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ກໍລະນີວ່າງວຽກ

ຜູ້ປະກັນຕົນໂດຍສະໝັກໃຈ ມາດຕາ 39

7.1

ກໍລະນີເລີກຈ້າງ ໄດ້ຮັບເງິນທົດແທນການຂາດລາຍໄດ້ ໃນອັດຕະ
ຮ້ອຍລະ 50 ຂອງ*ຄ່າຈ້າງ ເທື່ອລະບໍ່ເກີນ 180 ວັນຕໍ່ປີປະຕິທິນ
7.2 ກໍລະນີລາອອກຫຼືສິ້ນສຸດສັນຍາຈ້າງ ໄດ້ຮັບເງິນທົດແທນການ
ຂາດລາຍໄດ້ ໃນອັດຕາຮ້ອຍລະ 30 ຂອງ*ຄ່າຈ້າງ ເທື່ອລະບໍ່ເກີນ
90 ວັນຕໍ່ປີປະຕິທິນ
7.3 ມາດຕະການຊ່ວຍເຫຼືອ 2 ປີ (ມີຜົນຕັ້ງແຕ່ວັນທີ
1 ມີນາ 2020 ຮອດວັນທີ 28 ກຸມພາ 2022)
ກໍລະນີເລີກຈ້າງ ໄດ້ຮັບເງິນທົດແທນການຂາດລາຍໄດ້
ໃນອັດຕາຮ້ອຍລະ 70 ຂອງ*ຄ່າຈ້າງ ເທື່ອລະບໍ່ເກີນ 200 ວັນຕໍ່ປີປະຕິທິນ
ກໍລະນີລາອອກຫຼືສິ້ນສຸດສັນຍາຈ້າງ ໄດ້ຮັບເງິນທົດແທນການຂາດລາຍໄດ້
ໃນອັດຕາຮ້ອຍລະ 45 ຂອງ*ຄ່າຈ້າງ ເທື່ອລະບໍ່ເກີນ 90 ວັນຕໍ່ປີປະຕິທິນ
7.4 ກໍລະນີວ່າງວຽກຈາກເຫດສຸດວິໄສ ອັນເກີດຈາກອັກຄີໄພ ພາຍຸ ຫຼືໄພພິບັດ
ຕະຫຼອດຈົນໄພອື່ນໆ ອັນເກີດຈາກທຳມະຊາດ ໄດ້ຮັບເງິນທົດແທນການຂາດລາຍໄດ້
ໃນອັດຕະຮ້ອຍລະ 50 ຂອງ*ຄ່າຈ້າງ ເທື່ອລະບໍ່ເກີນ 180 ວັນ
7.5 ກໍລະນີວ່າງວຽກຈາກເຫດສຸຸດວິໄສ ອັນເກີດຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດຕິດຕໍ່
(ກົດກະຊວງລົງວັນທີ 17 ເມສາ 2020) ໄດ້ຮັບເງິນທົດແທນການຂາດລາຍໄດ້
ໃນອັດຕາຮ້ອຍລະ 50 ຂອງ*ຄ່າຈ້າງ ເທື່ອລະບໍ່ເກີນ 90 ວັນ (ມີຜົນຕັ້ງແຕ່
ວັນທີ 1 ມີນາ ຮອດວັນທີ 31 ສິງຫາ 2020)
7.6 ກໍລະນີວ່າງວຽກຈາກເຫດສຸດວິໄສ ອັນເກີດຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດຕິດຕໍ່
(ກົດກະຊວງລົງວັນທີ 30 ທັນວາ 2020) ໄດ້ຮັບເງິນທົດແທນການຂາດລາຍໄດ້
ໃນອັດຕາຮ້ອຍລະ 50 ຂອງ*ຄ່າຈ້າງ ເທື່ອລະບໍ່ເກີນ 90 ວັນ (ມີຜົນຕັ້ງແຕ່ວັນທີ
19 ທັນວາ 2020)
*ຄ່າຈ້າງ ໝາຍເຖິງ ຄ່າຈ້າງທີ່ໃຊ້ເປັນຖານໃນການຄຳນວນເງິນສົມທົບທີ່ນຳສົ່ງ
ສຳນັກງານບໍ່ຕ່ຳກວ່າເດືອນລະ 1,650 ບາດ ແລະ ບໍ່ເກີນເດືອນລະ 15,000 ບາດ

ການຂໍຮັບປະໂຫຍດທົດແທນ
ຜູ້ປະກັນຕົນສາມາດຍື່ນແບບຄຳຮ້ອງຂໍຮັບປະໂຫຍດທົດແທນໄດ້ທີ່ ສຳນັກງານ
ປະກັນສັງຄົມ ກຸງເທບມະຫານະຄອນ ພື້ນທີ່/ຈັງຫວັດ/ສາຂາ ທົ່ວປະເທດໄທ

ຊ່ອງທາງການຮັບເງິນປະໂຫຍດທົດແທນ
•
•
•
•

ຮັບເງິນດ້ວຍຕົນເອງ/ຫຼືມອບອຳນາດຮັບເງິນແທນ
ຮັບເງິນຜ່ານທະນານັດ
ຮັບເງິນຜ່ານບໍລິການພຣ້ອມເພຍ໌
(ກໍລະນີຊະລາພາບແລະສົງເຄາະລູກ)
ຮັບເງິນຜ່ານທະນາຄານ 10 ແຫ່ງ ໄດ້ແກ່

ທະນາຄານກຸງໄທ ຈຳກັດ
(ມະຫາຊົນ)

ທະນາຄານທະຫານໄທ
ທະນາຊາດ ຈຳກັດ (ມະຫາຊົນ)

ທະນາຄານກຸງສີອະຍຸທະຍາ ຈຳກັດ ທະນາຄານກຸງເທບ ຈຳກັດ
(ມະຫາຊົນ)
(ມະຫາຊົນ)

ທະນາຄານອິສລາມ
ແຫ່ງປະເທດໄທ

ທະນາຄານຊີໄອເອັມບີ ໄທຈຳກັດ
(ມະຫາຊົນ)

ທະນາຄານໄທພານິດ ຈຳກັດ ທະນາຄານກະສິກອນໄທ ຈຳກັດ
(ມະຫາຊົນ)
(ມະຫາຊົນ)

ທະນາຄານອອມສິນ

ທະນາຄານເພື່ອການກະເສດ
ແລະສະຫະກອນການກະເສດ

ຊ່ອງທາງການຊຳລະເງິນສົມທົບຜູ້ປະກັນຕົນຕາມມາດຕາ 39

ຄຸນສົມບັດຂອງຜູ້ສະໝັກ

ຜູ້ມີສິດສະໝັກ
ສຳນັກງານປະກັນສັງຄົມກຸງເທບມະຫານະຄອນ ພື້ນທີ່/ຈັງຫວັດ/ສາຂາ
ຫັກບັນຊີເງິນຝາກທະນາຄານ

ຫຼັກຖານການສະໝັກ
ທະນາຄານກຸງໄທ ຈຳກັດ
(ມະຫາຊົນ)

(สปส.
1-20)
• ແບບຄຳຮ້ອງຂໍເປັນຜູ້ປະກັນຕົນ

ຕາມມາດຕາ 39 (ສປສ. 1-20)

ທະນາຄານທະຫານໄທທະນາຊາດ ຈຳກັດ
(ມະຫາຊົນ)

2. ເປັນຜູ້ຖືບັດປະຈຳຕົວຄົນເຊິ່ງບໍ່ມີສັນຊາດໄທທີ່ມີເລກປະຈຳຕົວ
ຫຼັກທຳອິດເປັນເລກ 0 ຫຼື 6 ຫຼື 7
3. ມີອາຍຸບໍ່ຕ່ຳກວ່່າ 15 ປີຖ້ວນ ແລະບໍ່ເກີນ 65 ປີຖ້ວນ
4. ຜູ້ພິການທາງຮ່າງກາຍທີ່ຮັບຮູ້ສິດ

• ບັດປະຈຳຕົວປະຊາຊົນຫຼືບັດອື່ນ

ທະນາຄານໄທພານິດ ຈຳກັດ
(ມະຫາຊົນ)

ທີ່ມີຮູບຖ່າຍເຊິ່ງທາງລັດຖະບານ
ອອກໃຫ້

ເງິນສົມທົບທີ່ຕ້ອງນຳສົ່ງ
ເດືອນລະ 432 ບາດ
ຖານໃນການຄຳນວນເງິນສົມທົບຄື
ເດືອນລະ 4,800 ບາດ ເທົ່າກັນທຸກຄົນ ໂດຍ
ຄິດຈາກອັດຕາເງິນສົມທົບ 9% (9% x 4,800)
ເຊິ່ງຜູ້ປະກັນຕົນຈະໄດ້ຮັບຄວາມຄຸ້ມຄອງ 6 ກໍລະນີ (ເຈັບເປັນ ເກີດລູກ ພິການ
ຕາຍ ສົງເຄາະລູກ ແລະ ຊະລາພາບ) ຕໍ່ເນື່ອງຈາກການເປັນຜູ້ປະກັນຕົນ
ຕາມມາດຕາ 33

ທະນາຄານກະສິກອນໄທ ຈຳກັດ
(ມະຫາຊົນ)

ທະນາຄານກຸງເທບ ຈຳກັດ
(ມະຫາຊົນ)

ທະນາຄານກຸງໄທ ຈຳກັດ
(ມະຫາຊົນ)

ທະນາຄານໄທພານິດ ຈຳກັດ
(ມະຫາຊົນ)

ສຳລັບຜູ້ປະກັນຕົນຕາມມາດຕາ 40

ທະນາຄານກຸງສີອະຍຸທະຍາ ຈຳກັດ
ທະນາຄານທະຫານໄທ
(ມະຫາຊົນ)
ທະນາຊາດ ຈຳກັດ (ມະຫາຊົນ)

ທະນາຄານກະສິກອນໄທ ຈຳກັດ
(ມະຫາຊົນ)

ທະນາຄານກຸງເທບ ຈຳກັດ
(ມະຫາຊົນ)

ຜ່ານລະບົບ Pay at Post
ທີ່ໄປສະນີທົ່ວປະເທດ

ເຄົາເຕີ້ໂລຕັສ

ເຄົາເຕີ້ທະນາຄານ/ໜ່ວຍບໍລິການ
1. ຜູ້ຖືບັດປະຈຳຕົວຄົນເຊິ່ງບໍ່ມີສັນຊາດໄທ
ທີ່ມີເລກປະຈຳຕົວຫຼັກທຳອິດເປັນເລກ 0 ແລະຫຼັກທີສອງເປັນເລກ 0

ເຄົາເຕີ້ເຊີວິສ
(ເຊເວ່ນ-ອີເລຟເວ່ນ)

ເຄົາເຕີ້ບິ໊ກຊີ

2. ເປັນຜູ້ປະກັນຕົນ
ຕາມມາດຕາ 33 ຫຼືມາດຕາ 39

ເຄົາເຕີ້ CenPay
Powered by ບຸນເຕີມ

3. ເປັນລັດຖະກອນຫຼື
ພະນັກງານລັດວິສາຫະກິດ

ຫຼັກຖານການສະໝັກ

•

ຕາຍ
ກັບເຂົ້າເປັນຜູ້ປະກັນຕົນຕາມມາດຕາ 33
ລາອອກ
ບໍ່ສົ່ງເງິນສົມທົບ 3 ເດືອນຕິດຕໍ່ກັນ
(ສິ້ນສະພາບຕັ້ງແຕ່ເດືອນທຳອິດທີ່ບໍ່ສົ່ງເງິນສົມທົບ)
ພາຍໃນໄລຍະເວລາ 12 ເດືອນ
ສົ່ງເງິນສົມທົບມາແລ້ວບໍ່ຄົບ 9 ເດືອນ
(ສິ້ນສະພາບໃນເດືອນທີ່ສົ່ງເງິນສົມທົບບໍ່ຄົບ 9 ເດືອນ)

ເຄົາເຕີ້ບິ໊ກຊີ

ເຄົາເຕີ້ໂລຕັສ

ບັດປະຈຳຕົວປະຊາຊົນ

- ນອນພັກຮັກສາຕົວ 1 ວັນຂຶ້ນໄປ (ຜູ້ປ່ວຍໃນ)
- ບໍ່ນອນໂຮງໝໍ ແຕ່ມີໃບຮັບຮອງແພດໃຫ້ຢຸດ
ພັກຮັກສາຕົວຕັ້ງແຕ່ 3 ວັນຂຶ້ນໄປ

ຕູ້ບຸນເຕີມ

2. ກໍລະນີພິການ ຮັບເງິນທົດແທນການຂາດລາຍໄດ້
- ໄດ້ຮັບເງິນທົດແທນການຂາດລາຍໄດ້ລາຍເດືອນ
- ໄລຍະເວລາໃນການຮັບເງິນທົດແທນ
- ໄດ້ຮັບເງິນຄ່າງານສົບ
(ເສຍຊີວິດລະຫວ່າງຮັບເງິນທົດແທນ)

ເຄົາເຕີ້ເຊີວິສ
(ເຊເວ່ນ-ອີເລຟເວ່ນ)

ຜ່ານ Mobile Application

ສຳນັກງານປະກັນສັງຄົມ
ເຄົາເຕີ້ເຊີວິສ
ທົ່ວປະເທດ
(ເຊເວ່ນ-ອີເລຟເວ່ນ)

ເວັປໄຊ www.sso.go.th

Shopee

ເຄົາເຕີ້ບິ໊ກຊີ

ເຄືອຂ່າຍປະກັນສັງຄົມທົ່ວປະເທດ

ທະນາຄານເພື່ອການກະເສດ
ແລະສະຫະກອນການກະເສດ

ສາຍດ່ວນປະກັນສັງຄົມ 1506

ກ່ອນເດືອນທີ່ປະສົບອັນຕະລາຍຫຼືເຈັບເປັນ

ຂຶ້ນຢູ່ກັບໄລຍະເວລາຈ່າຍເງິນສົມທົບ

ຈ່າຍເງິນສົມທົບມາແລ້ວ 6 ໃນ 12 ເດືອນ ກ່ອນເດືອນທີ່ຕາຍ
ຍົກເວັ້ນ ກໍລະນີອຸບັດຕິເຫດ ມີການຈ່າຍເງິນສົມທົບ
1 ໃນ 6 ເດືອນກ່ອນເດືອນທີ່ຕາຍມີສິດໄດ້ຮັບຄ່າງານສົບ

100 300

ບາດ/ເດືອນ

ຈ່າຍ

ບາດ/ເດືອນ

ວັນລະ 200 ບາດ ວັນລະ 200 ບາດ ວັນລະ 200 ບາດ
ບໍ່ເກີນ 30 ວັນ/ປີ ບໍ່ເກີນ 30 ວັນ/ປີ ບໍ່ເກີນ 90 ວັນ/ປີ

ບໍ່ຄຸ້ມຄອງ

500-1,000 ບາດ 500-1,000 ບາດ 500-1,000 ບາດ

25,000 ບາດ

25,000 ບາດ 50,000 ບາດ

ຮັບເພີ່ມ
8,000 ບາດ

ຮັບເພີ່ມ
8,000 ບາດ

ບໍ່ຄຸ້ມຄອງ

- ເມື່ອອາຍຸ 60 ປີຖ້ວນແລະສິ້ນສຸດ
ຄວາມເປັນຜູ້ປະກັນຕົນ

1,000 ບາດ

ຈົນຮອດອາຍຸຄົບ 6 ປີຖ້ວນເທື່ອລະບໍ່ເກີນ 2 ຄົນ

ທາງເລືອກທີ 3

ກອງທຶນ

ປະກັນສັງຄົມ

- ຈ່າຍເງິນສົມທົບ 6 ໃນ 10 ເດືອນ ກ່ອນພິການ ໄດ້ຮັບ 500 ບາດ/ເດືອນ ເປັນເວລາ 15 ປີ ເປັນເວລາ 15 ປີ ຕະຫຼອດຊີວິດ
- ຈ່າຍເງິນສົມທົບ 12 ໃນ 20 ເດືອນ ກ່ອນພິການ ໄດ້ຮັບ 650 ບາດ/ເດືອນ
- ຈ່າຍເງິນສົມທົບ 24 ໃນ 40 ເດືອນ ກ່ອນພິການ ໄດ້ຮັບ 800 ບາດ/ເດືອນ
25,000 ບາດ 25,000 ບາດ 50,000 ບາດ
- ຈ່າຍເງິນສົມທົບ 36 ໃນ 60 ເດືອນ ກ່ອນພິການ ໄດ້ຮັບ 1,000 ບາດ/ເດືອນ

- ສາມາດຝາກເງິນທ້ອນເພີ່ມໄດ້ບໍ່ເກີນເດືອນລະ

5. ກໍລະນີສົງເຄາະລູກ ໄດ້ຮັບເງິນລາຍເດືອນ
- ໄດ້ຮັບເງິນສົງເຄາະລູກລາຍເດືອນຕັ້ງແຕ່ເກີດ

ຈ່າຍ

ເທື່ອລະ 50 ບາດ ເທື່ອລະ 50 ບາດ
(3 ເທື່ອ/ປີ)
(3 ເທື່ອ/ປີ)

ທີ່ຈ່າຍເງິນສົມທົບພ້ອມຜົນປະໂຫຍດຕອນແທນ)

ຕັ້ງແຕ່ 180 ເດືອນຂຶ້ນໄປ)

ຊ່ອງທາງການຮັບສະໝັກ

- ຈ່າຍເງິນສົມທົບມາແລ້ວ 3 ໃນ 4 ເດືອນ

4. ກໍລະນີຊະລາພາບ ໄດ້ຮັບເງິນກ້ອນພ້ອມດອກ
- ໄດ້ຮັບເງິນບຳເນັດຊະລາພາບ (ຕາມຈຳນວນງວດ
- ຮັບເງິນບຳເນັດເພີ່ມ (ເມື່ອຈ່າຍເງິນສົມທົບ

70

ຈ່າຍ

ບາດ/ເດືອນ

ທາງເລືອກທີ 2

ວັນລະ 300 ບາດ ວັນລະ 300 ບາດ ວັນລະ 300 ບາດ

3. ກໍລະນີຕາຍ ໄດ້ຮັບເງິນຄ່າງານສົບ
- ໄດ້ຮັບເງິນຄ່າງານສົບ (ໂດຍຜູ້ຈັດການສົບ)
- ໄດ້ຮັບເງິນສົງເຄາະກໍລະນີຕາຍ (ເມື່ອຈ່າຍເງິນ ສົມທົບມາແລ້ວ 60 ເດືອນ ກ່ອນເດືອນທີ່ຕາຍ)

ເຄົາເຕີ້ CenPay
Powered by ບຸນເຕີມ

ເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ປະກັນຕົນຕາມມາດຕາ 39
ສິ້ນສະພາບການເປັນຜູ້ປະກັນຕົນ

•
•
•
•

4. ເປັນຜູ້ພິການ
ທາງສະຕິປັນຍາຫຼືຜູ້ພິການ
ທີ່ບໍ່ສາມາດຮັບຮູ້ສິດ

ເງື່ອນໄຂການເກີດສິດ

ການຂາດລາຍໄດ້

ໃບຮັບຮອງແພດມາສະແດງ

ທະນາຄານເພື່ອການກະເສດ
ແລະສະຫະກອນການກະເສດ

ທະນາຄານກຸງໄທ ຈຳກັດ ທະນາຄານກຸງສີອະຍຸທະຍາ ຈຳກັດ ທະນາຄານເພື່ອການກະເສດ
(ມະຫາຊົນ)
ແລະສະຫະກອນການກະເສດ
(ມະຫາຊົນ)

ທະນາຄານກຸງສີອະຍຸທະຍາ
ຈຳກັດ (ມະຫາຊົນ)

ທາງເລືອກທີ 1

1. ກໍລະນີປະສົບອັນຕະລາຍຫຼືເຈັບເປັນ ຮັບເງິນທົດແທນ

- ພາຍໃນ 1 ປີ ນອນພັກແລະບໍ່ນອນພັກໃນໂຮງໝໍ
- ໄປພົບແພດ (ຜູ້ປ່ວຍນອກ) ແລະມີ

ຜູ້ບໍ່ມີສິດສະໝັກ

ເຄົາເຕີ້ທະນາຄານ/ໜ່ວຍບໍລິການ

ທະນາຄານກຸງໄທ ຈຳກັດ
(ມະຫາຊົນ)

ຄວາມຄຸ້ມຄອງ

ຫັກບັນຊີເງິນຝາກທະນາຄານ

ທະນາຄານອອມສິນ

• • ກໍລະນີປະສົງຈະຊຳລະເງິນສົມທົບໂດຍຫັກບັນຊີເງິນຝາກທະນາຄານ
ໃຫ້ແນບສຳເນົາໜັງສືເງິນຝາກທະນາຄານປະເພດອອມຊັບໜ້າທຳອິດທີ່ມີຊື່
ແລະເລກບັນຊີຂອງຜູ້ປະສົງສະໝັກເປັນຜູ້ປະກັນຕົນ ຕາມມາດຕາ 39
ພ້ອມຮັບຮອງສຳເນົາຖືກຕ້ອງ ແລະໜັງສືຍິນຍອມໃຫ້ຫັກບັນຊີເງິນຝາກ
ທະນາຄານ
•
•

ທະນາຄານກຸງສີອະຍຸທະຍາ ຈຳກັດ
(ມະຫາຊົນ)

1. ມີສັນຊາດໄທ ຫຼື

ภาษาลาว

ຊ່ອງທາງການຊຳລະເງິນສົມທົບຜູ້ປະກັນຕົນຕາມມາດຕາ 40

ຄືບຸກຄົນທົ່ວໄປທີ່ປະກອບອາຊີບອິດສະຫຼະ ບໍ່ເປັນຜູ້ປະກັນຕົນ
ຕາມມາດຕາ 33 ມາດຕາ 39 ບໍ່ເປັນລັດຖະກອນຫຼືລັດວິສາຫະກິດ

ຄື ບຸກຄົນທີເ່ ຄີຍເຮັດວຽກແລະເປັນຜູປ
້ ະກັນຕົນຕາມມາດຕາ 33 ມາກ່ອນ
ແລ້ວອອກຈາກວຽກ ແຕ່ຕ້ອງການຮັກສາສິດປະກັນສັງຄົມ

• ເຄີຍເປັນຜູ້ປະກັນຕົນຕາມມາດຕາ 33
ສົ່ງເງິນສົມທົບມາແລ້ວບໍ່ນ້ອຍກວ່າ 12 ເດືອນ
ແລະອອກຈາກວຽກແລ້ວບໍ່ເກີນ 6 ເດືອນ
ນັບແຕ່ວັນທີ່ອອກຈາກວຽກ

ຜູ້ປະກັນຕົນໂດຍສະໝັກໃຈ ມາດຕາ 40

- ຈ່າຍເງິນສົມທົບມາແລ້ວ 24 ໃນ 36 ເດືອນ
່ ອາຍຸ 60 ປີຖ້ວນແລະສິ້ນສຸດ
- ເມືອ
ຄວາມເປັນຜູ້ປະກັນຕົນ

ໝາຍເຫດ: ການຈ່າຍສິດປະໂຫຍດເປັນໄປຕາມຫຼັກເກນແລະເງື່ອນໄຂການເກີດສິດ

ບໍ່ຄຸ້ມຄອງ

50 ບາດ/ເດືອນ 150 ບາດ/ເດືອນ

ບໍ່ຄຸ້ມຄອງ

ບໍ່ຄຸ້ມຄອງ

ຮັບເພີ່ມ
10,000 ບາດ

ບໍ່ຄຸ້ມຄອງ

ທ້ອນເພີ່ມໄດ້
1,000 ບາດ

ທ້ອນເພີ່ມໄດ້
1,000 ບາດ

ບໍ່ຄຸ້ມຄອງ

ບໍ່ຄຸ້ມຄອງ

200 ບາດ
/ຄົນ/ເດືອນ

(ຂໍ້ມູນ ເມື່ອ ເດືອນທັນວາ 2021)

ສຳນັກງານປະກັນສັງຄົມ
ກະຊວງແຮງງານ
Hotline:

1506
www.sso.go.th

แผ่นพับกองทุนประกันสังคม

service

24

ຊົ່ວໂມງ

www.sso.go.th

ການປະກັນສັງຄົມແມ່ນຫຍັງ?
ການປະກັນສັງຄົມ ຄື ການສ້າງຫຼັກປະກັນໃນການ
ດຳລົງຊີວິດໃນກຸ່ມຂອງສະມາຊິກທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ
ເພື່ອຮັບຜິດຊອບໃນການສະເລ່ຍຄວາມສ່ຽງທີ່ອາດ
ຈະເກີດຂຶ້ນຈາກການເຈັບເປັນ ເກີດລູກ ພິການ ຕາຍ ສົງເຄາະລູກ
ຊະລາພາບ ແລະ ວ່າງວຽກ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບການຮັກສາພະຍາບານ
ແລະ ມີລາຍໄດ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ

ຍື່ນແບບຂຶ້ນທະບຽນຕອນໃດ?
• ລູກຈ້າງ ຕັ້ງແຕ່ 1 ຄົນຂຶ້ນໄປ (ອາຍຸບໍ່ຕ່ຳກວ່າ
15 ປີຖ້ວນ ແລະ ບໍ່ເກີນ 60 ປີຖ້ວນໃນມື້ທີ່ເຂົ້າເຮັດວຽກ)
• ນາຍຈ້າງ ຂຶ້ນທະບຽນລູກຈ້າງພາຍໃນ 30 ວັນ
ການຮັບລູກຈ້າງໃໝ່ຕ້ອງແຈ້ງຂຶ້ນທະບຽນລູກຈ້າງໃໝ່
ພາຍໃນ 30 ວັນ ເຊັ່ນກັນ

ຂຶ້ນທະບຽນໄດ້ຢູ່ໃສ?
ກຸງເທບມະຫານະຄອນ

ສ່ວນທ້ອງຖິ່ນ

ນາຍຈ້າງຍື່ນແບບຂຶ້ນທະບຽນ
ໄດ້ທີ່ສຳນັກງານປະກັນສັງຄົມ
ກຸງເທບມະຫານະຄອນພື້ນທີ່
ທີ່ສະຖານປະກອບການຕັ້ງຢູ່

ນາຍຈ້າງຍື່ນແບບຂຶ້ນທະບຽນໄດ້ທີ່
ສຳນັກງານປະກັນສັງຄົມຈັງຫວັດ
ທີ່ສະຖານປະກອບການຕັ້ງຢູ່

ກໍລະນີເຈົ້າຂອງຄົນດຽວ/ກິດຈະການຮ່ວມຄ້າ
1. ແຜນທີ່ຕັ້ງ ແລະ ຮູບຖ່າຍຂອງສະຖານປະກອບການ
2. ຫຼັກຖານສະແດງຕົວຕົນຂອງນາຍຈ້າງ
2.1 ກໍລະນີເຈົ້າຂອງຄົນດຽວ ໃຊ້ບັດປະຈຳໂຕປະຊາຊົນ
2.2 ກໍລະນີກິດຈະການຮ່ວມຄ້າ
- ກຳມະການຜູມ
້ ອ
ີ ຳນາດລົງນາມ/ຫຸນ
້ ສ່ວນຜູຈ
້ ດ
ັ ການທີມ
່ ສ
ີ ນ
ັ ຊາດໄທ
ໃຊ້ບັດປະຈຳຕົວປະຊາຊົນ
- ກຳມະການຜູ້ມີອຳນາດລົງນາມ/ຫຸ້ນສ່ວນຜູ້ຈັດການທີ່ເປັນ
ຄົນຕ່າງດ້າວ ໃຊ້ໜັງສືເດີນທາງ ຫຼື ໃບອະນຸຍາດເຮັດວຽກ ຫຼື ວີຊ່າ ຫຼືໃບສຳຄັນ
ປະຈຳຕົວຄົນຕ່າງດ້າວ ຫຼໃື ບສຳຄັນຖິນ
່ ທີຢ
່ ໃູ່ ນຣາຊອານາຈັກ ຫຼຫ
ື ກ
ັຼ ຖານການໄດ້ຮບ
ັ
ອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົ້າມາໃນຣາຊອານາຈັກເປັນການຊົ່ວຄາວຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ
ຄົນເຂົ້າເມືອງຂອງຜູ້ມີອຳນາດຜູກພັນນິຕິບຸກຄົນ
3. ໜັງສືສັນຍາເຊົ່າ ຫຼືໜັງສືຍິນຍອມໃຫ້ໃຊ້ສະຖານທີ່
4. ໜັງສືມອບອຳນາດ (ສະເພາະກໍລະນີມອບອຳນາດໃຫ້ບຸກຄົນອື່ນ
ດຳເນີນການແທນພ້ອມຕິດອາກອນສະແຕມຕາມທີ່ປະມວນກົດໝາຍກຳນົດ)
ພ້ອມແນບສຳເນົາບັດປະຈຳຕົວປະຊາຊົນຂອງຜູ້ມອບອຳນາດ
ນອກເໜືອຈາກທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງ ກໍລະນີຫ້າງຫຸ້ນສ່ວນສາມັນ/ນິຕິບຸກຄົນ
ອາຄານຊຸດ/ໝູ່ບ້ານ/ມູນນິທິ/ສະມາຄົມ/ສະຫະກອນ ເອກະສານທີ່ຕ້ອງໃຊ້
ໃນການກວດສອບເພີ່ມຕື່ມ ດັ່ງນີ້ ຂໍ້ບັງຄັບ ແລະລາຍງານການປະຊຸມແຕ່ງຕັ້ງ
ຜູ້ຈັດການ ຫຼືໜັງສືຈັດຕັ້ງ ຫຼືໜັງສືຮັບຮອງການປະຊຸມ

ໝາຍເຫດ
- ເອກະສານແຕ່ລະປະເພດຂຶ້ນຢູ່ກັບປະເພດທຸລະກິດແລະລັກສະນະຂອງນາຍຈ້າງ
- ກໍລະນີນາຍຈ້າງທີ່ເປັນຜູ້ຮັບເໝົາຊ່ວງຫຼືຮັບເໝົາຄ່າແຮງໃຫ້ແນບສັນຍາວ່າຈ້າງ

ເອກະສານທີ່ໃຊ້ໃນການກວດສອບ
ສຳລັບການຍື່ນແບບຂຶ້ນທະບຽນນາຍຈ້າງ?
ກໍລະນີຈົດທະບຽນນິຕິບຸກຄົນ
1. ແຜນທີ່ຕັ້ງ ແລະ ຮູບຖ່າຍຂອງສະຖານປະກອບການ
2. ຫຼັກຖານສະແດງຕົວຕົນຂອງນາຍຈ້າງ
- ກຳມະການຜູ້ມີອຳນາດລົງນາມ/ຫຸ້ນສ່ວນຜູ້ຈັດການທີ່ມີສັນຊາດໄທ
ໃຊ້ບັດປະຈຳຕົວປະຊາຊົນ
- ກຳມະການຜູ້ມີອຳນາດລົງນາມ/ຫຸ້ນສ່ວນຜູ້ຈັດການທີ່ເປັນຄົນຕ່າງດ້າວ
ໃຊ້ໜັງສືເດີນທາງ ຫຼື ໃບອະນຸຍາດເຮັດວຽກ ຫຼື ວີຊ່າ ຫຼືໃບສຳຄັນປະຈຳຕົວ
ຄົນຕ່າງດ້າວ ຫຼືໃບສຳຄັນຖິ່ນທີ່ຢູ່ໃນຣາຊອານາຈັກ ຫຼືຫຼັກຖານການໄດ້ຮັບ
ອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົ້າມາໃນຣາຊອານາຈັກເປັນການຊົ່ວຄາວຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ
ຄົນເຂົ້າເມືອງຂອງຜູ້ມີອຳນາດຜູກພັນນິຕິບຸກຄົນ
3. ໜັງສືມອບອຳນາດ (ສະເພາະກໍລະນີມອບອຳນາດໃຫ້ບກ
ຸ ຄົນອືນ
່ ດຳເນີນການ
ແທນພ້ອມຕິດອາກອນສະແຕມຕາມທີ່ປະມວນກົດໝາຍກຳນົດ) ພ້ອມແນບ
ສຳເນົາບັດປະຈຳຕົວປະຊາຊົນຂອງຜູ້ມອບອຳນາດ

ສຳລັບລູກຈ້າງ
1. ໃຫ້ຂຶ້ນທະບຽນລູກຈ້າງເປັນຜູ້ປະກັນຕົນພາຍໃນ 30 ວັນ ນັບແຕ່ວັນທີ່
ລູກຈ້າງເຂົ້າເຮັດວຽ
2. ຂຽນແບບຟອມຂຶ້ນທະບຽນຜູ້ປະກັນຕົນ (ສປສ.1-03) ທັງກໍລະນີ
ລູກຈ້າງທີຍ
່ ງັ ບໍເ່ ຄີຍເຂົາ້ ສຸລ
່ ະບົບປະກັນສັງຄົມແລະລູກຈ້າງທີເ່ ຄີຍຂຶນ
້ ທະບຽນແລ້ວ
3. ສຳເນົາໃບອະນຸຍາດເຮັດວຽກແລະສຳເນົາໜັງສືເດີນທາງ
ຫຼືເອກະສານສະແດງຕົວແທນໜັງສືເດີນທາງ ຫຼືສຳເນົາໃບ
ອະນຸຍາດເຮັດວຽກແລະສຳເນົາໃບສຳຄັນປະຈຳຕົວ
ຄົນຕ່າງດ້າວ ຫຼືສຳເນົາບັດປະຈຳຕົວຄົນເຊິ່ງບໍ່ມີສັນຊາດໄທ
(ບັດສີບວ
ົ ) ຫຼບ
ື ດ
ັ ປະຈຳຕົວບຸກຄົນທີບ
່ ມ
່ໍ ສ
ີ ະຖານະທາງທະບຽນ
ກໍລະນີຜູ້ປະກັນຕົນເປັນຄົນຕ່າງດ້າວ
**ກໍລະນີກິດຈະການເປັນເຈົ້າຂອງຄົນດຽວ
ເຈົ້າຂອງກິດຈະການຄືນາຍຈ້າງບໍ່ສາມາດຂຶ້ນທະບຽນເປັນຜູ້ປະກັນຕົນໄດ້**

ການແຈ້ງສິ້ນສຸດ ແລະ ປ່ຽນແປງຂໍ້ເທັດຈິງ
ຜູ້ປະກັນຕົນຕ້ອງເຮັດແນວໃດ?
ການແຈ້ງການສິ້ນສຸດຄວາມເປັນຜູ້ປະກັນຕົນ
ກໍລະນີທີ່ມີລູກຈ້າງລາອອກຈາກວຽກ ເລີກຈ້າງ ໃຫ້ນາຍຈ້າງແຈ້ງການ
ອອກຈາກວຽກພາຍໃນວັນທີ 15 ຂອງເດືອນຖັດໄປຈາກເດືອນທີ່ມີການປ່ຽນແປງ
ໂດຍໃຊ້ແບບແຈ້ງການສິ້ນສຸດຄວາມເປັນຜູ້ປະກັນຕົນ (ສປສ.6-09)
ການແຈ້ງປ່ຽນແປງຂໍ້ເທັດຈິງຜູ້ປະກັນຕົນ
ກໍລະນີທີ່ຜູ້ປະກັນຕົນປ່ຽນແປງຊື່ນາມສະກຸນ ຫຼືຂໍ້ມູນສະຖານະພາບຄອບຄົວ
ແລະ ຂໍມ
້ ນ
ູ ຈຳນວນລູກ ໃຫ້ນາຍຈ້າງແຈ້ງພາຍໃນວັນທີ 15 ຂອງເດືອນຖັດໄປຈາກ
ເດືອນທີ່ມີການປ່ຽນແປງ ໂດຍໃຊ້ແບບແຈ້ງການປ່ຽນແປງຂໍ້ເທັດຈິງຜູ້ປະກັນຕົນ
(ສປສ. 6-10)

6. ກໍລະນີຊະລາພາບ ປະໂຫຍດທົດແທນໃນກໍລະນີຊະລາພາບ ได้แก่
• ເງິນບຳນານຊະລາພາບ (ຈ່າຍເປັນລາຍເດືອນຕະຫຼອດຊີວິດ) ເມື່ອຈ່າຍເງິນ
ສົມທົບຄົບ 180 ເດືອນ ແລະມີອາຍຸຄົບ 55 ປີຖ້ວນ ແລະຄວາມເປັນຜູ້ປະກັນຄົນ
ສິ້ນສຸດລົງ
• ເງິນບຳເນັດຊະລາພາບ (ຈ່າຍເປັນເງິນກ້ອນເທື່ອດຽວ)
- ເມື່ອຈ່າຍເງິນສົມທົບບໍ່ຄົບ 180 ເດືອນ ແລະມີອາຍຸຄົບ 55 ປີຖ້ວນ
ແລະຄວາມເປັນຜູ້ປະກັນຕົນສິ້ນສຸດລົງ
- ເມື່ອເປັນຜູ້ພິການ ແລະຄວາມເປັນຜູ້ປະກັນຕົນສິ້ນສຸດລົງຫຼືເຖິງແກ່
ຄວາມຕາຍ
7. ກໍລະນີວ່າງວຽກ ເມື່ອຈ່າຍເງິນສົມທົບມາແລ້ວບໍ່ນ້ອຍກວ່າ 6 ເດືອນ ພາຍໃນ
ໄລຍະເວລາ 15 ເດືອນ ກ່ອນການວ່າງວຽກ (ຈ່າຍເງິນສົມທົບຄົບ 6 ເດືອນ ກ່ອນ
ການວ່າງວຽກຈາກການເຮັດວຽກກັບນາຍຈ້າງຜູ້ສຸດທ້າຍ)

***ນາຍຈ້າງຍື່ນ ສປສ.1-03 ສປສ.6-09 ແລະ ສປສ.6-10
ຜ່ານເວັປໄຊສຳນັກງານປະກັນສັງຄົມ ໂດຍຂໍດຳເນີນທຸລະກຳຜ່ານທາງອິນເຕີເນັດໄດ້ທີ່
www.sso.go.th ເມນູ ບໍລິການອີເລັກໂຕຣນິກ***

ນຳສົ່ງເງິນສົມທົບແນວໃດ?

ເງິນສົມທົບແມ່ນຫຍັງ?
ເງິນສົມທົບ ແມ່ນເງິນທີ່ນາຍຈ້າງ ແລະ ລູກຈ້າງຕ້ອງນຳສົ່ງເຂົ້າກອງທຶນ
ປະກັນສັງຄົມທຸກເດືອນ ໂດຍຄຳນວນຈາກຄ່າຈ້າງທີລ
່ ກ
ູ ຈ້າງໄດ້ຮບ
ັ ໃນອັດຕາ
ຮ້ອຍລະ 5 ເຊິ່ງຖານຄ່າຈ້າງທີ່ນຳມາຄຳນວນຕ່ຳສຸດ ເດືອນລະ 1,650 ບາດ
(83 ບາດ) ແລະສູງສຸດບໍ່ເກີນເດືອນລະ 15,000 ບາດ (750 ບາດ) ທັງນີ້
ລັດຖະບານຈະອອກເງິນສົມທົບເຂົ້າກອງທຶນນຳສ່ວນໜຶ່ງ

ຈະໄດ້ຮັບສິດຕອນໃດ?
1. ກໍລະນີປະສົບອັນຕະລາຍຫຼືເຈັບເປັນ ອັນບໍ່ໄດ້ເກີດຈາກການເຮັດວຽກ ເມື່ອ
ຈ່າຍເງິນສົມທົບມາແລ້ວບໍ່ນ້ອຍກວ່າ 3 ເດືອນ ພາຍໃນໄລຍະເວລາ 15 ເດືອນ
ກ່ອນວັນຮັບບໍລິການທາງການແພດ (ຈ່າຍເງິນສົມທົບຄົບ 3 ເດືອນ ກ່ອນເດືອນທີ່
ປະສົບອັນຕະລາຍຫຼືເຈັບເປັນ)
2. ກໍລະນີເກີດລູກ ເມື່ອຈ່າຍເງິນສົມທົບມາແລ້ວບໍ່ນ້ອຍກວ່າ 5 ເດືອນ ພາຍໃນ
ໄລຍະເວລາ 15 ເດືອນ ກ່ອນວັນຮັບບໍລິການທາງການແພດ (ຈ່າຍເງິນສົມທົບຄົບ
5 ເດືອນ ກ່ອນເດືອນທີ່ເກີດລູກ)
3. ກໍລະນີພິການ ອັນບໍ່ໄດ້ເກີດຈາກການເຮັດວຽກ ເມື່ອຈ່າຍເງິນສົມທົບມາແລ້ວ
ບໍນ
່ ອ
້ ຍກວ່າ 3 ເດືອນ ພາຍໃນໄລຍະເວລາ 15 ເດືອນ ກ່ອນພິການ (ຈ່າຍເງິນ
ສົມທົບຄົບ 3 ເດືອນ ກ່ອນເດືອນທີ່ພິການ)
4. ກໍລະນີຕາຍ ອັນບໍ່ໄດ້ເກີດຈາກການເຮັດວຽກ ເມື່ອຈ່າຍເງິນສົມທົບມາແລ້ວ
ບໍ່ນ້ອຍກວ່າ 1 ເດືອນ ພາຍໃນໄລຍະເວລາ 6 ເດືອນ ກ່ອນເຖິງແກ່ຄວາມຕາຍ
(ຈ່າຍເງິນສົມທົບຄົບ 1 ເດືອນ ກ່ອນເດືອນທີ່ເຖິງແກ່ຄວາມຕາຍ)
5. ກໍລະນີສົງເຄາະລູກ ເມື່ອຈ່າຍເງິນສົມທົບມາແລ້ວບໍ່ນ້ອຍກວ່າ 12 ເດືອນ
ພາຍໃນໄລຍະເວລາ 36 ເດືອນ ກ່ອນເດືອນທີ່ມີສິດ (ຈ່າຍເງິນສົມທົບຄົບ 12
ເດືອນ ກ່ອນເດືອນທີ່ຈະໃຊ້ສິດ)

ນາຍຈ້າງມີໜ້າທີ່ຫັກເງິນສົມທົບໃນສ່ວນຂອງລູກຈ້າງ ແລະນຳສົ່ງສ່ວນຂອງ
ນາຍຈ້າງໃນຈຳນວນເທົ່າກັບເງິນສົມທົບຂອງລູກຈ້າງ ພ້ອມດຳເນີນເອກະສານຕາມ
ແບບ ສປສ.1-10 ສ່ວນທີ່ 1 ແລະ ສປສ.1-10 ສ່ວນທີ 2 ຫຼືສົ່ງຂໍ້ມູນເງິນສົມທົບ
ຜ່ານສື່ອີເລັກໂທຣນິກ ນາຍຈ້າງຕ້ອງຊຳລະເງິນສົມທົບພາຍໃນວັນທີ 15 ຂອງ
ເດືອນຖັດໄປ ໂດຍມີຊ່ອງທາງການຊຳລະເງິນສົມທົບກອງທຶນປະກັນສັງຄົມ
ມາດຕາ 33 ດັ່ງນີ້
1. ທີ່ ສຳນັກງານປະກັນສັງຄົມກຸງເທບມະຫານະຄອນ ພື້ນທີ່/ຈັງຫວັດ/ສາຂາ
2. ຜ່ານເຄົາເຕີ້ທະນາຄານກຸງໄທ ຈຳກັດ (ມະຫາຊົນ) ແລະ ທະນາຄານ
ກຸງສີອະຍຸທະຍາ ຈຳກັດ (ມະຫາຊົນ)
3. ຜ່ານລະບົບ ອີ-ເພເມັນ ຂອງທະນາຄານກຸງໄທ ຈຳກັດ (ມະຫາຊົນ)
ທະນາຄານກຸງສີອະຍຸທະຍາ ຈຳກັດ (ມະຫາຊົນ) ທະນາຄານໄທພານິດ ຈຳກັດ
(ມະຫາຊົນ) ທະນາຄານກະສິກອນໄທ ຈຳກັດ (ມະຫາຊົນ) ທະນາຄານກຸງເທບ
ຈຳກັດ (ມະຫາຊົນ) ທະນາຄານຊິຕີ້ແບງເອັນ.ເອ ທະນາຄານມິຊູໂຮ ຈຳກັດ
ສາຂາກຸງເທບ ທະນາຄານຊູມິໂຕໂມ ມິດຊຸຍ ແບງກິ້ງຄອປເປີເຣຊັ່ນ ທະນາຄານ
ໄທທະນາຊາດ ຈຳກັດ (ມະຫາຊົນ) ທະນາຄານດອຍຊ໌ແບງ ທະນາຄານບີເອັນພີ
ພາຣີບາສ (ນາຍຈ້າງຊຳລະເງິນໂດຍວິທີຕັດເງິນຈາກບັນຊີເງິນຝາກທະນາຄານ)
ແລະຊຳລະເງິນດ້ວຍບັດເດບິດ/ເຄຣດິດມາສເຕີກາດ ຜ່ານບໍລກ
ິ ານຂອງເຄົາເຕີເ້ ຊີວສ
ິ

1.2 ຄ່າບໍລິການທາງການແພດ
• ກໍລະນີປະສົບອັນຕະລາຍຫຼືເຈັບເປັນ
ທີ່ເຂົ້າຮັກສາພະຍາບານໃນສະຖານພະຍາບານ
ທີ່ສຳນັກງານກຳນົດສິດ ຜູ້ປະກັນຕົນບໍ່ໄດ້ເສຍ
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
• ກໍລະນີປະສົບອັນຕະລາຍຫຼືເຈັບປ່ວຍສຸກເສີນ ບໍ່ສາມາດເຂົ້າຮັບການຮັກສາ
ໃນສະຖານພະຍາບານທີ່ສຳນັກງານກຳນົດສິດ
ເຂົ້າຮັບການຮັກສາພະຍາບານໃນສະຖານພະຍາບານຂອງລັດ
- ຜູ້ປ່ວຍນອກ ເບີກຄ່າຮັກສາພະຍາບານໄດ້ເທົ່າທີ່ຈ່າຍແທ້ຕາມຄວາມຈຳເປັນ
- ຜູ້ປ່ວຍໃນ ເບີກຄ່າຮັກສາພະຍາບານໄດ້ເທົ່າທີ່ຈ່າຍແທ້ຕາມຄວາມຈຳເປັນ
ພາຍໃນໄລຍະເວລາບໍ່ເກີນ 72 ຊົ່ວໂມງ (ບໍ່ນັບລວມວັນພັກລັດຖະການ) ຄ່າຫ້ອງ ແລະຄ່າ
ອາຫານເບີກໄດ້ບເ່ໍ ກີນມືລ
້ ະ 700 ບາດ
ເຂົ້າຮັບການຮັກສາພະຍາບານໃນສະຖານພະຍາບານຂອງເອກະຊົນ
- ຜູ້ປ່ວຍນອກ ເບີກຄ່າຮັກສາພະຍາບານໄດ້ເທົ່າທີ່ຈ່າຍແທ້ ບໍ່ເກີນ
1,000 ບາດ
- ຜູ້ປ່ວຍໃນ ເບີກຄ່າຮັກສາພະຍາບານໄດ້ຕາມຫຼັກເກນ ແລະ ອັດຕາທີ່ ຄະນະ
ກຳມະການການແພດກຳນົດ ພາຍໃນໄລຍະເວລາບໍ່ເກີນ 72 ຊົ່ວໂມງ (ບໍ່ນັບລວມວັນພັກ
ລັດຖະການ) ຄ່າຫ້ອງ ແລະ ຄ່າອາຫານເບີກໄດ້ບໍ່ເກີນມື້ລະ 700 ບາດ
• ກໍລະນີປະສົບອັນຕະລາຍ ຫຼື ເຈັບປ່ວຍສຸກເສີນວິກິດ ສາມາດເຂົ້າຮັບການບໍລິການ
ທາງການແພດ ທີ່ສະຖານພະຍາບານເອກະຊົນອື່ນທີ່ໃກ້ຄຽງໄດ້ທຸກບ່ອນ ທີ່ບໍ່ແມ່ນສະຖານ
ພະຍາບານຕາມສິດການຮັກສາພະຍາບານ ຜູປ
້ ະກັນຕົນບໍຕ
່ ອ
້ ງ ເສຍຄ່າໃຊ້ຈາ່ ຍ ໂດຍສຳນັກງານ
ຈະຮັບຜິດຊອບຄ່າບໍລິການທາງການແພດຈົນພົ້ນພາວະວິກິດພາຍໃນເວລາ 72 ຊົ່ວໂມງ
(ນັບລວມວັນພັກລັດຖະການ) ໃຫ້ແກ່ສະຖານພະຍາບານທີຮ
່ ກ
ັ ສາ ແລະ ກໍລະນີທຜ
່ີ ປ
ູ້ ະກັນຕົນ
ໄດ້ຮບ
ັ ບໍລກ
ິ ານທາງການແພດຈົນພົນ
້ ພາວະວິກດ
ິ ແລ້ວ ຈະສົງ່ ຕົວໄປເຂົາ້ ຮັບການຮັກສາຕໍ່
ທີ່ສະຖານພະຍາບານທີ່ສຳນັກງານກຳນົດສິດ
1.3 ຄ່າອະໄວຍະວະທຽມ ແລະ ອຸປະກອນໃນການບຳບັດຮັກສາພະຍາດ ຕາມຫຼັກເກນ
ແລະ ອັດຕາທີ່ຄະນະກຳມະການການແພດກຳນົດ
1.4 ກໍລະນີບຳບັດທົດແທນໝາກໄຂ່ຫຼັງ ກໍລະນີປ່ຽນໄຂກະດູກ
ກໍລະນີປ່ຽນອະໄວຍະວະກະຈົກຕາ ການຜ່າຕັດປ່ຽນຫົວໃຈ
ປອດ ຕັບ ຕັບອ່ອນ ແລະກໍລະນີປ່ຽນອະໄວຍະວະຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງ
ອະໄວຍະວະພ້ອມກັນ ຕາມຫຼັກເກນ ແລະ ອັດຕາທີ່
ຄະນະກຳມະການການແພດກຳນົດ

1. ກໍລະນີປະສົບອັນຕະລາຍຫຼືເຈັບເປັນອັນບໍ່ໄດ້ເກີດຈາກການເຮັດວຽກ

1.1 ຄ່າສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ ແລະ ປ້ອງກັນພະຍາດ
ຜູ້ປະກັນຕົນມີສິດເຂົ້າຮັບບໍລິການໃນສະຖານພະຍາບານທີ່
ສຳນັກງານກຳນົດສິດ ໂດຍການກວດສຸຂະພາບເພື່ອຄົ້ນຫາ
ປັດໃຈສ່ຽງຕາມລາຍການ ແລະ ຫຼັກເກນທີ່ຄະນະກຳມະການ
ການແພດກຳນົດ ລວມເຖິງການສັກວັກຊີນຕາມສະຖານະການ
ການລະບາດຂອງພະຍາດທີ່ກຳນົດຂຶ້ນໃນແຕ່ລະປີ

1.6 ເງິນທົດແທນການຂາດລາຍໄດ້ ຕ້ອງຢຸດວຽກຕາມຄຳສັ່ງແພດ ຫາກໝົດສິດ

ໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງຈາກນາຍຈ້າງໃນວັນລາເຈັບເປັນຕາມກົດໝາຍ ຈະໄດ້ຮັບເງິນ
ທົດແທນການຂາດລາຍໄດ້ ຮ້ອຍລະ 50 ຂອງ*ຄ່າຈ້າງ ເທື່ອລະບໍ່ເກີນ 90 ວັນ
ແລະບໍ່ເກີນ 180 ວັນຕໍ່ປີປະຕິທິນ ເວັ້ນແຕ່ເຈັບເປັນດ້ວຍພະຍາດຊຳເຮື້ອ
ຈະໄດ້ຮັບເງິນທົດແທນການຂາດລາຍໄດ້ບໍ່ເກີນ 365 ວັນຕໍ່ປີ

2

ກໍລະນີເກີດລູກ

2.1 ຄ່າກວດ ແລະ ຄ່າຝາກທ້ອງ ເທົ່າທີ່ຈ່າຍແທ້

ຈຳນວນ 5 ເທື່ອ ບໍ່ເກີນ 1,500 ບາດ ດັ່ງນີ້
• ອາຍຸເດັກໃນທ້ອງບໍ່ເກີນ 12 ອາທິດ ເທົ່າທີ່ຈ່າຍແທ້ບໍ່ເກີນ 500 ບາດ
• ອາຍຸເດັກໃນທ້ອງຫຼາຍກວ່າ 12 ອາທິດ ແຕ່ບໍ່ເກີນ 20 ອາທິດ
ເທົ່າທີ່ຈ່າຍແທ້ບໍ່ເກີນ 300 ບາດ
• ອາຍຸເດັກໃນທ້ອງຫຼາຍກວ່າ 20 ອາທິດ ແຕ່ບໍ່ເກີນ 28 ອາທິດ
ເທົ່າທີ່ຈ່າຍແທ້ບໍ່ເກີນ 300 ບາດ
• ອາຍຸເດັກໃນທ້ອງຫຼາຍກວ່າ 28 ອາທິດ ແຕ່ບໍ່ເກີນ 32 ອາທິດ
ເທົ່າທີ່ຈ່າຍແທ້ບໍ່ເກີນ 200 ບາດ
• ອາຍຸເດັກໃນທ້ອງຫຼາຍກວ່າ 32 ອາທິດ ແຕ່ບໍ່ເກີນ 40 ອາທິດ
ເທົ່າທີ່ຈ່າຍແທ້ບໍ່ເກີນ 200 ບາດ
2.2 ຄ່າເກີດລູກ ສາມາດເກີດລູກທີ່ສະຖານພະຍາບານໃດກໍ່ໄດ້ ຈະໄດ້ຮັບເງິນ
ຄ່າເກີດລູກແບບເໝົາຈ່າຍ ຈຳນວນ 15,000 ບາດ (ເບີກໄດ້ບໍ່ຈຳກັດຈຳນວນເທື່ອ)
2.3 ເງິນສົງເຄາະການຢຸດວຽກເພືອ່ ການເກີດລູກ ໃນອັດຕາຮ້ອຍລະ 50 ຂອງ
*ຄ່າຈ້າງ ເປັນເວລາ 90 ວັນ (ເບີກໄດ້ບໍ່ເກີນ 2 ເທື່ອ)
ສິດປະໂຫຍດ

ສິດປະໂຫຍດ 7 ກໍລະນີ ທີ່ຜູ້ປະກັນຕົນໄດ້ຮັບມີຫຍັງແນ່?

1

ໃສ່ແຂ້ວປອມຊະນິດຖອດໄດ້ບາງສ່ວນ ຕາມຫຼັກເກນດັ່ງນີ້
1) 1-5 ເຫຼັ້ມ ໄດ້ຮັບເທົ່າທີ່ຈ່າຍແທ້ ບໍ່ເກີນ 1,300 ບາດ
2) ຫຼາຍກວ່າ 5 ເຫຼັ້ມ ໄດ້ຮັບເທົ່າທີ່ຈ່າຍແທ້ ບໍ່ເກີນ 1,500 ບາດ
• ໃສ່ແຂ້ວປອມຊະນິດຖອດໄດ້ໝົດປາກ ຕາມຫຼັກເກນດັ່ງນີ້
1) ຊະນິດຖອດໄດ້ໝົດປາກເທິງຫຼືລຸ່ມ ເທົ່າທີ່ຈ່າຍ
ແທ້ບໍ່ເກີນ 2,400 ບາດ
2) ຊະນິດຖອດໄດ້ໝົດປາກເທິງແລະລຸ່ມ ເທົ່າທີ່
ຈ່າຍແທ້ບໍ່ເກີນ 4,400 ບາດ
ກໍລະນີໃສ່ແຂ້ວປອມ ສາມາດເບີກໃຊ້ສິດໄດ້ໃໝ່ຫຼັງຈາກພົ້ນໄລຍະເວລາ 5 ປີ
ນັບແຕ່ວັນທີ່ໃສ່ແຂ້ວປອມ

•

ຫຼົກແຂ້ວ

ອຸດແຂ້ວ

ຂູດຫິນປູກ

ຜ່າແຂ້ວຊາວ

1.5 ຄ່າບໍລິການທາງການແພດກໍລະນີທັນຕະກຳ
• ຫຼກົ ແຂ້ວ ອຸດແຂ້ວ ຂູດຫິນປູນ ແລະຜ່າແຂ້ວຊາວ ໄດ້ຮບັ ເທົາ່ ທີຈ່ າ່ ຍແທ້

ຕາມຄວາມຈຳເປັນ ບໍ່ເກີນ 900 ບາດຕໍ່ປີປະຕິທິນ
ກໍລະນີເຂົ້າຮັບການບໍລິການທາງການແພດໃນສະຖານພະຍາບານທີ່ຕົກລົງ
ກັບສຳນັກງານ ບໍ່ຕ້ອງສຳຮອງຈ່າຍ ຜູ້ປະກັນຕົນຈ່າຍຄ່າບໍລິການທາງການແພດ
ສະເພາະສ່ວນເກີນຈາກສິດທີ່ໄດ້ຮັບ

ຜູ້ປະກັນຕົນຜູ້ຍິງ

ຜູ້ປະກັນຕົນຜູ້ຊາຍ

ຄ່າກວດແລະຄ່າຝາກທ້ອງ
ຄ່າເກີດລູກ
ເງິນສົງເຄາະການຢຸດວຽກ
ຜູ້ປະກັນຕົນຜູ້ຊາຍ ກໍລະນີມີພັນລະຍາຈົດທະບຽນແຕ່ງງານ ຫຼືກໍລະນີຢູ່ກິນ
ກັນແບບສາມີພັນລະຍາໂດຍເປີດເຜີຍ ແລະ ບໍ່ມີພັນລະຍາອື່ນທີ່ຈົດທະບຽນແຕ່ງງານ
ຈະມີສິດໄດ້ຮັບປະໂຫຍດທົດແທນ
ກໍລະນີບິດາແລະມານດາເປັນຜູ້ປະກັນຕົນ ໃຫ້ໃຊ້ສິດຝ່າຍໃດຝ່າຍໜຶ່ງ

3

4

ກໍລະນີພິການ

3.1 ເງິນທົດແທນການຂາດລາຍໄດ້
• ກໍລະນີພິການລະດັບຄວາມສູນເສຍຮຸນແຮງ

(ການສູນເສຍຕັ້ງແຕ່ຮ້ອຍລະ 50 ຂຶ້ນໄປ) ໄດ້ຮັບເງິນທົດແທນ
ການຂາດລາຍໄດ້ເປັນລາຍເດືອນຕະຫຼອດຊີວິດໃນອັດຕາ
ຮ້ອຍລະ 50 ຂອງ*ຄ່າຈ້າງ
• ກໍລະນີພິການລະດັບຄວາມສູນເສຍບໍ່ຮຸນແຮງ
(ການສູນເສຍຕັ້ງແຕ່ຮ້ອຍລະ 35-49) ໄດ້ຮັບເງິນທົດແທນ
ການຂາດລາຍໄດ້ ໃນອັດຕາຮ້ອຍລະ 30 ຫຼໃື ນສ່ວນທີຫ
່ ດ
ຸຼ ລົງ ແຕ່ບເ່ໍ ກີນຮ້ອຍລະ 30
ຂອງ*ຄ່າຈ້າງ ບໍ່ເກີນ 180 ເດືອນຕາມຫຼັກເກນແລະອັດຕາທີ່ຄະນະກຳມະການ
ການແພດກຳນົດ
3.2 ຄ່າບໍລິການທາງການແພດ
• ກໍລະນີປະສົບອັນຕະລາຍຫຼືເຈັບເປັນ
ເຂົ້າຮັບການຮັກສາພະຍາບານໃນສະຖານພະຍາບານຂອງລັດ
- ຜູປ້ ວ່ ຍນອກ ເບີກຄ່າຮັກສາພະຍາບານໄດ້ເທົາ່ ທີຈ່ າ່ ຍແທ້ຕາມຄວາມຈຳເປັນ
- ຜູ້ປ່ວຍໃນ ບໍ່ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ໂດຍສະຖານພະຍາບານຈະເປັນຜູ້ເບີກຈາກ
ສຳນັກງານປະກັນສັງຄົມໂດຍກົງ
ເຂົ້າຮັບການຮັກສາພະຍາບານໃນສະຖານພະຍາບານຂອງເອກະຊົນ
- ຜູປ້ ວ່ ຍນອກ ເບີກຄ່າຮັກສາພະຍາບານໄດ້ເທົາ່ ທີຈ່ າ່ ຍແທ້ ບໍເ່ ກີນ 2,000 ບາດ
- ຜູປ້ ວ່ ຍໃນ ເບີກຄ່າຮັກສາພະຍາບານໄດ້ເທົາ່ ທີຈ່ າ່ ຍແທ້ ບໍເ່ ກີນ 4,000 ບາດ
• ກໍລະນີປະສົບອັນຕະລາຍຫຼືເຈັບເປັນສຸກເສີນວິກິດ
ສາມາດເຂົາ້ ຮັບການບໍລກ
ິ ານທາງການແພດ ທີສ
່ ະຖານພະຍາບານເອກະຊົນທີໃ່ ກ້ຄຽງ
ໄດ້ທຸກບ່ອນທີ່ບໍ່ແມ່ນສະຖານພະຍາບານຕາມສິດການຮັກສາພະຍາບານໄດ້ໂດຍ
ບໍ່ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ສຳນັກງານຈະຮັບຜິດຊອບຄ່າບໍລິການທາງການແພດຈົນພົ້ນ
ພາວາວິກິດ ພາຍໃນ 72 ຊົ່ວໂມງ (ນັບລວມວັນພັກລັດຖະການ)
ໃຫ້ແກ່ສະຖານພະຍາບານທີ່ຮັກສາ
• • ການຜ່າຕັດປ່ຽນອະໄວຍະວະ ການຟອກເລືອດ
ດ້ວຍເຄື່ອງຟອກໝາກໄຂ່ຫຼັງທຽມ ຄ່າອຸປະກອນ
ຫຼືອະໄວຍະວະທຽມ ຈ່າຍຕາມຫຼັກເກນ ແລະ ອັດຕາທີ່
ຄະນະກຳມະການການແພດກຳນົດ
• ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນຂະບວນການຟື້ນຟູສະມັດຖະພາບ
ຈ່າຍຕາມປະກາດສຳນັກງານປະກັນສັງຄົມ ເລື່ອງ ກຳນົດຫຼັກເກນອັດຕາຄ່າຟື້ນຟູ
ຂອງຜູ້ພິການ
• ຄ່າລົດພະຍາບານຫຼືຄ່າພາຫະນະຮັບສົ່ງຜູ້ພິການ ກໍລະນີເຂົ້າຮັບການ
ບໍລິການທາງການແພດ ເໝົາຈ່າຍບໍ່ເກີນເດືອນລະ 500 ບາດ

3.3 ກໍລະນີຜູ້ພິການຕາຍ ຈະໄດ້ຮັບຄ່າຈັດງານສົບ ແລະ
ເງິນສົງເຄາະກໍລະນີຕາຍໃຫ້ແກ່ລູກ

ກໍລະນີຕາຍ

4.1 ຄ່າຈັດງານສົບ ໄດ້ຮັບເງິນຄ່າຈັດງານສົບ

50,000 ບາດ
4.2 ເງິນສົງເຄາະການຕາຍໃຫ້ແກ່ລູກ
• ຈ່າຍເງິນສົມທົບຕັ້ງແຕ່ 36 ເດືອນຂຶ້ນໄປ
ແຕ່ບໍ່ຮອດ 120 ເດືອນ ໄດ້ຮັບໃນອັດຕະຮ້ອຍລະ
50 ຂອງ*ຄ່າຈ້າງ ຄູນ 4
• ຈ່າຍເງິນສົມທົບຕັ້ງແຕ່ 120 ເດືອນຂຶ້ນໄປ
ໄດ້ຮບ
ັ ໃນອັດຕາຮ້ອຍລະ 50 ຂອງ*ຄ່າຈ້າງຄູນ 12

5

ກໍລະນີສົງເຄາະລູກ

ໄດ້ຮັບເງິນສົງເຄາະລູກເໝົາຈ່າຍເດືອນ
ລະ 800 ບາດ ຕໍ່ລູກໜຶ່ງຄົນ ເທື່ອລະ
ບໍ່ເກີນ 3 ຄົນ ສຳລັບລູກທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມ
ກົດໝາຍ ເຊິ່ງມີອາຍຸບໍ່ເກີນ 6 ປີຖ້ວນ
ກໍລະນີບິດາແລະມານດາເປັນຜູ້ປະກັນ
ຕົນໃຫ້ໃຊ້ສິດຝ່າຍໃດຝ່າຍໜຶ່ງ

6

ກໍລະນີຊະລາພາບ

6.1 ເງິນບຳນານຊະລາພາບ (ຈ່າຍເປັນລາຍເດືອນຕະຫຼອດຊີວິດ)
• ຈ່າຍເງິນສົມທົບຄົບ180 ເດືອນ ໄດ້ຮັບເງິນບຳນານ

ຊະລາພາບໃນອັດຕະຮ້ອຍລະ 20 ຂອງ*ຄ່າຈ້າງສະເລ່ຍ 60
ເດືອນສຸດທ້າຍທີ່ໃຊ້ເປັນຖານໃນການຄຳນວນເງິນສົມທົບກ່ອນ
ຄວາມເປັນຜູ້ປະກັນຕົນສິ້ນສຸດລົງ
• ຈ່າຍເງິນສົມທົບຫຼາຍກວ່າ 180 ເດືອນ ໃຫ້ປັບເພີ່ມອັດຕາ
ເງິນບຳນານຊະລາພາບຂຶ້ນອີກຮ້ອຍລະ 1.5 ຕໍ່ໄລຍະເວລາການ
ຈ່າຍເງິນສົມທົບຄົບທຸກ 12 ເດືອນ
• ກໍລະນີຜູ້ຮັບບຳນານເຖິງແກ່ຄວາມຕາຍພາຍໃນ 60 ເດືອນ ໃຫ້ຈ່າຍເງິນ
ບຳເນັດແກ່ລູກ ຈຳນວນ 10 ເທົ່າ ຂອງເງິນບຳນານຊະລາພາບລາຍເດືອນທີ່ໄດ້ຮັບ
ກ່ອນເຖິງແກ່ຄວາມຕາຍ
6.2 ເງິນບຳເນັດຊະລາພາບ (ຈ່າຍເປັນເງິນກ້ອນເທື່ອດຽວ)
• ຈ່າຍເງິນສົມທົບຕ່ຳກວ່າ 12 ເດືອນ ໄດ້ຮັບເງິນເທົ່າກັບຈຳນວນເງິນສົມທົບ
ຂອງກໍລະນີຊະລາພາບໃນສ່ວນຂອງຜູ້ປະກັນຕົນພຽງຝ່າຍດຽວ
• ຈ່າຍເງິນສົມທົບຕັ້ງແຕ່ 12 ເດືອນ ຂຶ້ນໄປ ແຕ່ບໍ່ຮອດ 180 ເດືອນ
ໄດ້ຮັບເງິນເທົ່າກັບຈຳນວນເງິນສົມທົບຂອງກໍລະນີຊະລາພາບໃນສ່ວນຂອງຜູ້
ປະກັນຕົນ ລວມກັບເງິນສົມທົບໃນສ່ວນຂອງນາຍຈ້າງແລະຜົນປະໂຫຍດຕອບແທນ

