ที/่ จังหวัด/สาขา ทีล่ กู จางทํางานอยู
หรือที่นายจางมีภูมิลําเนา เพื่อขอหนังสือสงตัวไปยังโรงพยาบาลที่
ใหบริการคลินกิ โรคจากการทํางาน หรือติดตอคลินกิ โรคจากการทํางาน
โดยตรง
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2. กรณีถือบัตรรับรองสิทธิของโรงพยาบาลที่ใหบริการ
คลินิกโรคจากการทํางาน สามารถเขารับบริการได โดยติดตอคลินิก
ประกันสังคมเพื่อตรวจคัดกรองเบื้องตน หากพยาบาลที่คัดกรอง
โรคหรือแพทยผูทําการตรวจวินิจฉัยสงสัยวาเจ็บปวยดวยโรคจาก
การทํางาน จะสงตอไปยังคลินิกโรคจากการทํางาน
3. กรณี ลู ก จ า งเข า รั บ การตรวจวิ นิ จ ฉั ย โดยไม ไ ด แ จ ง
การประสบอันตราย หากผลการตรวจวินิจฉัยพบวา ลูกจางเจ็บปวย
จากการทํางาน ใหแจงนายจางยื่นแบบแจงการประสบอันตรายฯ
(กท.16) ตอสํานักงานประกันสังคม ภายใน 15 วัน และยื่นแบบสงตัว
ลูกจางเขารับการรักษาพยาบาล (กท.44) ตอโรงพยาบาลเพื่อให
โรงพยาบาลเรียกเก็บคาใชจายในการรักษาพยาบาลในสวนของ
กองทุนเงินทดแทน จากสํานักงานประกันสังคมโดยตรง
4. กรณีผลการตรวจลูกจางไมเจ็บปวยจากการทํางาน ลูกจาง
ไมตอ งเสียคาใชจา ยในการตรวจวินจิ ฉัย เนือ่ งจากกองทุนเงินทดแทน
ใหการสนับสนุนคาใชจายแกโรงพยาบาลแลว
3) คลินิกโรคจากการทํางาน มีที่ใดบาง
สามารถตรวจสอบรายชื่อคลินิกโรคจากการทํางาน ไดที่
www.sso.go.th
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หนวยงานสังกัดสํานักงานประกันสังคม

หมายเลขโทรศัพท

กองกฎหมาย
กองคลัง
กองนโยบายและแผนงาน
กองบริหารการเงินและการบัญชี
กองบริหารการลงทุน
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
สํานักเงินสมทบ
สํานักจัดระบบบริการทางการแพทย
สํานักตรวจสอบ
สํานักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
สํานักสิทธิประโยชน
สํานักเสริมสรางความมั่นคงแรงงานนอกระบบ
กลุมตรวจสอบภายใน
กลุมพัฒนาระบบบริหาร
กองวิจัยและพัฒนา
กองฝกอบรม
ศูนยสารนิเทศ
สํานักงานกองทุนเงินทดแทน
สํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1
สํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2
สํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3
สํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4

0 2956 2652
0 2956 2060
0 2956 2172
0 2956 2453
0 2956 2416
0 2956 2132
0 2956 2251
0 2956 2491
0 2956 2571
0 2956 2330
0 2956 2281
0 2956 2105
0 2956 2692
0 2956 2213
0 2956 2900
0 2956 2314
0 2956 2531
0 2956 2724
0 2622 2500-17
0 2954 2577
0 2248 4867
0 2634 0979, 0 2634 0973
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หนวยงานสังกัดสํานักงานประกันสังคม

หมายเลขโทรศัพท

สํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5

0 2476 8787, 0 2476 9016,
0 2476 9982
0 2455 8989
0 2415 0995
0 2743 3690
0 2379 2926
0 2517 9222
0 2294 5958
0 2311 5936-9
0 2567 0847-9

สํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6
สํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7
สํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 8
สํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9
สํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพืน้ ที่ 10
สํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพืน้ ที่ 11
สํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพืน้ ที่ 12
ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1
(จังหวัดปทุมธานี)
ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานภาค 2
(จังหวัดระยอง)
ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานภาค 3
(จังหวัดเชียงใหม)
ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานภาค 4
(จังหวัดขอนแกน)
ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงาน ภาค 5
(จังหวัดสงขลา)
สํานักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่
- สาขาคลองทอม
สํานักงานประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี
- สาขาทามะกา
สํานักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ

0 3887 7246-7
0 5301 6850-9
0 4328 3040
0 7459 1075-7
0 7566 3619-23
0 7564 0048
0 3456 4307-8
0 3456 2266
0 4381 2694, 0 4381 2787
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หนวยงานสังกัดสํานักงานประกันสังคม

หมายเลขโทรศัพท

สํานักงานประกันสังคมจังหวัดกําแพงเพชร

0 5571 0102

สํานักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแกน
- สาขาชุมแพ
- สาขาบานไผ

0 4324 5328, 0 4324 6118
0 4331 1849, 0 4331 2515
0 4327 2166-67

สํานักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี
- สาขาสอยดาว

0 3930 1302-3
0 3942 1698

สํานักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา
- สาขาบางปะกง
- สาขาพนมสารคาม

0 3882 3309, 0 3898 1422
0 3854 0531
0 3808 6441

สํานักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี
- สาขาศรีราชา

0 3819 8671-4
0 3849 5265

สํานักงานประกันสังคมจังหวัดชัยนาท

0 5641 2603

สํานักงานประกันสังคมจังหวัดชัยภูมิ

0 4483 5681-2

สํานักงานประกันสังคมจังหวัดชุมพร

0 7750 5045-6

สํานักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย

0 5315 2061-2

สํานักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม
- สาขาฝาง

0 5311 2629-30
0 5345 1228

สํานักงานประกันสังคมจังหวัดตรัง
- สาขาหวยยอด

0 7557 0528
0 7557 7255

สํานักงานประกันสังคมจังหวัดตราด

0 3951 1911

สํานักงานประกันสังคมจังหวัดตาก
- สาขาแมสอด

0 5551 2450
0 5553 3752

สํานักงานประกันสังคมจังหวัดนครนายก

0 3731 3097
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สํานักงานประกันสังคมจังหวัดนครปฐม
- สาขาสามพราน
สํานักงานประกันสังคมจังหวัดนครพนม
สํานักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา
- สาขาโนนสูง
- สาขาปากชอง
สํานักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช
- สาขาทุงสง
- สาขาสิชล
สํานักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค
- สาขาตาคลี
สํานักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี
- สาขาบางบัวทอง
สํานักงานประกันสังคมจังหวัดนราธิวาส
สํานักงานประกันสังคมจังหวัดนาน
- สาขาปว
สํานักงานประกันสังคมจังหวัดบึงกาฬ
สํานักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย
- สาขานางรอง
สํานักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี
- สาขาคลองหลวง
สํานักงานประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ
- สาขาหัวหิน
สํานักงานประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี
- สาขาศรีมหาโพธิ

0 3431 0540-3
0 3432 7150-3
0 4251 3540
0 4495 8512, 0 4495 8114
0 4491-7116
0 4431 6665
0 7535 7202-5
0 7533 2895-6
0 7553 5994
0 5622 0134-5
0 5626 5682-3
0 2550 5104
0 2926 7510-1
0 7353 2333-5
0 5471 6069-72
0 5468 8904
0 4249 2524-5
0 4463 4881-6
0 4463 3817
0 2567 0360-6
0 2529 2478
0 3260 3361, 0 3260 3362
0 3252 2301-2
0 3745 4030-32
0 3762 5212-14
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สํานักงานประกันสังคมจังหวัดปตตานี
สํานักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- สาขาอุทัย
สํานักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา
สํานักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา
สํานักงานประกันสังคมจังหวัดพัทลุง
สํานักงานประกันสังคมจังหวัดพิจิตร
สํานักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก
- สาขาวังทอง
สํานักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี
- สาขาชะอํา
สํานักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ
- สาขาหลมสัก
สํานักงานประกันสังคมจังหวัดแพร
- สาขาลอง
สํานักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต
- สาขากะทู
สํานักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม
สํานักงานประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร
สํานักงานประกันสังคมจังหวัดแมฮองสอน
สํานักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร
สํานักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา
สํานักงานประกันสังคมจังหวัดรอยเอ็ด
- สาขาโพนทอง

0 7332 3191-4
0 3533 6252
0 3580 0813-5
0 5448 4100
0 7641 4208-10
0 7462 1447-8
0 5661 2934, 0 5661 3290
0 5524 5020, 0 5525 2960
0 5531 2637
0 3242 7195, 0 3242 6509
0 3247 2770, 0 3247 2771
0 5673 6226-30
0 5671 3716-18
0 5452 2231-2
0 5458 3412-5
0 7622 2837
0 7654 0571-74
0 4397 1322-24
0 4261 2287, 0 4261 4430-1
0 5361 2599, 0 5361 2144
0 4571 2184
0 7327 4482-4
0 4351 3452, 0 4351 5452
0 4357 1748-50
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สํานักงานประกันสังคมจังหวัดระนอง

0 7786 2036

สํานักงานประกันสังคมจังหวัดระยอง
- สาขาปลวกแดง

0 3861 0170-3
0 3802 7852-9

สํานักงานประกันสังคมจังหวัดราชบุรี
- สาขาบานโปง

0 3231 9854
0 3222 3069

สํานักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี
- สาขาชัยบาดาล

0 3641 2923, 0 3642 1670
0 3646 2117

สํานักงานประกันสังคมจังหวัดลําปาง
- สาขาเถิน

0 5426 5018-21
0 5429 2191

สํานักงานประกันสังคมจังหวัดลําพูน
- สาขาบานโฮง

0 5352 5596-8
0 5398 0596

สํานักงานประกันสังคมจังหวัดเลย

0 4281 2430, 0 4281 2613

สํานักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ

0 4561 3172-3

สํานักงานประกันสังคมจังหวัดสกลนคร
- สาขาสวางแดนดิน

0 4271 2662, 0 4271 2663
0 4277 6833

สํานักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา
- สาขาหาดใหญ
- สาขาสะเดา

0 7430 0550
0 7455 9600-4
0 7424 1317, 0 7424 1319

สํานักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล

0 7472 1353, 0 7471 2332

สํานักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ
- สาขาบางพลี
- สาขาบางเสาธง
- สาขาพระประแดง

0 2755 6249-57
0 2175 2430-37
0 2706 7769-76
0 2425 8314-15

สํานักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสงคราม

0 3471 5541, 0 3471 6181
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สํานักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร
- สาขากระทุมแบน
สํานักงานประกันสังคมจังหวัดสระแกว
- สาขาอรัญประเทศ
สํานักงานประกันสังคมจังหวัดสระบุรี
- สาขาหนองแค
สํานักงานประกันสังคมจังหวัดสิงหบุรี
สํานักงานประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย
สํานักงานประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี
- สาขาสามชุก
สํานักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษฎรธานี
- สาขาเกาะสมุย
สํานักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร
- สาขาศีขรภูมิ
สํานักงานประกันสังคมจังหวัดหนองคาย
สํานักงานประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลําภู
สํานักงานประกันสังคมจังหวัดอางทอง
สํานักงานประกันสังคมจังหวัดอํานาจเจริญ
สํานักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี
- สาขากุมภวาป
สํานักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ
สํานักงานประกันสังคมจังหวัดอุทัยธานี
สํานักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี
- สาขาเดชอุดม
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0 3441 2452-5
0 3447 0279-82
0 3742 5070-3
0 3723 3113
0 3622 3066
0 3637 2009-10
0 3650 7205
0 5562 0427-8
0 3553 5389-91
0 3557 1251-2
0 7728 2283, 0 7728 9194
0 7742 0697, 0 7742 6104-5
0 4415 3037-38
0 4456 0380-1
0 4242 1122, 0 4242 0969
0 4231 6751-4
0 3562 6088, 0 3562 5146
0 4552 3047
0 4232 5996
0 4233 4855, 0 4233 4588
0 5543 1964-7
0 5697 0133-6
0 4524 5436
0 4536 2325
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