สารบ ัญ
หน้า
ั
กระบวนงานให้บริการคูม
่ อ
ื ประชาชนของสาน ักงานประก ันสงคม
และระยะเวลาแล้วเสร็จ จานวน 36 กระบวนงาน

1

้ ทะเบียน
หมวดการขึน
1.
การขึน
้ ทะเบียนนายจ ้างกองทุนประกันสงั คมและกองทุนเงินทดแทน
2.
การขึน
้ ทะเบียนผู ้ประกันตนตามมาตรา 39
3.
การสมัครและขึน
้ ทะเบียนเป็ นผู ้ประกันตนตามมาตรา 40

3
7
11

หมวดการแจ้งเปลีย
่ นแปลงข้อเท็จจริง
4.
การแจ ้งเปลีย
่ นแปลงข ้อเท็จจริงนายจ ้าง
5.
การเปลีย
่ นแปลงข ้อเท็จจริงผู ้ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 39
6.
การแจ ้งเปลีย
่ นแปลงข ้อเท็จจริงผู ้ประกันตนตามมาตรา 40

15
18
22

หมวดการชาระเงินสมทบ
7.
การชาระเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของนายจ ้าง
8.
การชาระเงินสมทบกองทุนประกันสงั คมของนายจ ้าง (มาตรา 33)
9.
การชาระเงินสมทบกองทุนประกันสงั คมของผู ้ประกันตนตามมาตรา 39
10.
การชาระเงินสมทบกองทุนประกันสงั คมของผู ้ประกันตนตามมาตรา 40

26
30
33
36

หมวดการขอร ับคืนเงินสมทบ
11.
การขอรับคืนเงินสมทบกรณีนายจ ้าง กองทุนประกันสงั คม
12.
การขอรับคืนเงินสมทบกรณีผู ้ประกันตน กองทุนประกันสงั คม
13.
การขอรับคืนเงินไม่พงึ ชาระของผู ้ประกันตนตามมาตรา 40
(กรณีผู ้ประกันตนยังมีชวี ต
ิ )
14.
การขอรับคืนเงินไม่พงึ ชาระของผู ้ประกันตนตามมาตรา 40
ี ชวี ต
(กรณีผู ้ประกันตนเสย
ิ )
ั
หมวดการขอร ับประโยชน์ทดแทนของกองทุนประก ันสงคม
15.
การขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสงั คม กรณีประสบอันตรายหรือ
เจ็บป่ วย
16.
การขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสงั คม กรณีทันตกรรม
17.
การขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสงั คม กรณีคลอดบุตร
18.
การขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสงั คม กรณีทพ
ุ พลภาพ
19.
การขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสงั คม กรณีตาย
20.
การขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสงั คม กรณีเงินสงเคราะห์ตาย

39
43
46
50

55
60
64
69
74
78

หน้า
ั
หมวดการขอร ับประโยชน์ทดแทนของกองทุนประก ันสงคม
21.
การขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสงั คม กรณีเงินสงเคราะห์บต
ุ ร
ั
22.
การขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสงคม กรณีชราภาพ
23.
การขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสงั คม กรณีวา่ งงาน
24.
การขอรับประโยชน์ทดแทนผู ้ประกันตนตามมาตรา 40 กรณีประสบอันตราย
หรือเจ็บป่ วย
25.
การขอรับประโยชน์ทดแทนผู ้ประกันตนตามมาตรา 40 กรณีทพ
ุ พลภาพ
26.
การขอรับประโยชน์ทดแทนผู ้ประกันตนตามมาตรา 40 กรณีตาย
การขอรับประโยชน์ทดแทนผู ้ประกันตนตามมาตรา 40 กรณีชราภาพ
27.
การขอรับประโยชน์ทดแทนผู ้ประกันตนตามมาตรา 40 กรณีเงินสงเคราะห์บต
ุ ร
28.

102
106
110
114

หมวดการขอร ับเงินทดแทนของกองทุนเงินทดแทน
29.
การขอรับเงินทดแทนกองทุนเงินทดแทน (ค่ารักษาพยาบาล)
30.
การขอรับเงินทดแทนกองทุนเงินทดแทน (ค่าฟื้ นฟูสมรรถภาพในการทางาน)

118
123

31.
32.
33.
34.
35.

83
87
93
98

การขอรับเงินทดแทนกองทุนเงินทดแทน (ค่าทาศพ)
การขอรับเงินทดแทนกองทุนเงินทดแทน (ค่าทดแทนกรณีไม่สามารถ
ทางานได ้)
ี
การขอรับเงินทดแทนกองทุนเงินทดแทน (ค่าทดแทนกรณีสญ
ู เสย
สมรรถภาพในการทางานของร่างกาย)

128
133

การขอรับเงินทดแทนกองทุนเงินทดแทน (ค่าทดแทนกรณีทพ
ุ พลภาพ)
การขอรับเงินทดแทนกองทุนเงินทดแทน (ค่าทดแทนกรณีตายหรือสูญหาย)

143
148

ิ ธิ/การเปลีย
หมวดการกาหนดสท
่ นสถานพยาบาล
ิ ธิ/การเปลีย
36.
กาหนดสท
่ นสถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพทย์

138

153

ภาคผนวก
ตัวอย่างแบบฟอร์ม
่ งทางการให ้บริการ
สถานที/่ ชอ

157
219

ั
กระบวนงานให้บริการคูม
่ อ
ื สาหร ับประชาชนของสาน ักงานประก ันสงคม
ตามพระราชบ ัญญ ัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
งานบริการ จานวน 36 กระบวนงาน

ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ

้ ทะเบียน
หมวดการขึน
1.
2.
3.

การขึน
้ ทะเบียนนายจ ้างกองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน
การขึน
้ ทะเบียนผู ้ประกันตนตามมาตรา 39
การสมัครและขึน
้ ทะเบียนเป็ นผู ้ประกันตนตามมาตรา 40

20 นาที
20 นาที
15 นาที

หมวดการแจ้งเปลีย
่ นแปลงข้อเท็จจริง
4.
5.
6.

การแจ ้งเปลีย
่ นแปลงข ้อเท็จจริงนายจ ้าง
การแจ ้งเปลีย
่ นแปลงข ้อเท็จจริงผู ้ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 39
การแจ ้งเปลีย
่ นแปลงข ้อเท็จจริงผู ้ประกันตนตามมาตรา 40

20 นาที
5 นาที
5 นาที

หมวดการชาระเงินสมทบ
7.
8.
9.
10.

การชาระเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของนายจ ้าง
การชาระเงินสมทบกองทุนประกันสงั คมของนายจ ้าง (มาตรา 33)
การชาระเงินสมทบกองทุนประกันสงั คมของผู ้ประกันตนตามมาตรา 39
การชาระเงินสมทบกองทุนประกันสงั คมของผู ้ประกันตนตามมาตรา 40

10
10
10
10

นาที/ราย
นาที/ราย
นาที/ราย
นาที/ราย

หมวดการขอร ับคืนเงินสมทบ
11.
12.

การขอรับคืนเงินสมทบกรณีนายจ ้าง กองทุนประกันสงั คม
การขอรับคืนเงินสมทบกรณีผู ้ประกันตน กองทุนประกันสงั คม

70 นาที
25 นาที

13.

การขอรับคืนเงินไม่พงึ ชาระของผู ้ประกันตนตามมาตรา 40
(กรณีผู ้ประกันตนยังมีชวี ต
ิ )
การขอรับคืนเงินไม่พงึ ชาระของผู ้ประกันตนตามมาตรา 40
ี ชวี ต
(กรณีผู ้ประกันตนเสย
ิ )

40 นาที

14.

80 นาที

ั
หมวดการขอร ับประโยชน์ทดแทนของกองทุนประก ันสงคม
15.
16.
17.
18.
19.
20.

การขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสงั คม
การขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสงั คม
การขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสงั คม
การขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสงั คม
การขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสงั คม
การขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสงั คม
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กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่ วย
กรณีทันตกรรม
กรณีคลอดบุตร

35 นาที
25 นาที
15 นาที

กรณีทพ
ุ พลภาพ
กรณีตาย
กรณีเงินสงเคราะห์ตาย

25 นาที
35 นาที
45 นาที

งานบริการ จานวน 36 กระบวนงาน

ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ

ั
หมวดการขอร ับประโยชน์ทดแทนของกองทุนประก ันสงคม
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

การขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสงั คม กรณีเงินสงเคราะห์บต
ุ ร
การขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสงั คม กรณีชราภาพ
การขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสงั คม กรณีวา่ งงาน
การขอรับประโยชน์ทดแทนผู ้ประกันตนตามมาตรา 40 กรณีประสบอันตรายหรือ
เจ็บป่ วย
การขอรับประโยชน์ทดแทนผู ้ประกันตนตามมาตรา 40 กรณีทพ
ุ พลภาพ
การขอรับประโยชน์ทดแทนผู ้ประกันตนตามมาตรา 40 กรณีตาย
การขอรับประโยชน์ทดแทนผู ้ประกันตนตามมาตรา 40 กรณีชราภาพ
การขอรับประโยชน์ทดแทนผู ้ประกันตนตามมาตรา 40 กรณีสงเคราะห์บต
ุ ร

20
35
30
25

นาที
นาที
นาที
นาที

25
40
25
40

นาที
นาที
นาที
นาที

(ค่ารักษาพยาบาล)
(ค่าฟื้ นฟูสมรรถภาพในการทางาน)
(ค่าทาศพ)
(ค่าทดแทนกรณีไม่สามารถทางานได ้)
ี สมรรถภาพ
(ค่าทดแทนกรณีสญ
ู เสย

30
30
25
40
30

นาที
นาที
นาที
นาที
นาที

(ค่าทดแทนกรณีทพ
ุ พลภาพ)
(ค่าทดแทนกรณีตาย หรือสูญหาย)

30 นาที
60 นาที

หมวดการขอร ับเงินทดแทนของกองทุนเงินทดแทน
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

การขอรับเงินทดแทนกองทุนเงินทดแทน
การขอรับเงินทดแทนกองทุนเงินทดแทน
การขอรับเงินทดแทนกองทุนเงินทดแทน
การขอรับเงินทดแทนกองทุนเงินทดแทน
การขอรับเงินทดแทนกองทุนเงินทดแทน
ในการทางานของร่างกาย)
การขอรับเงินทดแทนกองทุนเงินทดแทน
การขอรับเงินทดแทนกองทุนเงินทดแทน

ิ ธิ/การเปลีย
หมวดการกาหนดสท
่ นสถานพยาบาล
36.

ิ ธิ/การเปลีย
การกาหนดสท
่ นสถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพทย์
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3 นาที

้ ทะเบียน
หมวดการขึน

ั
้ ทะเบียนนำยจ้ำงกองทุนประก ันสงคม
คูม
่ อ
ื สำหร ับประชำชน : กำรขึน
และกองทุนเงินทดแทน
หน่วยงำนทีใ่ ห้บริกำร : สำนั กงำนประกันสังคม กระทรวงแรงงำน
หล ักเกณฑ์ วิธก
ี ำร เงือ
่ นไข (ถ้ำมี) ในกำรยืน
่ คำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. พระรำชบัญญัตป
ิ ระกันสังคม พ.ศ. 2533 และแก ้ไขเพิม
่ เติม กำหนดให ้นำยจ ้ำงทีม
่ ล
ี ก
ู จ ้ำงตัง้ แต่ 1 คนขึน
้ ไป จะต ้อง
ขึน
้ ทะเบียนนำยจ ้ำงพร ้อมกับขึน
้ ทะเบียนลูกจ ้ำงเป็ นผู ้ประกันตนภำยใน 30 วันนับแต่มล
ี ก
ู จ ้ำง
2. พระรำชบัญญัตเิ งินทดแทน พ.ศ. 2537 และแก ้ไขเพิม
่ เติมกำหนดให ้นำยจ ้ำงมีหน ้ำทีย
่ น
ื่ แบบรำยกำรขึน
้ ทะเบียน
นำยจ ้ำงวิธก
ี ำรยืน
่ แบบรำยกำร กำรจ่ำยเงินสมทบ ณ สำนั กงำนแห่งท ้องทีท
่ น
ี่ ำยจ ้ำงยืน
่ แบบขึน
้ ทะเบียนภำยใน 30 วัน
นับแต่วน
ั ทีน
่ ำยจ ้ำงมีหน ้ำทีต
่ ้องจ่ำยเงินสมทบ
หมำยเหตุ:
1. กรณี นำยจ ้ำงยืน
่ คำขอฯ หรือรำยกำรเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำไม่ถูก ต ้อง หรือไม่ครบถ ้วน หรือ ไม่อำจแก ้ไข /
เพิม
่ เติมได ้ในขณะนั น
้ ผู ้รั บ คำขอฯ และผู ้ยื่นค ำขอฯ จะต ้องลงนำมในแบบรั บเรื่อ งและตรวจสอบเอกสำร /หลักฐำนที่
เจ ้ำหน ำ้ ที่แ จ ้งให ้ทรำบร่ ว มกัน พร ้อมก ำหนดระยะเวลำให ้ผู ้ยื่น ค ำขอฯ ด ำเนิน กำรแก ้ไข /เพิ่ม เติม หำกผู ้ยื่น ค ำขอฯ
ไม่ ด ำเนิ น กำรแก ้ไข/เพิ่ม เติม ได ้ ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ผู ร้ ั บ ค ำขอฯ จะด ำเนิ น กำรคืน ค ำขอฯ และเอกสำร
ประกอบกำรพิจำรณำ
2. ในกรณี ท ี่ผู ้ยื่น ค ำขอฯ ไม่ไ ด ้มำยื่น ด ้วยตนเอง ณ ส ำนั ก งำนประกัน สัง คม เช่น ทำงไปรษณี ย ์ ฝำกผู ้อื่น ส่ง เมื่อ
ตรวจสอบแล ้ว พบว่ำ เอกสำรไม่ครบถ ้วนตำมทีร่ ะบุไว ้ในคูม
่ อ
ื ประชำชน สำนั กงำนประกันสังคมจะทำหนั งสือแจ ้งให ้ผู ้ยืน
่
คำขอฯ ส่งเอกสำรให ้สำนักงำนประกันสังคมภำยใน 15 วัน นับแต่วน
ั ทีไ่ ด ้รับหนังสือแจ ้ง
3. พนักงำนเจ ้ำหน ้ำทีจ
่ ะยังไม่พจ
ิ ำรณำคำขอฯ และยังไม่นับระยะเวลำดำเนินงำน จนกว่ำผู ้ยืน
่ คำขอฯ จะดำเนินกำรแก ้ไข
คำขอฯ หรือยืน
่ เอกสำรเพิม
่ เติมครบถ ้วนตำมแบบรั บเรื่องและตรวจสอบเอกสำร/หลักฐำนทีเ่ จ ้ำหน ้ำทีแ
่ จ ้งให ้ทรำบนั น
้
เรียบร ้อยแล ้ว
4. ขัน
้ ตอนกำรดำเนินงำนตำมคูม
่ อ
ื จะเริม
่ นั บระยะเวลำตัง้ แต่เจ ้ำหน ้ำทีต
่ รวจสอบเอกสำรครบถ ้วนตำมทีร่ ะบุไว ้ในคู่มอ
ื
ประชำชนเรียบร ้อยแล ้ว
ช่องทำงกำรให้บริกำร

สถำนทีใ่ ห้บริกำร

(หมำยเหตุ: (ทีอ
่ ยูแ
่ ละโทรศัพท์ สำมำรถค ้นหำได ้ทำงเว็บไซต์
www.sso.go.th))
สำนั กงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพืน
้ ที่ 1-12 / สำนักงำน
ประกันสังคมจังหวัดและสำขำทัว่ ประเทศ /ติดต่อด ้วยตนเอง ณ

ระยะเวลำเปิ ดให้บริกำร เปิ ดให ้บริกำรวัน จันทร์
ถึง วันศุกร์ (ยกเว ้นวันหยุดทีท
่ ำงรำชกำรกำหนด)
ตัง้ แต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีย
่ ง)

หน่วยงำน

ขนตอน
ั้
ระยะเวลำ และส่วนงำนทีร่ ับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 20 นำที
ลำด ับ
1)

2)

ขนตอน
ั้
กำรตรวจสอบเอกสำร
นำยจ ้ำง/ ผู ้รับมอบอำนำจ ยืน
่ คำขอเจ ้ำหน ้ำทีร่ ับและตรวจสอบ
ควำมถูกต ้องเอกสำรประกอบกำร ขึน
้ ทะเบียนนำยจ ้ำง (สปส.1-01)
(หมำยเหตุ: -)
กำรพิจำรณำ
พิจำรณำคำขอ กำหนดรหัสประเภทกิจกำร กำหนดอัตรำเงิน
สมทบ ประเมินเงินสมทบ และบันทึกข ้อมูลทะเบียนสถำน
ประกอบกำรจำกแบบ สปส.1-01
(หมำยเหตุ: -)
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ระยะเวลำ
3 นำที

ส่วนทีร่ ับผิดชอบ
จุดรับคำขอ

15 นำที

จุดรับคำขอ

ลำด ับ
3)

ขนตอน
ั้
กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
อนุมัตแ
ิ ละมีหนังสือแจ ้งผลกำรขึน
้ ทะเบียนนำยจ ้ำง ซึง่ กำหนด
เลขทีบ
่ ัญชีนำยจ ้ำง/ประเภทกิจกำร/อัตรำเงินสมทบและใบ
ประเมินเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลำ
2 นำที

ส่วนทีร่ ับผิดชอบ
จุดรับคำขอ

รำยกำรเอกสำร หล ักฐำนประกอบ
ลำด ับ

่ เอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม
ชือ
่ เติม (ถ้ำมี)

1)

้ ทะเบียนนำยจ้ำง (สปส.1-01)
แบบขึน
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ แผนทีต
่ งและภำพถ่
ั้
ำยของสถำนประกอบกำร
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ หล ักฐำนแสดงต ัวของนำยจ้ำง (กรณีนต
ิ บ
ิ ุคคล) ด ังนี้ 1.
ั
กรรมกำรผูม
้ อ
ี ำนำจลงนำม/หุน
้ ส่วนผูจ
้ ัดกำรทีม
่ ส
ี ญชำติ
ไทย ใช ้
บ ัตรประจำต ัวประชำชน 2. กรรมกำรผูม
้ อ
ี ำนำจลงนำม/หุน
้ ส่วน
ผูจ
้ ัดกำรทีเ่ ป็นคนต่ำงด้ำว ใช ้ PASSPORT หรือ WORK
PERMIT หรือ VISA หรือใบสำค ัญประจำต ัวคนต่ำงด้ำว หรือ
ใบสำค ัญถิน
่ ทีอ
่ ยูใ่ นรำชอำณำจ ักร หรือหล ักฐำน กำรได้ร ับ
อนุญำตให้เข้ำมำในรำชอำณำจ ักรเป็นกำรชว่ ั ครำวตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยคนเข้ำเมืองของผูม
้ อ
ี ำนำจผูกพ ันนิตบ
ิ ุคคล
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (1. กำรมอบอำนำจ (เฉพำะกรณีมอบอำนำจให ้บุคคลอืน
่
กระทำกำรแทน พร ้อมติดอำกรแสตมป์ ตำมทีป
่ ระมวลรัษฎำกรกำหนด)
และแนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู ้มอบอำนำจ
2. เอกสำรแต่ละประเภทขึน
้ อยู่กบ
ั ประเภทธุรกิจและลักษณะของ
นำยจ ้ำง
3. กรณีนำยจ ้ำงทีเ่ ป็ นผู ้รับเหมำช่วงหรือรับเหมำค่ำแรงให ้แนบสัญญำ
ว่ำจ ้ำง)
หล ักฐำนแสดงต ัวของนำยจ้ำง (กรณีบุคคลธรรมดำ) กรณี
้ ัตรประจำต ัวประชำชน
เจ้ำของคนเดียว ใชบ
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (1.กำรมอบอำนำจ (เฉพำะกรณีมอบอำนำจให ้บุคคลอืน
่
กระทำกำรแทน พร ้อมติดอำกรแสตมป์ ตำมทีป
่ ระมวลรัษฎำกรกำหนด)
และแนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู ้มอบอำนำจ
2.เอกสำรแต่ละประเภทขึน
้ อยู่กบ
ั ประเภทธุรกิจและลักษณะของนำยจ ้ำง
3.กรณีนำยจ ้ำงทีเ่ ป็ นผู ้รับเหมำช่วงหรือรับเหมำค่ำแรงให ้แนบสัญญำ
ว่ำจ ้ำง)
หล ักฐำนแสดงต ัวนำยจ้ำง (กรณีกจ
ิ กำรร่วมค้ำ) มีด ังนี้ 1.
ั
กรรมกำรผูม
้ อ
ี ำนำจลงนำม/หุน
้ ส่วนผูจ
้ ัดกำรทีม
่ ส
ี ญชำติ
ไทยใช ้
บ ัตรประจำต ัวประชำชน 2. กรรมกำรผูม
้ อ
ี ำนำจลงนำม/หุน
้ ส่วน
ผูจ
้ ัดกำรทีเ่ ป็นคนต่ำงด้ำว ใช ้ PASSPORT หรือ WORK
PERMIT หรือ VISA หรือใบสำค ัญประจำต ัวคนต่ำงด้ำว หรือ
ใบสำค ัญถิน
่ ทีอ
่ ยูใ่ นรำชอำณำจ ักร หรือหล ักฐำนกำรได้ร ับ
อนุญำตให้เข้ำมำในรำชอำณำจ ักรเป็นกำรชว่ ั ครำวตำมกฎหมำย

2)

3)

4)

5)
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หน่วยงำนภำคร ัฐผูอ
้ อก
เอกสำร
สำนั กงำนประกันสังคม

-

กรมกำรปกครอง

กรมกำรปกครอง

กรมกำรปกครอง

่ เอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม
ชือ
่ เติม (ถ้ำมี)

ลำด ับ

6)

7)

หน่วยงำนภำคร ัฐผูอ
้ อก
เอกสำร

ว่ำด้วยคนเข้ำเมืองของผูม
้ อ
ี ำนำจผูกพ ันนิตบ
ิ ุคคล
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (1.กำรมอบอำนำจ (เฉพำะกรณีมอบอำนำจให ้บุคคลอืน
่
กระทำกำรแทน พร ้อมติดอำกรแสตมป์ ตำมทีป
่ ระมวลรัษฎำกรกำหนด)
และแนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู ้มอบอำนำจ
2.เอกสำรแต่ละประเภทขึน
้ อยู่กบ
ั ประเภทธุรกิจและลักษณะของนำยจ ้ำง
3.กรณีนำยจ ้ำงทีเ่ ป็ นผู ้รับเหมำช่วงหรือรับเหมำค่ำแรงให ้แนบสัญญ
ว่ำจ ้ำง)
ั
้ ถำนที่
หน ังสือสญญำเช่
ำ หรือหน ังสือยินยอมให้ใชส
ฉบ ับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ นอกเหนือจำกทีก
่ ล่ำวข้ำงต้น กรณีหำ้ งหุน
้ ส่วนสำม ัญ/นิตบ
ิ ุคคล
อำคำรชุด/หมูบ
่ ำ้ น/มูลนิธ/
ิ สมำคม/สหกรณ์ เอกสำรทีต
่ อ
้ งใชใ้ น
กำรตรวจสอบเพิม
่ เติม ด ังนี้ ข้อบ ังค ับ และรำยงำนกำรประชุม
แต่งตงผู
ั้ จ
้ ัดกำร หรือหน ังสือจ ัดตงฯ
ั้ หรือหน ังสือร ับรองกำร
ประชุม
ฉบ ับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ -

-

-

ค่ำธรรมเนียม
ลำด ับ
1)

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
ไม่เสียค่ำธรรมเนียม
(หมำยเหตุ: -)

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
-

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำด ับ
1)
2)
3)
4)
5)

ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
สำนั กงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพืน
้ ที่ 1-12 สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดและสำขำทัว่ ประเทศ
(หมำยเหตุ: (ทีอ
่ ยูแ
่ ละโทรศัพท์ สำมำรถค ้นหำได ้ทำงเว็บไซต์ www.sso.go.th ))
www.sso.go.th
(หมำยเหตุ: -)
สำยด่วน 1506
(หมำยเหตุ: -)
ศูนย์บริกำรประชำชน สำนั กปลัดสำนั กนำยกรัฐมนตรี
ิ กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th /
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ตู ้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300))
ศูนย์รับเรือ
่ งร ้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ
(หมำยเหตุ: (สำนักงำนคณะกรรมกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน ป.ป.ท.)
้ 2 ถนนแจ ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชัน
11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH

ศูนย์รับเรือ
่ งร ้องเรียนสำหรับนั กลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center /
Email : Fad.pacc@gmail.com))
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ั
้ ทะเบียนนำยจ้ำงกองทุนประก ันสงคม
แผนผ ังขนตอนและระยะเวลำกำรขึ
ั้
น
และกองทุนเงินทดแทน

นายจ ้าง/ผู ้รับมอบอานาจ
ยืน
่ คาขอเจ ้าหน ้าทีร่ ับและ
ตรวจสอบความถูกต ้องเอกสาร
ประกอบการขึน
้ ทะเบียนนายจ ้าง
(สปส.1-01)

พิจารณาคาขอ กาหนดรหัส
ประเภทกิจการ กาหนดอัตราเงิน
สมทบ ประเมินเงินสมทบ และ
บันทึกข ้อมูลทะเบียนสถาน
ประกอบการจากแบบ สปส.1-01

3 นาที

สรุป

อนุมัตแ
ิ ละมีหนังสือแจ ้งผลการ
ขึน
้ ทะเบียนนายจ ้าง ซึง่ กาหนด
เลขทีบ
่ ัญชีนายจ ้าง/ประเภท
กิจการ/อัตราเงินสมทบและ
ใบประเมินเงินสมทบ
กองทุนเงินทดแทน

15 นาที

2 นาที

รวมระยะเวลำ 20 นำที

หมำยเหตุ : ไม่นับระยะเวลำในกำรดำเนินกำรเกีย
่ วกับลูกจ ้ำงซึง่ เป็ นผู ้ประกันตนตำมมำตรำ 33
รำยกำรแส ไม่นับระยะเวลำในกำรบันทึกข ้อมูลผู ้ประกันตนตำมมำตรำ 33
แบบฟอร์ม ต ัวอย่ำงและคูม
่ อ
ื กำรกรอก
ลำด ับ

่ แบบฟอร์ม
ชือ

- แบบขึน
้ ทะเบียนนำยจ ้ำง (สปส.1-01)
- ตัวอย่ำงหนังสือมอบอำนำจ
- หนังสือนำส่งแบบขึน
้ ทะเบียนผู ้ประกันตน (สปส.1-03) สปส.1-02
- แบบขึน
้ ทะเบียนผู ้ประกันตน สปส.1-03
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ละแบบ

้ ทะเบียนผูป
คูม
่ อ
ื สำหร ับประชำชน : กำรขึน
้ ระก ันตนตำมมำตรำ 39
หน่วยงำนทีใ่ ห้บริกำร : สำนั กงำนประกันสังคม กระทรวงแรงงำน
หล ักเกณฑ์ วิธก
ี ำร เงือ
่ นไข (ถ้ำมี) ในกำรยืน
่ คำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ผู ้ประกันตนตำมมำตรำ 33 เมือ
่ ออกจำกงำนและประสงค์จะประกันตนเองสำมำรถสมัครเป็ นผู ้ประกันตนตำมมำตรำ 39 ได ้
คุณสมบัตข
ิ องผู ้สมัคร
เคยเป็ นผู ้ประกันตนตำมมำตรำ 33 นำส่งเงินสมทบมำแล ้วไม่น ้อยกว่ำ 12 เดือน และออกจำกงำนไม่เกิน 6 เดือน
กำรยืน
่ ใบสมัคร
ต ้องยืน
่ ใบสมัครตำมแบบคำขอเป็ นผู ้ประกันตนตำมมำตรำ 39 (แบบ สปส. 1-20 ) ด ้วยตนเอง ภำยใน 6 เดือน นั บแต่
วันทีอ
่ อกจำกงำน
- เงินสมทบทีต
่ ้องนำส่งสำนักงำนประกันสังคมเดือนละ 432 บำทต่อเดือน เงินทีใ่ ช ้เป็ นฐำนในกำรคำนวณเงินสมทบ คือ
เดือนละ 4,800 บำท เท่ำกันทุกคน โดยคิดจำกอัตรำเงินสมทบ 9 % (4,800 X 9 % = 432 บำทต่อเดือน)
- สิทธิประโยชน์ ผู ้ประกันตนจะได ้รับควำมคุ ้มครอง 6 กรณี (กรณีเจ็บป่ วย กรณีคลอดบุตร กรณีทพ
ุ พลภำพ กรณีตำย
กรณีสงเครำะห์บต
ุ รและกรณีชรำภำพ) ต่อเนือ
่ งจำกกำรเป็ นผู ้ประกันตนตำมมำตรำ 33
้ สภำพกำรเป็ นผู ้ประกันตน
เหตุทท
ี่ ำให ้ผู ้ประกันตนตำมมำตรำ 39 สิน
1. ตำย
2. กลับเป็ นผู ้ประกันตนตำมมำตรำ 33
3. ลำออก
้ สภำพตัง้ แต่เดือนแรกทีไ่ ม่สง่ เงินสมทบ)
4. ไม่สง่ เงินสมทบ 3 เดือนติดต่อกัน (สิน
้ สภำพในเดือนทีส
5. ภำยในระยะเวลำ 12 เดือน ส่งเงินสมทบไม่ครบ 9 เดือน (สิน
่ ง่ เงินสมทบไม่ครบ 9 เดือน)
หมำยเหตุ :
1. กรณี คำขอฯ หรือ รำยกำรเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำไม่ถูกต ้องหรือ ไม่ครบถ ้วน หรือไม่อ ำจแก ้ไข /เพิม
่ เติมได ้
ในขณะนั น
้ ผู ้รับคำขอฯ และผู ้ยืน
่ คำขอฯ จะต ้องลงนำมในแบบรับเรื่องและตรวจสอบเอกสำร/หลักฐำนทีเ่ จ ้ำหน ้ำทีแ
่ จ ้ง
ให ้ทรำบร่วมกัน พร ้อมกำหนดระยะเวลำให ้ผู ้ยืน
่ คำขอฯ ดำเนินกำรแก ้ไข/เพิม
่ เติม หำกผู ้ยืน
่ คำขอฯ ไม่ดำเนินกำรแก ้ไข/
เพิม
่ เติมได ้ ภำยในระยะเวลำทีก
่ ำหนดผู ้รับคำขอฯ จะดำเนินกำรคืนคำขอฯ และเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ
2. พนักงำนเจ ้ำหน ้ำทีจ
่ ะยังไม่พจ
ิ ำรณำคำขอฯ และยังไม่นับระยะเวลำดำเนินงำน จนกว่ำผู ้ยืน
่ คำขอฯจะดำเนินกำรแก ้ไข
คำขอฯ หรือยืน
่ เอกสำรเพิม
่ เติมครบถ ้วนตำมแบบรั บเรือ
่ งและตรวจสอบเอกสำร/หลักฐำน ทีเ่ จ ้ำหน ้ำทีแ
่ จ ้งให ้ทรำบนั น
้
เรียบร ้อยแล ้ว
3. ขัน
้ ตอนกำรดำเนินงำนตำมคูม
่ อ
ื จะเริม
่ นั บระยะเวลำตัง้ แต่เจ ้ำหน ้ำทีต
่ รวจสอบเอกสำรครบถ ้วนตำมทีร่ ะบุไว ้ในคู่มอ
ื
ประชำชนเรียบร ้อยแล ้ว
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ช่องทำงกำรให้บริกำร

สถำนทีใ่ ห้บริกำร

(หมำยเหตุ: (ทีอ
่ ยู่/โทรศัพท์ : สำมำรถค ้นหำได ้ทำงเว็บไซต์
www.sso.go.th ))
สำนั กงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพืน
้ ที่ 1-12 / สำนักงำน
ประกันสังคมจังหวัดและสำขำทัว่ ประเทศ /ติดต่อด ้วยตนเอง ณ

ระยะเวลำเปิ ดให้บริกำร เปิ ดให ้บริกำรวัน จันทร์
ถึง วันศุกร์ (ยกเว ้นวันหยุดทีท
่ ำงรำชกำรกำหนด)
ตัง้ แต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีย
่ ง)

หน่วยงำน

ขนตอน
ั้
ระยะเวลำ และส่วนงำนทีร่ ับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 20 นำที
ลำด ับ
1)

ขนตอน
ั้
กำรตรวจสอบเอกสำร
ผู ้ประกันตนยืน
่ แบบค ำขอฯ เจ ้ำหน ้ำทีต
่ รวจสอบเอกสำรควำม
ครบถ ้วนและถูกต ้องของแบบค ำขอและเอกสำรประกอบ และ
ตรวจสอบข ้อมูลกำรเป็ นผู ้ประกันตนและข ้อมูลกำรนำส่งเงินสมทบ
(หมำยเหตุ: (กรณีนำยจ ้ำงยังไม่ได ้แจ ้งลำออกให ้แก่
ผู ้ประกันตน หรือมีกำรนำส่งเงินสมทบไม่ครบ 12 เดือน หรือ
สงสัยว่ำผู ้ประกันตนเป็ นผู ้ประกันตนตำมมำตรำ 33 จริงหรือไม่

ระยะเวลำ
10 นำที

ส่วนทีร่ ับผิดชอบ
จุดรับคำขอ

กำรพิจำรณำ
เจ ้ำหน ้ำทีบ
่ น
ั ทึกข ้อมูลแบบแสดงควำมจำนงขอเป็ นผู ้ประกันตน
มำตรำ 39
(หมำยเหตุ: -)
กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
เจ ้ำหน ้ำทีอ
่ นุมัตก
ิ ำรเป็ นผู ้ประกันตนตำมมำตรำ 39
(หมำยเหตุ: -)

5 นำที

จุดรับคำขอ

5 นำที

จุดรับคำขอ

ต ้องทำกำรแจ ้งนำยจ ้ำง ให ้แจ ้งลำออกให ้แก่ผู ้ประกันตนก่อน
หรือต ้องทำกำรตรวจสอบกำรนำส่งเงินสมทบ หรือตรวจสอบ
ั พันธ์กำรเป็ นนำยจ ้ำง/ลูกจ ้ำง ก่อนกำรรับสมัครเป็ น
นิตส
ิ ม
ผู ้ประกันตนตำมมำตรำ 39))
2)

3)

รำยกำรเอกสำร หล ักฐำนประกอบ
่ เอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม
ลำด ับ
ชือ
่ เติม (ถ้ำมี)
1)

2)

3)

แบบคำขอเป็นผูป
้ ระก ันตน ตำมมำตรำ 39 (สปส.1-20)
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ บ ัตรประจำต ัวประชำชน
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ กรณีประสงค์จะชำระเงินสมทบโดยห ักบ ัญชี เงินฝำกธนำคำร
ให้แนบสำเนำสมุดบ ัญชีเงินฝำกธนำคำรประเภทออมทร ัพย์หน้ำ
ื่ และเลขทีบ
แรกทีม
่ ช
ี อ
่ ัญชีของผูป
้ ระสงค์สม ัครเป็นผูป
้ ระก ันตน
ตำมมำตรำ 39 พร้อมร ับรองสำเนำถูกต้อง
ฉบ ับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (1. ธนำคำรทีใ่ ห ้บริกำรหักบัญชีเงินฝำกธนำคำร ได ้แก่
ธนำคำรกรุงไทย จำกัด (มหำชน) ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จำกัด
(มหำชน) ธนำคำรธนชำต จำกัด (มหำชน) ธนำคำรกสิกรไทย จำกัด
(มหำชน) ธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน) ธนำคำรทหำรไทย
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หน่วยงำนภำคร ัฐผูอ
้ อก
เอกสำร
สำนั กงำนประกันสังคม

กรมกำรปกครอง

-

ลำด ับ

่ เอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม
ชือ
่ เติม (ถ้ำมี)

หน่วยงำนภำคร ัฐผูอ
้ อก
เอกสำร

จำกัด (มหำชน) และธนำคำรกรุงเทพ จำกัด (มหำชน) (ธนำคำรไทย
พำณิชย์ จำกัด (มหำชน) และธนำคำรกรุงเทพ จำกัด (มหำชน) ต ้อง
่ เจ ้ำของบัญชีจำกธนำคำรมำก่อน)
รับรองลำยมือชือ
2. เอกสำรประกอบกำรยืน
่ คำขอฯ ทีเ่ ป็ นสำเนำให ้รับรองควำมถูกต ้อง
ของสำเนำทุกฉบับ และแสดงเอกสำรทีเ่ ป็ นต ้นฉบับเมือ
่ พนั กงำน
เจ ้ำหน ้ำทีข
่ อตรวจสอบ)
ค่ำธรรมเนียม
ลำด ับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
1)
ไม่เสียค่ำธรรมเนียม
(หมำยเหตุ: -)

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
-

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำด ับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1)
สำนั กงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพืน
้ ที่ 1-12 /สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดและสำขำทัว่ ประเทศ
(หมำยเหตุ: (ทีอ
่ ยู่/โทรศัพทย์ สำมำรถค ้นหำได ้ทำงเว็บไซต์ www.sso.go.th ))
2)
เว็บไซต์ www.sso.go.th
(หมำยเหตุ: -)
3)
สำยด่วน 1506
(หมำยเหตุ: -)
4)
ศูนย์บริกำรประชำชน สำนั กปลัดสำนั กนำยกรัฐมนตรี
ิ กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ ปณ.1111
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ิ กทม. 10300))
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
5)
ศูนย์รับเรือ
่ งร ้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ
(หมำยเหตุ: (สำนักงำนคณะกรรมกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน ป.ป.ท.)
้ 2 ถนนแจ ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชัน
11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH

ศูนย์รับเรือ
่ งร ้องเรียนสำหรับนั กลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center /
Email : Fad.pacc@gmail.com))
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้ ทะเบียนผูป
แผนผ ังขนตอนและระยะเวลำกำรขึ
ั้
น
้ ระก ันตนตำมมำตรำ 39
(กรณีขอ
้ มูลผูป
้ ระก ันตนถูกต้องครบถ้วน)

ผู ้ประกันตนยืน
่ แบบคาขอฯ
เจ ้าหน ้าทีต
่ รวจสอบเอกสาร
ความครบถ ้วนและถูกต ้องของ
แบบคาขอและเอกสาร
ประกอบ และตรวจสอบข ้อมูล
การเป็ นผู ้ประกันตนและข ้อมูล
การนาส่งเงินสมทบ
10 นาที

เจ ้าหน ้าทีบ
่ น
ั ทึกข ้อมูลแบบ
แสดงความจานงขอเป็ น
ผู ้ประกันตนมาตรา 39

เจ ้าหน ้าทีอ
่ นุมัตก
ิ ารเป็ น
ผู ้ประกันตนตามมาตรา 39

5 นาที
5 นาที

สรุป รวมระยะเวลำ 20 นำที
หมำยเหตุ : กรณีนำยจ ้ำงยังไม่ได ้แจ ้งลำออกให ้แก่ผู ้ประกันตน หรือมีกำรนำส่งเงินสมทบไม่ครบ 12 เดือน หรือสงสัยว่ำ
ผู ้ประกัน ตนเป็ นผู ้ประกัน ตนตำมมำตรำ 33 จริงหรือไม่ ต ้องทำกำรแจ ้งนำยจ ้ำงให ้แจ ้งลำออกให ้กับ ผู ้ประกันตนก่อ น
หรือต ้องทำกำรตรวจสอบกำรนำส่งเงินสมทบ หรือตรวจสอบนิตส
ิ ัมพั นธ์กำรเป็ นนำยจ ้ำง/ลูกจ ้ำง ก่อนกำรรั บสมัครเป็ น
ผู ้ประกันตนตำมมำตรำ 39 ใช ้ระยะเวลำเกิน 20 นำที
แบบฟอร์ม ต ัวอย่ำงและคูม
่ อ
ื กำรกรอก
ลำด ับ

่ แบบฟอร์ม
ชือ

แบบคำขอเป็ นผู ้ประกันตนตำมมำตรำ 39 (สปส.1-20)
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้ ทะเบียนเป็นผูป
คูม
่ อ
ื สำหร ับประชำชน : กำรสม ัครและขึน
้ ระก ันตนตำมมำตรำ 40
หน่วยงำนทีใ่ ห้บริกำร : สำนั กงำนประกันสังคม กระทรวงแรงงำน
หล ักเกณฑ์ วิธก
ี ำร เงือ
่ นไข (ถ้ำมี) ในกำรยืน
่ คำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ประชำชนผู ้ประกอบอำชีพอิสระ สำมำรถยืน
่ คำขอสมัครเป็ นผู ้ประกันตนตำมมำตรำ 40 ได ้ โดยมีคณ
ุ สมบัต ิ ดังต่อไปนี้
1. มีอำยุไม่ตำ่ กว่ำ 15 ปี บริบรู ณ์ และไม่เกิน 60 ปี บริบรู ณ์
ั ชำติไทย หรือ
2. มีสญ
3. เป็ นชนกลุม
่ น ้อยซึง่ อพยพเข ้ำมำอำศัยอยู่ในประเทศไทย โดยมีมติคณะรัฐมนตรีผ่อนผันให ้อำศัยอยู่ในประเทศไทย
่
ั ชำติไทย โดยเลขหลักแรกเป็ นเลขหกหรือเลขเจ็ด หรือ
ได ้เป็ นกำรชัวครำวเป็ นกรณีพเิ ศษ ทีม
่ บ
ี ต
ั รประจำตัวคนซึง่ ไม่มส
ี ญ
ั ชำติไทยทีไ่ ด ้รับกำรผ่อนผันให ้อำศัยอยู่ในประเทศไทยได ้เป็ นกำรชัว่ ครำวเพือ
4. เป็ นบุคคลซึง่ ไม่มส
ี ญ
่ รอกำรส่งกลับ
ั ชำติไทย โดยเลขประจำตัวหลักแรกเป็ นเลขศูนย์ ทัง้ นี้ ไม่รวมถึงกรณีทม
ทีม
่ บ
ี ัตรประจำตัวคนซึง่ ไม่มส
ี ญ
ี่ บ
ี ัตรประจำตัว
ั ชำติไทย (ยกเว ้นผู ้ทีม
คนซึง่ ไม่มส
ี ญ
่ เี ลขประจำตัว) หลักแรกและหลักทีส
่ องเป็ นเลขศูนย์
5. ไม่เป็ นผู ้ประกันตนตำมมำตรำ 33 หรือมำตรำ 39
6. ไม่เป็ นสมำชิกกองทุนบำเหน็ จบำนำญข ้ำรำชกำร กองทุนบำเหน็ จบำนำญข ้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร กองทุนบำเหน็ จ
บำนำญข ้ำรำชกำรส่วนท ้องถิน
่ หรือไม่เป็ นสมำชิกกองทุนของรัฐวิสำหกิจหรือหน่วยงำนอืน
่ ของรัฐทีม
่ ล
ี ักษณะอย่ำงเดียวกับ
กองทุนบำเหน็ จบำนำญของส่วนรำชกำร รวมทัง้ ไม่เป็ นเจ ้ำหน ้ำทีข
่ องรัฐทีอ
่ ยู่ภำยใต ้บังคับตำมกฎหมำยว่ำด ้วยบำเหน็ จ
บำนำญข ้ำรำชกำร กฎหมำยว่ำด ้วยบำเหน็ จบำนำญข ้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร หรือกฎหมำยว่ำด ้วยบำเหน็ จบำนำญ
ข ้ำรำชกำรส่วนท ้องถิน
่
7. หำกเป็ นบุคคลซึง่ เป็ นผู ้พิกำร ให ้ระบุลักษณะหรืออำกำรของผู ้พิกำรโดยละเอียด (ยกเว ้นผู ้พิกำรทำงสติปัญญำ และ
ผู ้พิกำรทีไ่ ม่อำจรั บรู ้สิทธิทพ
ี่ งึ จะได ้รั บจำกกำรเป็ นผู ้ประกันตนตำมมำตรำ 40 ไม่สำมำรถสมัครและขึน
้ ทะเบีย นเป็ น
ผู ้ประกันตนตำมมำตรำ 40 ได ้)
หมำยเหตุ :
1. กรณีคำขอฯ หรือรำยกำรเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำไม่ถูกต ้องหรือไม่ครบถ ้วน หรือไม่อำจแก ้ไข/เพิม
่ เติมได ้ ในขณะนั น
้
ผู ้ยืน
่ คำขอฯ จะต ้องลงนำมบันทึกควำมบกพร่องและรำยกำรเอกสำร/หลักฐำนร่วมกัน พร ้อมกำหนดระยะเวลำให ้ผู ้ยืน
่ คำ
ขอฯ ดำเนินกำรแก ้ไข/เพิม
่ เติม หำกผู ้ยืน
่ คำขอฯ ไม่ดำเนินกำรแก ้ไข/เพิม
่ เติมได ้ ภำยในระยะเวลำทีก
่ ำหนดผู ้รับคำขอฯ
จะดำเนินกำรคืนคำขอฯ และเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ
2. ในกรณีทผ
ี่ ู ้ยืน
่ คำขอฯ ไม่ได ้มำยืน
่ ด ้วยตนเอง ณ สำนั กงำนประกันสังคม เช่น ทำงไปรษณีย ์ ฝำกผู ้อืน
่ ส่ง เมือ
่ ตรวจสอบแล ้ว
พบว่ำ เอกสำรไม่ค รบถ ้วนตำมทีร่ ะบุไ ว ้ในคู่มอ
ื ประชำชน สำนั กงำนประกัน สังคมจะแจ ้งให ้ผู ้ยื่นคำขอฯ ส่งเอกสำรให ้
สำนักงำนประกันสังคมเพิม
่ เติมภำยใน 15 วัน นับแต่วน
ั ทีไ่ ด ้รับแจ ้ง
3. พนักงำนเจ ้ำหน ้ำทีจ
่ ะยังไม่พจ
ิ ำรณำคำขอฯ และยังไม่นับระยะเวลำดำเนินงำน จนกว่ำผู ้ยืน
่ คำขอฯ จะดำเนินกำรแก ้ไข
คำขอฯ หรือยืน
่ เอกสำรเพิม
่ เติมครบถ ้วนตำมแบบรั บเรื่องและตรวจสอบเอกสำร/หลักฐำนทีเ่ จ ้ำหน ้ำทีแ
่ จ ้งให ้ทรำบนั น
้
เรียบร ้อยแล ้ว
4. ขัน
้ ตอนกำรดำเนินงำนตำมคูม
่ อ
ื จะเริม
่ นั บระยะเวลำตัง้ แต่เจ ้ำหน ้ำทีต
่ รวจสอบเอกสำรครบถ ้วนตำมทีร่ ะบุไว ้ในคู่มอ
ื
ประชำชนเรียบร ้อยแล ้ว
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ช่องทำงกำรให้บริกำร

สถำนทีใ่ ห้บริกำร

(หมำยเหตุ: (ทีอ
่ ยู่/โทรศัพท์ สำมำรถค ้นหำได ้ทำงเว็บไซต์
www.sso.go.th))
สำนั กงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพืน
้ ที่ 1-12 / สำนักงำน
ประกันสังคมจังหวัดและสำขำทัว่ ประเทศ/ติดต่อด ้วยตนเอง ณ

หน่วยงำน
สถำนทีใ่ ห้บริกำร
(หมำยเหตุ: -)
www.sso.go.th/เว็บไซท์และช่องทำงออนไลน์

ระยะเวลำเปิ ดให้บริกำร เปิ ดให ้บริกำรวัน จันทร์
ถึง วันศุกร์ (ยกเว ้นวันหยุดทีท
่ ำงรำชกำรกำหนด)
ตัง้ แต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีย
่ ง)

ระยะเวลำเปิ ดให้บริกำร เปิ ดให ้บริกำรตลอด 24
ชัว่ โมง

ขนตอน
ั้
ระยะเวลำ และส่วนงำนทีร่ ับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 15 นำที
ลำด ับ
1)

2)

ขนตอน
ั้
กำรตรวจสอบเอกสำร
ผู ้ประกันตนยืน
่ แบบคำขอสมัครเป็ นผู ้ประกันตน ตำมมำตรำ 40
(สปส.1-40) และเอกสำรประกอบ เจ ้ำหน ้ำทีร่ ับแบบและตรวจสอบ
ควำมถูกต ้องครบถ ้วน ของแบบคำขอสมัครเป็ นผู ้ประกันตนตำม
มำตรำ 40 (สปส.1-40) และเอกสำรประกอบ
(หมำยเหตุ: -)
กำรพิจำรณำ
เจ ้ำหน ้ำทีพ
่ จ
ิ ำรณำคำขอ บันทึกกำรขึน
้ ทะเบียนและอนุ มัตก
ิ ำร
ขึน
้ ทะเบียนเป็ นผู ้ประกันตนตำมมำตรำ 40 ในระบบสำรสนเทศ
มำตรำ 40
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลำ
5 นำที

ส่วนทีร่ ับผิดชอบ
จุดรับคำขอ

10 นำที

จุดรับคำขอ

รำยกำรเอกสำร หล ักฐำนประกอบ
ลำด ับ
1)

2)

3)

่ เอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม
ชือ
่ เติม (ถ้ำมี)
แบบคำขอสม ัครเป็นผูป
้ ระก ันตนตำมมำตรำ 40 (สปส.1-40)
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ บ ัตรประจำต ัวประชำชน
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ กรณีประสงค์จะชำระเงินสมทบโดยห ักบ ัญชีเงินฝำก ให้แนบ
้ ) สำเนำสมุดบ ัญชีเงินฝำกธนำคำรประเภทออม
เอกสำรด ังนี1
ื่ และเลขบ ัญชีของผูป
ทร ัพย์หน้ำแรกทีม
่ ช
ี อ
้ ระสงค์สม ัครเป็น
ผูป
้ ระก ันตนตำมมำตรำ 40 พร้อมร ับรองสำเนำถูกต้อง 2)
หน ังสือยินยอมให้ห ักเงินจำกบ ัญชีเงินฝำกของผูป
้ ระก ันตนตำม
มำตรำ 40
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (หมำยเหตุ : กรณีประสงค์จะชำระเงินสมทบโดยหักบัญชี
เงินฝำก สำมำรถเลือกธนำคำรทีใ่ ห ้บริกำรหักบัญชีผำ่ นธนำคำร ได ้แก่
ธนำคำรออมสิน ธนำคำรเพือ
่ กำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร
ธนำคำรกรุงไทย จำกัด (มหำชน) ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จำกัด
(มหำชน) ธนำคำรกสิกรไทย จำกัด (มหำชน) ธนำคำรไทยพำณิชย์
จำกัด (มหำชน) ธนำคำรธนชำต จำกัด (มหำชน) ธนำคำรกรุงเทพ
จำกัด (มหำชน) ธนำคำรทหำรไทย จำกัด (มหำชน))
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หน่วยงำนภำคร ัฐผูอ
้ อกเอกสำร
สำนั กงำนประกันสังคม

กรมกำรปกครอง

-

ค่ำธรรมเนียม
ลำด ับ
1)

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
ไม่เสียค่ำธรรมเนียม
(หมำยเหตุ: -)

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
-

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำด ับ
1)
2)
3)
4)
5)

ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
สำนั กงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพืน
้ ที่ 1-12 /สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดและสำขำทัว่ ประเทศ
(หมำยเหตุ: (ทีอ
่ ยูแ
่ ละโทรศัพท์ สำมำรถค ้นหำได ้ทำงเว็บไซต์ www.sso.go.th))
เว็บไซต์ www.sso.go.th
(หมำยเหตุ: -)
สำยด่วน 1506
(หมำยเหตุ: -)
ศูนย์บริกำรประชำชน สำนั กปลัดสำนั กนำยกรัฐมนตรี
ิ กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th /
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ตู ้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุ โลก เขตดุสติ กทม. 10300))
ศูนย์รับเรือ
่ งร ้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ
(หมำยเหตุ: (สำนักงำนคณะกรรมกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน ป.ป.ท.)
้ 2 ถนนแจ ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชัน
11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH

ศูนย์รับเรือ
่ งร ้องเรียนสำหรับนั กลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center /
Email : Fad.pacc@gmail.com))

้ ทะเบียนเป็นผูป
แผนผ ังขนตอนและระยะเวลำกำรสม
ั้
ัครและขึน
้ ระก ันตนตำมมำตรำ 40

เจ ้าหน ้าทีพ
่ จ
ิ ารณาคาขอ บันทึกการขึน
้
ทะเบียนและอนุมัตก
ิ ารขึน
้ ทะเบียนเป็ น
ผู ้ประกันตนตามมาตรา 40 ในระบบ
สารสนเทศมาตรา 40

ผู ้ประกันตนยืน
่ แบบคาขอสมัครเป็ น
ผู ้ประกันตน ตามมาตรา 40 (สปส.1-40) และ
เอกสารประกอบ เจ ้าหน ้าทีร่ ับแบบและ
ตรวจสอบความถูกต ้องครบถ ้วน ของแบบคา
ขอสมัครเป็ นผู ้ประกันตนตามมาตรา 40
(สปส.1-40) และเอกสารประกอบ

5 นาที

10 นาที

สรุป รวมระยะเวลำ 15 นำที
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แบบฟอร์ม ต ัวอย่ำงและคูม
่ อ
ื กำรกรอก
ลำด ับ

่ แบบฟอร์ม
ชือ

-

แบบคำขอสมัครเป็ นผู ้ประกันตนตำมมำตรำ 40 (สปส.1-40)

-

หนังสือยินยอมให ้หักเงินจำกบัญชีเงินฝำกธนำคำรของผู ้ประกันตนตำมมำตรำ 40
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หมวดการแจ้งเปลีย
่ นแปลง
ข้อเท็จจริง

คูม
่ อ
ื สำหร ับประชำชน : กำรเปลีย
่ นแปลงข้อเท็ จจริงนำยจ้ำง
หน่วยงำนทีใ่ ห้บริกำร : สำนั กงำนประกันสังคม กระทรวงแรงงำน
หล ักเกณฑ์ วิธก
ี ำร เงือ
่ นไข (ถ้ำมี) ในกำรยืน
่ คำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. ในกรณี ทข
ี่ ้อเท็ จ จริง เกีย
่ วกับ ข ้อควำม ในแบบรำยกำรทีไ่ ด ้ยื่น ไว ้ต่อ ส ำนั ก งำนเปลีย
่ นแปลงไป พระรำชบัญ ญั ต ิ
ประกันสังคม พ.ศ. 2533 และแก ้ไขเพิม
่ เติม กำหนดให ้นำยจ ้ำงมีหน ้ำทีแ
่ จ ้งเปลีย
่ นแปลงหรือแก ้ไขเพิม
่ เติมรำยกำรเป็ น
ิ ห ้ำของเดือนถัดจำกเดือนทีม
หนังสือตำมแบบ สปส. 6-15 ภำยในวันทีส
่ บ
่ ก
ี ำรเปลีย
่ นแปลง
่ สถำน
2. กำรเปลีย
่ นแปลง ได ้แก่ ย ้ำยสถำนประกอบกำร หยุดกิจกำรชัว่ ครำว เลิก ประกอบกิจกำร เปลีย
่ นแปลงชือ
ประกอบกำร เปลีย
่ นแปลงผู ้มีอำนำจลงนำม เปลีย
่ นแปลงผู ้รับมอบอำนำจ เพิม
่ จำนวนสำขำ ยกเลิกสำขำ เปลีย
่ นแปลง
สถำนทีน
่ ำส่งเงินสมทบ เป็ นต ้น
หมำยเหตุ:
1. ในกรณีทน
ี่ ำยจ ้ำงยืน
่ คำขอฯ หรือรำยกำรเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำไม่ถูกต ้อง หรือไม่ครบถ ้วน หรือไม่อำจแก ้ไข /
เพิ่ม เติม ได ้ในขณะนั ้น ผู ้รั บ ค ำขอฯและผู ้ยื่น ค ำขอฯ จะต ้องลงนำมในแบบรั บ เรื่อ งและตรวจสอบเอกสำร /หลั ก ฐำนที่
เจ ้ำหน ำ้ ที่แ จ ้งให ้ทรำบร่ ว มกัน พร ้อมก ำหนดระยะเวลำให ้ผู ้ยื่ น ค ำขอฯ ด ำเนิน กำรแก ้ไข/เพิ่ม เติม หำกผู ้ยื่น ค ำขอฯ
ไม่ ด ำเนิ น กำรแก ้ไข/เพิ่ม เติม ได ้ ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ผู ร้ ั บ ค ำขอฯ จะด ำเนิ น กำรคืน ค ำขอฯ และเอกสำร
ประกอบกำรพิจำรณำ
2. ในกรณี ท ี่ผู ้ยื่น ค ำขอฯ ไม่ไ ด ้มำยื่น ด ้วยตนเอง ณ ส ำนั ก งำนประกัน สัง คม เช่น ทำงไปรษณี ย ์ ฝำกผู ้อื่น ส่ง เมื่อ
ตรวจสอบแล ้วพบว่ำ เอกสำรไม่ค รบถ ้วนตำมทีร่ ะบุไ ว ้ในคู่ม ือ ประชำชนส ำนั ก งำนประกัน สัง คมจะแจ ้งให ้ผู ้ยื่น ค ำขอฯ
ส่งเอกสำรให ้สำนักงำนประกันสังคมภำยใน 15 วัน นับแต่วน
ั ทีไ่ ด ้รับแจ ้ง
3. พนักงำนเจ ้ำหน ้ำทีจ
่ ะยังไม่พจ
ิ ำรณำคำขอฯ และยังไม่นับระยะเวลำดำเนินงำน จนกว่ำผู ้ยืน
่ คำขอฯ จะดำเนินกำรแก ้ไข
คำขอฯ หรือยืน
่ เอกสำรเพิม
่ เติมครบถ ้วนตำมแบบรั บเรือ
่ งและตรวจสอบเอกสำร/หลักฐำน ทีเ่ จ ้ำหน ้ำทีแ
่ จ ้งให ้ทรำบนั น
้
เรียบร ้อยแล ้ว
4. ขัน
้ ตอนกำรดำเนินงำนตำมคูม
่ อ
ื จะเริม
่ นั บระยะเวลำตัง้ แต่เจ ้ำหน ้ำทีต
่ รวจสอบเอกสำรครบถ ้วนตำมทีร่ ะบุไว ้ในคู่มอ
ื
ประชำชนเรียบร ้อยแล ้ว
ช่องทำงกำรให้บริกำร

สถำนทีใ่ ห้บริกำร

(หมำยเหตุ: (ทีอ
่ ยู่/เบอร์โทรศัพท์ สำมำรถค ้นหำได ้ทำงเว็บไซต์
www.sso.go.th ))
สำนั กงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพืน
้ ที่ 1-12 / สำนักงำน
ประกันสังคมจังหวัดและสำขำทัว่ ประเทศ /ติดต่อด ้วยตนเอง ณ

ระยะเวลำเปิ ดให้บริกำร เปิ ดให ้บริกำรวัน จันทร์
ถึง วันศุกร์ (ยกเว ้นวันหยุดทีท
่ ำงรำชกำรกำหนด)
ตัง้ แต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีย
่ ง)

หน่วยงำน

ขนตอน
ั้
ระยะเวลำ และส่วนงำนทีร่ ับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 20 นำที
ลำด ับ
1)

2)

ขนตอน
ั้
กำรตรวจสอบเอกสำร
นำยจ ้ำงยืน
่ แบบแจ ้งกำรเปลีย
่ นแปลงข ้อเท็จจริงนำยจ ้ำง และ
เจ ้ำหน ้ำทีต
่ รวจสอบควำมถูกต ้องครบถ ้วนของเอกสำร
(หมำยเหตุ: -)
กำรพิจำรณำ
เจ ้ำหน ้ำทีบ
่ น
ั ทึกและแก ้ไขตำมแบบเปลีย
่ นแปลงข ้อเท็จจริง
นำยจ ้ำง
(หมำยเหตุ: -)
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ระยะเวลำ
5 นำที

ส่วนทีร่ ับผิดชอบ
จุดรับคำขอ

15 นำที

จุดรับคำขอ

รำยกำรเอกสำร หล ักฐำนประกอบ
ลำด ับ

่ เอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม
ชือ
่ เติม (ถ้ำมี)

1)

แบบเปลีย
่ นแปลงข้อเท็จจริงนำยจ้ำง (สปส.6-15)
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (หำกนำยจ ้ำงแจ ้งกำรเปลีย
่ นแปลงข ้อเท็จจริงในกรณีหยุด
่ สถำนประกอบกำร , เปลีย
กิจกำรชัว่ ครำว , เปลีย
่ นชือ
่ นผู ้มีอำนำจลงนำม ,
ยกเลิกสำขำ , เปลีย
่ นสถำนทีน
่ ำส่งเงินสมทบ , รำยกำรเปลีย
่ นแปลงอืน
่ ๆ
จะไม่มเี อกสำรเพิม
่ เติม)
้ ผนทีต
กรณียำ้ ยสถำนประกอบกำร ใชแ
่ งและภำพถ่
ั้
ำยของสถำน
ประกอบกำร
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ กรณีเลิกประกอบกิจกำร (บุคคลธรรมดำหรือเจ้ำของคนเดียว)
้ ำเนำใบมรณบ ัตร สำเนำหล ักฐำนกำรแจ้งเลิก
กรณีเสียชีวต
ิ ใชส
กิจกำรก ับหน่วยงำนรำชกำร
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (เอกสำรประกอบกำรยืน
่ คำขอฯ ทีเ่ ป็ นสำเนำให ้รับรองควำม
ถูกต ้องของสำเนำทุกฉบับ และแสดงเอกสำรทีเ่ ป็ นต ้นฉบับเมือ
่ พนักงำน
เจ ้ำหน ้ำทีข
่ อตรวจสอบ)
้ ำเนำบ ัตรประชำชนของผูม
กรณีเปลีย
่ นผูร้ ับมอบอำนวจ ใชส
้ อบ
อำนำจ
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (หนังสือมอบอำนำจ ให ้ติดอำกรแสตมป์ ตำมทีป
่ ระมวล
รัษฎำกรกำหนดและแนสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู ้มอบอำนำจ)
้ ผนทีต
กรณีเพิม
่ จำนวนสำขำ ใชแ
่ งและภำพถ่
ั้
ำยของสถำน
ประกอบกำร
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ -

2)

3)

4)

5)

ค่ำธรรมเนียม
ลำด ับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
1)
ไม่เสียค่ำธรรมเนียม
(หมำยเหตุ: -)
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำด ับ
1)
2)
3)
4)

หน่วยงำนภำคร ัฐผูอ
้ อก
เอกสำร
สำนั กงำนประกันสังคม

-

-

-

-

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
-

ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร

สำนั กงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพืน
้ ที่ 1-12 สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดและสำขำทัว่ ประเทศ
(หมำยเหตุ: (ทีอ
่ ยู่/เบอร์โทรศัพย์ สำมำรถค ้นหำได ้ทำงเว็บไซต์ www.sso.go.th ))
www.sso.go.th
(หมำยเหตุ: -)
สำยด่วน 1506
(หมำยเหตุ: -)
ศูนย์บริกำรประชำชน สำนั กปลัดสำนั กนำยกรัฐมนตรี
ิ กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th /
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ตู ้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุ โลก เขตดุสติ กทม. 10300))
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ลำด ับ

ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร

5)

ศูนย์รับเรือ
่ งร ้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ
(หมำยเหตุ: (สำนักงำนคณะกรรมกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน ป.ป.ท.)
้ 2 ถนนแจ ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชัน
11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH

ศูนย์รับเรือ
่ งร ้องเรียนสำหรับนั กลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center /
Email : Fad.pacc@gmail.com))

แผนผ ังขนตอนและระยะเวลำกำรเปลี
ั้
ย
่ นแปลงข้อเท็จจริงนำยจ้ำง

สรุป

นายจ ้างยืน
่ แบบแจ ้งการเปลีย
่ นแปลง
ข ้อเท็จจริงนายจ ้าง และเจ ้าหน ้าที่
ตรวจสอบความถูกต ้องครบถ ้วนของ
เอกสาร

เจ ้าหน ้าทีบ
่ น
ั ทึกและแก ้ไขตามแบบ
เปลีย
่ นแปลงข ้อเท็จจริงนายจ ้าง

5 นาที

15 นาที

รวมระยะเวลำ 20 นำที

แบบฟอร์ม ต ัวอย่ำงและคูม
่ อ
ื กำรกรอก
ลำด ับ

่ แบบฟอร์ม
ชือ

แบบแจ ้งกำรเปลีย
่ นแปลงข ้อเท็จจริงนำยจ ้ำง (สปส.6-15)
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คูม
่ อ
ื สำหร ับประชำชน : กำรแจ้งเปลีย
่ นแปลงข้อเท็จจริงผูป
้ ระก ันตนมำตรำ 33 และมำตรำ 39
หน่วยงำนทีใ่ ห้บริกำร : สำนั กงำนประกันสังคม กระทรวงแรงงำน
หล ักเกณฑ์ วิธก
ี ำร เงือ
่ นไข (ถ้ำมี) ในกำรยืน
่ คำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ในกรณีทผ
ี่ ู ้ประกันตนตำมมำตรำ 33 และ มำตรำ 39 มีกำรเปลีย
่ นแปลงข ้อมูลทีเ่ คยแจ ้งไว ้แก่สำนั กงำนประกันสังคม
ทุกกรณี ต ้องแจ ้งต่อสำนักงำนประกันสังคม โดยใช ้แบบฟอร์ม ดังนี้
(1) กรณีผู ้ประกันตนตำมมำตรำ 33
้ สุดควำมเป็ นผู ้ประกันตน(สปส. 6-09) ภำยในวันที่ 15
- ลำออกจำกกำรเป็ นผู ้ประกันตนให ้นำยจ ้ำงยืน
่ แบบแจ ้งกำรสิน
ของเดือนถัดจำกเดือนทีม
่ ก
ี ำรเปลีย
่ นแปลง
(2) กรณีผู ้ประกันตนตำมมำตรำ 39
้ สุด
- ลำออกจำกกำรเป็ นผู ้ประกันตนหรือกลับเข ้ำเป็ นผู ้ประกันตนตำมมำตรำ33 ให ้ผู ้ประกันตนยืน
่ แบบกำรแจ ้งกำรสิน
ควำมเป็ นผู ้ประกันตนโดยสมัครใจ(แบบ สปส.1-21)
- เปลีย
่ นแปลงสถำนทีต
่ ด
ิ ต่อให ้ผู ้ประกันตนยืน
่ แบบแจ ้งเปลีย
่ นแปลงสถำนทีต
่ ด
ิ ต่อ (แบบ สปส.1-34)
่ /ชือ
่ สกุล /เลขประจำตัวประชำชน /
(3) กรณีผู ้ประกันตนตำมมำตรำ 33 และมำตรำ 39 เปลีย
่ นคำนำหน ้ำนำม /ชือ
สถำนภำพครอบครั ว /แจ ง้ เพิ่ม จ ำนวนบุต ร หรื อ กำรเปลี่ย นแปลงสภำพร่ ำ งกำย ให ้ใช ้แบบแจ ง้ กำรเปลี่ย นแปลง
ข ้อเท็จจริงผู ้ประกันตน (แบบ สปส.6-10) ยืน
่ ต่อสำนั กงำนประกันสังคม ภำยในวันที่ 15 ของเดือนถัดจำกเดือนทีม
่ ก
ี ำร
เปลีย
่ นแปลง
หมำยเหตุ :
1. กรณี คำขอฯ หรือ รำยกำรเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำไม่ถูกต ้องหรือ ไม่ครบถ ้วน หรือไม่อ ำจแก ้ไข /เพิม
่ เติมได ้
ในขณะนัน
้ ผู ้รับคำขอฯ และผู ้ยืน
่ คำขอฯ จะต ้องลงนำมในแบบรับเรือ
่ งและตรวจสอบเอกสำร /หลักฐำนทีเ่ จ ้ำหน ้ำทีแ
่ จ ้ง
ให ้ทรำบร่วมกัน พร ้อมกำหนดระยะเวลำให ้ผู ้ยืน
่ คำขอฯ ดำเนินกำรแก ้ไข/เพิม
่ เติม หำกผู ้ยืน
่ คำขอฯไม่ดำเนินกำรแก ้ไข /
เพิม
่ เติม ได ้ภำยในระยะเวลำทีก
่ ำหนด ผู ้รับคำขอฯ จะดำเนินกำรคืนคำขอฯ และเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ
2. ในกรณี ท ผ
ี่ ู ้ยื่น ค ำขอฯ ไม่ไ ด ้มำยื่น ด ้วยตนเอง ณ ส ำนั ก งำนประกัน สัง คม เช่น ทำงไปรษณี ย ์ ฝำกผู ้อืน
่ ส่ง เมื่อ
ตรวจสอบแล ้ว พบว่ำ เอกสำรไม่ครบถ ้วนตำมทีร่ ะบุไว ้ในคู่มอ
ื ประชำชน สำนั กงำนประกันสังคมจะแจ ้งให ้ผู ้ยืน
่ คำขอฯ
หรือผู ้แทนส่งเอกสำรให ้สำนั กงำนประกันสังคมภำยใน 15 วัน นับแต่วน
ั ทีไ่ ด ้รับแจ ้ง
3. พนักงำนเจ ้ำหน ้ำทีจ
่ ะยังไม่พจ
ิ ำรณำคำขอฯ และยังไม่นับระยะเวลำดำเนินงำน จนกว่ำผู ้ยืน
่ คำขอฯจะดำเนินกำรแก ้ไข
คำขอฯ หรือยืน
่ เอกสำร เพิม
่ เติมครบถ ้วนตำมแบบรับเรือ
่ งและตรวจสอบเอกสำร /หลักฐำน ทีเ่ จ ้ำหน ้ำทีแ
่ จ ้งให ้ทรำบนั น
้
เรียบร ้อยแล ้ว
4. ขัน
้ ตอนกำรดำเนินงำนตำมคูม
่ อ
ื จะเริม
่ นั บระยะเวลำตัง้ แต่เจ ้ำหน ้ำทีต
่ รวจสอบเอกสำรครบถ ้วนตำมทีร่ ะบุไว ้ในคู่มอ
ื
ประชำชนเรียบร ้อยแล ้ว
ช่องทำงกำรให้บริกำร

สถำนทีใ่ ห้บริกำร

(หมำยเหตุ: (ทีอ
่ ยู่/โทรศัพย์ สำมำรถค ้นหำได ้ทำงเว็บไซต์
www.sso.go.th ))
สำนั กงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพืน
้ ที่ 1-12 / สำนักงำน
ประกันสังคมจังหวัดและสำขำทัว่ ประเทศ /ติดต่อด ้วยตนเอง ณ

หน่วยงำน
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ระยะเวลำเปิ ดให้บริกำร เปิ ดให ้บริกำรวัน จันทร์
ถึง วันศุกร์ (ยกเว ้นวันหยุดทีท
่ ำงรำชกำรกำหนด)
ตัง้ แต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีย
่ ง)

ขนตอน
ั้
ระยะเวลำ และส่วนงำนทีร่ ับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 5 นำที
ลำด ับ
1)

ขนตอน
ั้
กำรตรวจสอบเอกสำร
นำยจ ้ำง/ผู ้ประกันตน/ผู ้รับมอบอำนำจยืน
่ คำขอฯ เจ ้ำหน ้ำที่
ตรวจสอบเอกสำรควำมครบถ ้วนถูกต ้องของแบบคำขอ และ
เอกสำรประกอบและบันทึกรำยกำรขอเปลีย
่ นแปลงข ้อเท็จจริง
ผู ้ประกันตนในระบบ Online
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลำ
5 นำที

ส่วนทีร่ ับผิดชอบ
จุดรับคำขอ

รำยกำรเอกสำร หล ักฐำนประกอบ
ลำด ับ

่ เอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม
ชือ
่ เติม (ถ้ำมี)

1)

้ สุดควำมเป็นผูป
แบบแจ้งกำรสิน
้ ระก ันตนโดยสม ัครใจ (สปส.1-21)
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ แบบแจ้งกำรเปลีย
่ นแปลงสถำนทีต
่ ด
ิ ต่อ (สปส.1-34)
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ ้ สุดควำมเป็นผูป
หน ังสือแจ้งกำรสิน
้ ระก ันตน (สปส.6-09)
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ แบบแจ้งกำรเปลีย
่ นแปลงข้อเท็จจริงผูป
้ ระก ันตน (สปส.6-10)
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ ้ ทนบ ัตร
บ ัตรประจำต ัวประชำชน หรือบ ัตรอืน
่ ทีม
่ รี ูปถ่ำยทีใ่ ชแ
ประจำต ัวประชำชนหรือบ ัตรอืน
่ ทีท
่ ำงรำชกำรออกให้ฉบ ับจริง
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ กรณีเปลีย
่ นสถำนภำพครอบคร ัว (โสด สมรส หม้ำย หย่ำ แยกก ันอยู)่
- สำเนำทะเบียนสมรส
- สำเนำทะเบียนหย่ำ (จำเป็นต้องใช)้
- ใบมรณะบ ัตรของคูส
่ มรส
ฉบ ับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ กรณีเปลีย
่ นแปลงสภำพร่ำงกำย -บ ัตรประจำต ัวคนพิกำร หรือ
ั
เอกสำรร ับรองควำมพิกำรจำกกระทรวงกำรพ ัฒนำสงคมและควำม
มน
่ ั คงของมนุษย์
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ ้ ระกอบเพิม
กรณีเป็นคนต่ำงด้ำวให้แนบเอกสำรด ังต่อไปนีป
่ เติม
(1) กรณีเปลีย
่ นคำนำหน้ำ (นำย,นำง,นำงสำว)
- สำเนำใบสำค ัญประจำต ัวคนต่ำงด้ำว (กรณีเป็นคนต่ำงด้ำว)
- สำเนำหน ังสือเดินทำง (กรณีเป็นคนต่ำงด้ำว)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)
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หน่วยงำนภำคร ัฐผูอ
้ อก
เอกสำร
สำนั กงำนประกันสังคม

สำนั กงำนประกันสังคม

สำนั กงำนประกันสังคม

สำนั กงำนประกันสังคม

กรมกำรปกครอง

กรมกำรปกครอง

สำนั กงำนปลัดกระทรวงกำร
พัฒนำสังคมและควำมมั่นคง
ของมนุษย์

กรมกำรจัดหำงำน

่ เอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม
ชือ
่ เติม (ถ้ำมี)

ลำด ับ

9)

่ - สำเนำทะเบียนเปลีย
่ ต ัว
(2) กรณีเปลีย
่ นชือ
่ นชือ
- สำเนำใบสำค ัญประจำต ัวคนต่ำงด้ำว(กรณีเป็นคนต่ำงด้ำว)
- สำเนำหน ังสือเดินทำง (กรณีเป็นคนต่ำงด้ำว)
ฉบ ับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ ่ สกุล
กรณีเปลีย
่ นชือ
่ สกุล
- สำเนำทะเบียนเปลีย
่ นชือ
- สำเนำใบสำค ัญประจำต ัวคนต่ำงด้ำว(กรณีเป็นคนต่ำงด้ำว)
- สำเนำหน ังสือเดินทำง (กรณีเป็นคนต่ำงด้ำว)
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ -

หน่วยงำนภำคร ัฐผูอ
้ อก
เอกสำร

กรมกำรจัดหำงำน

ค่ำธรรมเนียม
ลำด ับ
1)

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
ไม่เสียค่ำธรรมเนียม
(หมำยเหตุ: -)

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
-

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำด ับ
1)
2)
3)
4)
5)

ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
สำนั กงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพืน
้ ที่ 1-12 /สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดและสำขำทัว่ ประเทศ
(หมำยเหตุ: (ทีอ
่ ยู่/โทรศัพท์ สำมำรถค ้นหำได ้ทำงเว็บไซต์ www.sso.go.th ))
เว็บไซต์ www.sso.go.th
(หมำยเหตุ: -)
สำยด่วน 1506
(หมำยเหตุ: -)
ศูนย์บริกำรประชำชน สำนั กปลัดสำนั กนำยกรัฐมนตรี
ิ กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th /
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ตู ้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุ โลก เขตดุสติ กทม. 10300))
ศูนย์รับเรือ
่ งร ้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ
(หมำยเหตุ: (สำนักงำนคณะกรรมกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน ป.ป.ท.)
้ 2 ถนนแจ ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชัน
11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH

ศูนย์รับเรือ
่ งร ้องเรียนสำหรับนั กลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center /
Email : Fad.pacc@gmail.com))
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แผนผ ังขนตอนและระยะเวลำกำรแจ้
ั้
งเปลีย
่ นแปลงข้อเท็ จจริงผูป
้ ระก ันตนมำตรำ 33 และมำตรำ 39

นายจ ้าง/ผู ้ประกันตน/ผู ้รับมอบอานาจยืน
่ คาขอฯ
เจ ้าหน ้าทีต
่ รวจสอบเอกสารความครบถ ้วนถูกต ้องของ
แบบคาขอ และเอกสารประกอบและบันทึกรายการขอ
เปลีย
่ นแปลงข ้อเท็จจริงผู ้ประกันตนในระบบ Online

5 นาที

สรุป

รวมระยะเวลำ 5 นำที

แบบฟอร์ม ต ัวอย่ำงและคูม
่ อ
ื กำรกรอก
่ แบบฟอร์ม
ชือ

ลำด ับ

้ สุดควำมเป็ นผู ้ประกันตนโดยสมัครใจ (สปส.1-21)
- แบบแจ ้งกำรสิน
- แบบแจ ้งกำรเปลีย
่ นแปลงสถำนทีต
่ ด
ิ ต่อ (สปส.1-34)
้ สุดควำมเป็ นผู ้ประกันตน (สปส.6-09)
- หนังสือแจ ้งกำรสิน
- แบบแจ ้งกำรเปลีย
่ นแปลงข ้อเท็จจริงผู ้ประกันตน (สปส.6-10)
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คูม
่ อ
ื สำหร ับประชำชน : กำรแจ้งเปลีย
่ นแปลงข้อเท็จจริงผูป
้ ระก ันตนตำมมำตรำ 40
หน่วยงำนทีใ่ ห้บริกำร : สำนั กงำนประกันสังคม กระทรวงแรงงำน
หล ักเกณฑ์ วิธก
ี ำร เงือ
่ นไข (ถ้ำมี) ในกำรยืน
่ คำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
กำรแจ ้งเปลีย
่ นแปลงข ้อเท็จจริงผู ้ประกันตนตำมมำตรำ 40
่ -สกุล หรือข ้อมูลสถำนภำพผู ้ประกันตน ให ้ยืน
1. กรณีผู ้ประกันตนเปลีย
่ นแปลง ชือ
่ แบบแจ ้งกำรเปลีย
่ นแปลงข ้อเท็จจริง
และกำรเปลีย
่ นแปลงทำงเลือกกำรจ่ำยเงินสมทบผู ้ประกันตนตำมมำตรำ 40 (สปส.1-40/1) ได ้ทีส
่ ำนั กงำนประกันสังคม
กรุงเทพมหำนครพืน
้ ที่ 1-12 และสำนักงำนประกันสังคมจังหวัดและสำขำ
2. กรณีผู ้ประกันตนมีควำมประสงค์ขอเปลีย
่ นแปลงสำนักงำนประกันสังคมทีร่ ับผิดชอบ ให ้ยืน
่ แบบแจ ้งกำรเปลีย
่ นแปลง
ข ้อเท็จจริงและกำรเปลีย
่ นแปลงทำงเลือกกำรจ่ำยเงินสมทบผู ้ประกันตนตำมมำตรำ 40 (สปส.1-40/1) ได ้ทีส
่ ำนั กงำน
ประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพืน
้ ที่ 1-12 และสำนักงำนประกันสังคมจังหวัดและสำขำ
กำรแจ ้งเปลีย
่ นแปลงทำงเลือกกำรจ่ำยเงินสมทบผู ้ประกันตนตำมมำตรำ 40
ิ ธิเปลีย
1. ผู ้ประกันตนมีสท
่ นแปลงทำงเลือกกำรจ่ำยเงินสมทบได ้ปี ละ 1 ครัง้ โดยสำมำรถยืน
่ แบบแจ ้งกำรเปลีย
่ นแปลง
ข ้อเท็จจริงและกำรเปลีย
่ นแปลงทำงเลือกกำรจ่ำยเงินสมทบผู ้ประกันตนตำมมำตรำ 40 (สปส.1-40/1) ได ้ตัง้ แต่เดือน
มกรำคม - ธันวำคม ของทุกปี โดยให ้มีผลในกำรเปลีย
่ นแปลงทำงเลือก ตัง้ แต่วันที่ 1 ของเดือนถัดจำกเดือนทีย
่ น
ื่
เปลีย
่ นแปลงทำงเลือก
2. กรณีผู ้ประกันตนมีควำมประสงค์จะจ่ำยเงินสมทบทำงเลือกใหม่ ก่อนถึงเดือนทีม
่ ผ
ี ลในกำรเปลีย
่ นแปลงทำงเลือก
ผู ้ประกันตนไม่สำมำรถนำส่งเงินสมทบก่อนถึงเดือนทีม
่ ผ
ี ลในกำรเปลีย
่ นแปลงทำงเลือกได ้
3. ผู ้ประกัน ตนสำมำรถยื่นแบบแจ ้งกำรเปลีย
่ นแปลงข ้อเท็จ จริง และกำรเปลีย
่ นแปลงทำงเลือกกำรจ่ำ ยเงิน สมทบ
ผู ้ประกันตนตำมมำตรำ 40 (สปส.1-40/1) ได ้ทีส
่ ำนั กงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นที่ 1-12 และสำนั กงำน
ประกันสังคมจังหวัดและสำขำ
กำรแจ ้งควำมจำนงไม่ประสงค์เป็ นผู ้ประกันตนตำมมำตรำ 40
กรณีผู ้ประกันตนมีควำมประสงค์จะลำออกจำกกำรเป็ นผู ้ประกันตนตำมมำตรำ 40 ให ้ยืน
่ แบบแจ ้งควำมจำนงไม่ประสงค์
เป็ นผู ้ประกันตนตำมมำตรำ 40 ตำมแบบ (สปส.1-40/2) ได ้ทีส
่ ำนั กงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพืน
้ ที่ 1-12 และ
สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดและสำขำ โดยให ้มีผลนับแต่วน
ั ทีไ่ ม่ประสงค์เป็ นผู ้ประกันตน
หมำยเหตุ :
1. กรณีคำขอฯ หรือรำยกำรเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำไม่ถูกต ้องหรือไม่ครบถ ้วน หรือไม่อำจแก ้ไข /เพิม
่ เติมได ้ใน
ขณะนั น
้ ผู ้รับคำขอฯ และผู ้ยืน
่ คำขอฯ จะต ้องลงนำมในแบบรับเรือ
่ งและตรวจสอบเอกสำร/หลักฐำนทีเ่ จ ้ำหน ้ำทีแ
่ จ ้งให ้
ทรำบร่วมกัน พร ้อมกำหนดระยะเวลำให ้ผู ้ยืน
่ คำขอฯ ดำเนินกำรแก ้ไข/เพิม
่ เติม หำกผู ้ยืน
่ คำขอฯ ไม่ดำเนินกำรแก ้ไข/
เพิม
่ เติมได ้ ภำยในระยะเวลำทีก
่ ำหนดผู ้รับคำขอฯ จะดำเนินกำรคืนคำขอฯ และเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ
2. ในกรณี ทผ
ี่ ู ้ยื่น ค ำขอฯ ไม่ไ ด ้มำยื่น ด ้วยตนเอง ณ ส ำนั กงำนประกัน สัง คม เช่น ทำงไปรษณี ย ์ ฝำกผู ้อืน
่ ส่ง เมื่อ
ตรวจสอบแล ้ว พบว่ำ เอกสำรไม่ครบถ ้วนตำมทีร่ ะบุไว ้ในคู่มอ
ื ประชำชน สำนั กงำนประกันสังคมจะแจ ้งให ้ผู ้ยืน
่ คำขอฯ
หรือผู ้แทนส่งเอกสำรให ้สำนั กงำนประกันสังคมภำยใน 15 วัน นับแต่วน
ั ทีไ่ ด ้รับแจ ้ง
3. พนั กงำนเจ ้ำหน ้ำทีจ
่ ะยังไม่พจ
ิ ำรณำคำขอฯ และยังไม่นับระยะเวลำดำเนินงำน จนกว่ำผู ้ยืน
่ คำข อฯ จะดำเนินกำร
แก ้ไขคำขอฯ หรือยืน
่ เอกสำรเพิม
่ เติมครบถ ้วนตำมแบบรับเรือ
่ งและตรวจสอบเอกสำร/หลักฐำน ทีเ่ จ ้ำหน ้ำทีแ
่ จ ้งให ้ทรำบ
นัน
้ เรียบร ้อยแล ้ว
4. ขัน
้ ตอนกำรดำเนินงำนตำมคู่มอ
ื จะเริม
่ นั บระยะเวลำตัง้ แต่เจ ้ำหน ้ำทีต
่ รวจสอบเอกสำรครบถ ้วนตำมทีร่ ะบุไว ้ในคูม
่ อ
ื
ประชำชนเรียบร ้อยแล ้ว
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ช่องทำงกำรให้บริกำร

สถำนทีใ่ ห้บริกำร

(หมำยเหตุ: (ทีอ
่ ยู่/โทรศัพท์ สำมำรถค ้นหำได ้ทำงเว็บไซต์
www.sso.go.th))
สำนั กงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพืน
้ ที่ 1-12 / สำนักงำน
ประกันสังคมจังหวัดและสำขำทัว่ ประเทศ /ติดต่อด ้วยตนเอง ณ

ระยะเวลำเปิ ดให้บริกำร เปิ ดให ้บริกำรวัน จันทร์
ถึง วันศุกร์ (ยกเว ้นวันหยุดทีท
่ ำงรำชกำรกำหนด)
ตัง้ แต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีย
่ ง)

หน่วยงำน

ขนตอน
ั้
ระยะเวลำ และส่วนงำนทีร่ ับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 5 นำที
ลำด ับ
1)

ขนตอน
ั้
กำรตรวจสอบเอกสำร
ผู ้ประกันตนยืน
่ แบบแจ ้งกำรเปลีย
่ นแปลงข ้อเท็จจริง
และกำรเปลีย
่ นแปลงทำงเลือกกำรจ่ำยเงินสมทบ
ผู ้ประกันตนตำมมำตรำ 40 (สปส.1-40/1)
หรือแบบแจ ้งควำมจำนงไม่ประสงค์เป็ นผู ้ประกันตน
ตำมมำตรำ 40 (สปส.1-40/2) และเอกสำรประกอบ
เจ ้ำหน ้ำทีร่ ับแบบและตรวจสอบควำมถูกต ้อง
ครบถ ้วนของแบบคำขอฯ และเอกสำรประกอบ
และบันทึกประวัตก
ิ ำรเปลีย
่ นแปลงข ้อเท็จจริง
ในระบบสำรสนเทศมำตรำ 40
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลำ
5 นำที

ส่วนทีร่ ับผิดชอบ
จุดรับคำขอ

รำยกำรเอกสำร หล ักฐำนประกอบ
ลำด ับ

่ เอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม
ชือ
่ เติม (ถ้ำมี)

1)

แบบแจ้งกำรเปลีย
่ นแปลงข้อเท็จจริงและทำงเลือก กำรนำส่งเงิน
สมทบผูป
้ ระก ันตนตำมมำตรำ 40 (สปส.1-40/1)
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ บ ัตรประจำต ัวประชำชน
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ ่
ใบสำค ัญกำรเปลีย
่ นชือ
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่ำ
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ แบบแจ้งควำมจำนงไม่ประสงค์เป็นผูป
้ ระก ันตนตำมมำตรำ 40
(สปส.1-40/2)
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ -

2)

3)

4)

5)
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หน่วยงำนภำคร ัฐผูอ
้ อก
เอกสำร
สำนั กงำนประกันสังคม

กรมกำรปกครอง

กรมกำรปกครอง

กรมกำรปกครอง

สำนั กงำนประกันสังคม

ค่ำธรรมเนียม
ลำด ับ
1)

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
ไม่เสียค่ำธรรมเนียม
(หมำยเหตุ: -)

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
-

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำด ับ
1)
2)
3)
4)
5)

ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
สำนั กงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพืน
้ ที่ 1-12 สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดและสำขำทัว่ ประเทศ
(หมำยเหตุ: (ทีอ
่ ยูแ
่ ละโทรศัพท์ สำมำรถค ้นหำได ้ทำงเว็บไซต์ www.sso.go.th ))
เว็บไซต์ www.sso.go.th
(หมำยเหตุ: -)
สำยด่วน 1506
(หมำยเหตุ: -)
ศูนย์บริกำรประชำชน สำนั กปลัดสำนั กนำยกรัฐมนตรี
ิ กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th /
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ตู ้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุ โลก เขตดุสติ กทม. 10300))
ศูนย์รับเรือ
่ งร ้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ
(หมำยเหตุ: (สำนักงำนคณะกรรมกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน ป.ป.ท.)
้ 2 ถนนแจ ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชัน
11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH

ศูนย์รับเรือ
่ งร ้องเรียนสำหรับนั กลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center /
Email : Fad.pacc@gmail.com))

แผนผ ังขนตอนและระยะเวลำกำรแจ้
ั้
งเปลีย
่ นแปลงข้อเท็ จจริงผูป
้ ระก ันตนตำมมำตรำ 40

ผู ้ประกันตนยืน
่ แบบแจ ้งการเปลีย
่ นแปลงข ้อเท็จจริง
และการเปลีย
่ นแปลงทางเลือกการจ่ายเงินสมทบ
ผู ้ประกันตนตามมาตรา 40 (สปส.1-40/1)
หรือแบบแจ ้งความจานงไม่ประสงค์เป็ นผู ้ประกันตน
ตามมาตรา 40 (สปส.1-40/2) และเอกสารประกอบ
เจ ้าหน ้าทีร่ ับแบบและตรวจสอบความถูกต ้อง
ครบถ ้วนของแบบคาขอฯ และเอกสารประกอบ
และบันทึกประวัตก
ิ ารเปลีย
่ นแปลงข ้อเท็จจริง
ในระบบสารสนเทศมาตรา 40
5 นาที

สรุป

1 จุดบริกำร 1 ขัน
้ ตอน รวมระยะเวลำ 5 นำที
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แบบฟอร์ม ต ัวอย่ำงและคูม
่ อ
ื กำรกรอก
่ แบบฟอร์ม
ชือ

ลำด ับ
-

แบบแจ ้งกำรเปลีย
่ นแปลงข ้อเท็จจริงและกำรเปลีย
่ นแปลงทำงเลือกกำรจ่ำยเงินสมทบ ผู ้ประกันตนตำมมำตรำ 40
(สปส.1-40/1)

- แบบแจ ้งควำมจำนงไม่ประสงค์เป็ นผู ้ประกันตนตำมมำตรำ 40 (สปส.1-40/2)
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หมวดการชําระเงินสมทบ

คูม
่ อ
ื สำหร ับประชำชน : กำรชำระเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของนำยจ้ำง
หน่วยงำนทีใ่ ห้บริกำร : สำนั กงำนประกันสังคม กระทรวงแรงงำน
หล ักเกณฑ์ วิธก
ี ำร เงือ
่ นไข (ถ้ำมี) ในกำรยืน
่ คำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
พระรำชบัญญัตเิ งินทดแทน พ.ศ. 2537 และแก ้ไขเพิม
่ เติมนำยจ ้ำง หมำยถึง ผู ้ซึง่ ตกลงรับลูกจ ้ำงเข ้ำทำงำน โดยจ่ำย
ค่ำ จ ำ้ งให แ้ ละหมำยควำมรวมถึง ผู ซ
้ ึ่ง ได ้รั บ มอบหมำยให ท
้ ำงำนแทนนำยจ ำ้ งในกรณี ท ี่น ำยจ ำ้ งเป็ นนิ ต ิบุ ค คลให ้
หมำยควำมรวมถึงผู ้มีอำนำจกระทำกำรแทนนิตบ
ิ ค
ุ คลและผู ้ซึง่ ได ้รับมอบหมำยจำกผู ้มีอำนำจกระทำกำรแทนนิตบ
ิ ค
ุ คล
ให ้ทำกำรแทนด ้วย ซึง่ ในปี แรกนำยจ ้ำงมีหน ้ำทีต
่ ้องชำระเงินสมทบภำยในสำมสิบวันนั บแต่วันทีน
่ ำยจ ้ำงมีหน ้ำทีต
่ ้อง
จ่ำ ยเงิน สมทบ ส ำหรั บ ปี ถั ด ไปนำยจ ้ำงมีห น ำ้ ทีต
่ ้องช ำระเงิน สมทบ ภำยในวัน ที่ 31 มกรำคมของแต่ล ะปี หำกพ น
้
ระยะเวลำที่ก ำหนดนำยจ ้ำงต ้องช ำระเงิน เพิ่ม ตำมกฎหมำยร อ้ ยละสองต่อ เดือ น ของจ ำนวนเงิน สมทบที่ต ้องจ่ ำ ย
นอกจำกนี้น ำยจ ้ำงต ้องรำยงำนค่ำ จ ้ำงกองทุน เงิน ทดแทนของปี ทีผ
่ ่ำ นมำต่อ ส ำนั กงำนประกัน สัง คมโดยกรอกข ้อมูล
จำนวนค่ำจ ้ำงทีจ
่ ่ำยจริงให ้กับลูกจ ้ำงทุกคน ตัง้ แต่วันที่ 1 มกรำคม - 31 ธันวำคมของปี ทีผ
่ ่ำนมำ และจำนวนลูกจ ้ำง
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พร ้อมกรอกแบบคำนวณค่ำจ ้ำงเพือ
่ ประกอบกำรรำยงำนค่ำจ ้ำง ภำยในเดือนกุมภำพันธ์ โดยยืน
่ ได ้ที่
สำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพืน
้ ที/่ จังหวัด/สำขำทีน
่ ำยจ ้ำงตัง้ อยู่
นำยจ ้ำงมีหน ้ำทีจ
่ ำ่ ยเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนตำมใบแจ ้งประเมินแต่ละประเภทดังนี้
1. ใบแจ ้งกำรประเมินเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี (กท.26 ก) กำหนดชำระเงินภำยในวันที่ 31 มกรำคม
ของทุกปี
2. ใบแจ ้งเงินสมทบจำกกำรรำยงำนค่ำจ ้ำงประจำปี (กองทุนเงินทดแทน) (กท.25 ค) กำหนดชำระเงินภำยในวันที่ 31
มีนำคม ของทุกปี
3. ใบแจ ้งเงินสมทบจำกกำรตรวจบัญชีประจำปี (กองทุนเงินทดแทน) (กท.25 ก) กำหนดชำระเงินภำยใน 30 วันนั บแต่
วันทีอ
่ อกใบแจ ้งเงินสมทบฯ (เว ้นแต่ไม่รำยงำนค่ำจ ้ำงหรือรำยงำนค่ำจ ้ำงเกินกำหนดให ้ชำระเงินภำยในวันที่ 31 มีนำคม
ของปี )
4. ใบแจ ้งประเมินเงินฝำก (กท.23) กำหนดชำระเงินภำยในเดือนมกรำคม
5. ใบแจ ้งเงินสมทบประจำงวด กองทุนเงินทดแทน (กท.26 ข) แบ่งชำระเงินสมทบเป็ น 4 งวด คือ เงินสมทบงวด 1
กำหนดชำระเงินภำยในวันที่ 30 เมษำยน เงินสมทบงวด 2 กำหนดชำระเงินภำยในวันที่ 31 กรกฎำคม เงินสมทบงวด 3
กำหนดชำระเงินภำยในวันที่ 31 ตุลำคม และเงินสมทบงวด 4 กำหนดชำระเงินภำยในวันที่ 31 มกรำคมของปี ถัดไป
หมำยเหตุ :
1. กรณี คำขอฯ หรือ รำยกำรเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำไม่ถูกต ้องหรือ ไม่ครบถ ้วน หรือไม่อ ำจแก ้ไข /เพิม
่ เติมได ้
ในขณะนั น
้ ผู ้รับคำขอฯ และผู ้ยืน
่ คำขอฯ จะต ้องลงนำมในแบบรับเรื่องและตรวจสอบเอกสำร/หลักฐำนทีเ่ จ ้ำหน ้ำทีแ
่ จ ้ง
ให ้ทรำบ ร่วมกัน พร ้อมกำหนดระยะเวลำให ้ผู ้ยืน
่ คำขอฯ ดำเนินกำรแก ้ไข/เพิม
่ เติม หำกผู ้ยืน
่ คำขอฯ ไม่ดำเนินกำรแก ้ไข/
เพิม
่ เติมได ้ ภำยในระยะเวลำทีก
่ ำหนดผู ้รับคำขอฯ จะดำเนินกำรคืนคำขอฯ และเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ
2. ในกรณีทผ
ี่ ู ้ยืน
่ คำขอฯ ไม่ได ้มำยืน
่ ด ้วยตนเอง ณ สำนักงำนประกันสังคม เช่น ทำงไปรษณีย ์ ฝำกผู ้อืน
่ ส่ง เมือ
่ ตรวจสอบแล ้ว
พบว่ำ เอกสำรไม่ครบถ ้วนตำมทีร่ ะบุไว ้ในคู่มอ
ื ประชำชน สำนั ก งำนประกัน สังคมจะแจ ้งให ้ผู ้ยืน
่ คำขอฯ หรือผู ้แทนส่ง
เอกสำรให ้สำนักงำนประกันสังคมภำยใน 15 วัน นับแต่วน
ั ทีไ่ ด ้รับแจ ้ง
3. พนักงำนเจ ้ำหน ้ำทีจ
่ ะยังไม่พจ
ิ ำรณำคำขอฯ และยังไม่นับระยะเวลำดำเนินงำน จนกว่ำผู ้ยืน
่ คำขอฯ จะดำเนินกำรแก ้ไข
คำขอฯ หรือยืน
่ เอกสำร เพิม
่ เติมครบถ ้วนตำมแบบรับเรือ
่ งและตรวจสอบเอกสำร/หลักฐำน ทีเ่ จ ้ำหน ้ำทีแ
่ จ ้งให ้ทรำบนั น
้
เรียบร ้อยแล ้ว
4. ขัน
้ ตอนกำรดำเนินงำนตำมคูม
่ อ
ื จะเริม
่ นั บระยะเวลำตัง้ แต่เจ ้ำหน ้ำทีต
่ รวจสอบเอกสำรครบถ ้วนตำมทีร่ ะบุไว ้ในคู่มอ
ื
ประชำชนเรียบร ้อยแล ้ว
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ช่องทำงกำรให้บริกำร

สถำนทีใ่ ห้บริกำร

(หมำยเหตุ: (ทีอ
่ ยู่/โทรศัพท์ สำมำรถค ้นหำได ้ทำงเว็บไซต์
www.sso.go.th))
สำนั กงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพืน
้ ที่ 1-12 / สำนักงำน
ประกันสังคมจังหวัดและสำขำทัว่ ประเทศ /ติดต่อด ้วยตนเอง ณ

หน่วยงำน
สถำนทีใ่ ห้บริกำร
(หมำยเหตุ: (ระยะเวลำเปิ ด-ปิ ดทำกำร ขึน
้ อยู่กบ
ั หน่วยบริกำร))
ธนำณั ตท
ิ ำงไปรษณีย/์ ติดต่อด ้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
สถำนทีใ่ ห้บริกำร
(หมำยเหตุ: (ระยะเวลำเปิ ด-ปิ ดทำกำร ขึน
้ อยู่กบ
ั หน่วยบริกำร))
เคำน์เตอร์ธนำคำร 2 แห่ง (ธนำคำรกรุงไทย จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จำกัด (มหำชน)/ติดต่อด ้วยตนเอง ณ
หน่วยงำน
สถำนทีใ่ ห้บริกำร
(หมำยเหตุ: -)
เคำน์เตอร์เซอร์วส
ิ /ติดต่อด ้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
สถำนทีใ่ ห้บริกำร
(หมำยเหตุ: -)
เทสโก ้ โลตัส/ติดต่อด ้วยตนเอง ณ หน่วยงำน

ระยะเวลำเปิ ดให้บริกำร เปิ ดให ้บริกำรวัน จันทร์
ถึง วันศุกร์ (ยกเว ้นวันหยุดทีท
่ ำงรำชกำรกำหนด)
ตัง้ แต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีย
่ ง)

ระยะเวลำเปิ ดให้บริกำร เปิ ดให ้บริกำรวัน จันทร์
ถึง วันศุกร์ (ยกเว ้นวันหยุดทีท
่ ำงรำชกำรกำหนด)
ตัง้ แต่เวลำ 08:30 - 16:30 น.
ระยะเวลำเปิ ดให้บริกำร เปิ ดให ้บริกำรวัน จันทร์
ถึง วันศุกร์ (ยกเว ้นวันหยุดทีท
่ ำงรำชกำรกำหนด)
ตัง้ แต่เวลำ 09:00 - 15:00 น.
ระยะเวลำเปิ ดให้บริกำร เปิ ดให ้บริกำรตลอด 24
ชัว่ โมง
ระยะเวลำเปิ ดให้บริกำร เปิ ดให ้บริกำรวัน ทุกวัน
(ไม่เว ้นวันหยุดรำชกำร) ตัง้ แต่เวลำ 10:00 22:00 น.

ขนตอน
ั้
ระยะเวลำ และส่วนงำนทีร่ ับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 10 นำที
ลำด ับ
1)

2)

ขนตอน
ั้
กำรตรวจสอบเอกสำร
นำยจ ้ำงยืน
่ ใบแจ ้งประเมินเงินสมทบประจำปี หรือใบแจ ้งเงิน
สมทบจำกกำรรำยงำนค่ำจ ้ำงประจำปี หรือใบแจ ้งเงินสมทบจำก
กำรตรวจบัญชีประจำปี หรือใบแจ ้งประเมินเงินฝำก หรือใบแจ ้ง
เงินสมทบ ประจำงวดและเจ ้ำหน ้ำทีพ
่ จ
ิ ำรณำควำมถูกต ้องของ
จำนวนเงินสดหรือเช็ค
(หมำยเหตุ: -)
กำรพิจำรณำ
บันทึกรับชำระเงินสมทบ และออกใบเสร็จรับเงินให ้นำยจ ้ำง
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลำ
5 นำที

ส่วนทีร่ ับผิดชอบ
จุดรับคำขอ

5 นำที

จุดรับคำขอ

รำยกำรเอกสำร หล ักฐำนประกอบ
ลำด ับ

่ เอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม
ชือ
่ เติม (ถ้ำมี)

1)

ใบแจ้งกำรประเมินเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี (กท.26 ก)
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ แบบแสดงเงินค่ำจ้ำงประจำปี กองทุนเงินทดแทน (กท.20 ก)
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ ใบแจ้งเงินสมทบจำกกำรรำยงำนค่ำจ้ำงประจำปี กองทุนเงิน
ทดแทน (กท.25 ค)
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ -

2)

3)
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หน่วยงำนภำคร ัฐผูอ
้ อก
เอกสำร
สำนั กงำนประกันสังคม

สำนั กงำนประกันสังคม

สำนั กงำนประกันสังคม

่ เอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม
ชือ
่ เติม (ถ้ำมี)

ลำด ับ
4)

5)

6)

ใบแจ้งเงินสมทบจำกกำรตรวจบ ัญชีประจำปี (กองทุนเงิน
ทดแทน) (กท.25 ก)
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ ใบแจ้งประเมินเงินฝำก (กท.23)
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ ใบแจ้งเงินสมทบประจำงวด กองทุนเงินทดแทน (กท.26 ข)
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ -

หน่วยงำนภำคร ัฐผูอ
้ อก
เอกสำร
สำนั กงำนประกันสังคม

สำนั กงำนประกันสังคม

สำนั กงำนประกันสังคม

ค่ำธรรมเนียม
ลำด ับ
1)
2)

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
ไม่เสียค่ำธรรมเนียม
(หมำยเหตุ: -)
ธนำณัตท
ิ ำงไปรษณีย ์
(หมำยเหตุ: (ค่ำธรรมเนียมตำมอัตรำทีไ่ ปรษณียก
์ ำหนด))

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
-

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำด ับ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
สำนั กงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพืน
้ ที่ 1-12 / สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดและสำขำ ทั่วประเทศ
(หมำยเหตุ: (ทีอ
่ ยูแ
่ ละโทรศัพท์ สำมำรถค ้นหำได ้ทำงเว็บไซต์ www.sso.go.th))
เว็บไซต์ www.sso.go.th
(หมำยเหตุ: -)
สำยด่วน 1506
(หมำยเหตุ: -)
ศำลปกครอง
(หมำยเหตุ: -)
ศูนย์ดำธงธรรม
(หมำยเหตุ: -)
ศูนย์บริกำรประชำชน สำนั กปลัดสำนั กนำยกรัฐมนตรี
ิ กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th /
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ตู ้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุ โลก เขตดุสติ กทม. 10300))
ศูนย์รับเรือ
่ งร ้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ
(หมำยเหตุ: (สำนักงำนคณะกรรมกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน ป.ป.ท.)
้ 2 ถนนแจ ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชัน
11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH

ศูนย์รับเรือ
่ งร ้องเรียนสำหรับนั กลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center /
Email : Fad.pacc@gmail.com))
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แผนผ ังขนตอนและระยะเวลำกำรช
ั้
ำระเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของนำยจ้ำง

นำยจ ้ำงยืน
่ ใบแจ ้งประเมินเงินสมทบ
ประจำปี หรือใบแจ ้งเงินสมทบจำกกำร
รำยงำนค่ำจ ้ำงประจำปี หรือใบแจ ้งเงินสมทบ
จำกกำรตรวจบัญชีประจำปี หรือใบแจ ้ง
ประเมินเงินฝำก หรือใบแจ ้งเงินสมทบ
ประจำงวดและเจ ้ำหน ้ำทีพ
่ จ
ิ ำรณำควำม
ถูกต ้องของจำนวนเงินสดหรือเช็ค

บันทึกรับชำระเงินสมทบ และออก
ใบเสร็จรับเงินให ้นำยจ ้ำง

5 นำที

5 นำที

สรุป

รวมระยะเวลำ 10 นำที

แบบฟอร์ม ต ัวอย่ำงและคูม
่ อ
ื กำรกรอก
่ แบบฟอร์ม
ชือ

ลำด ับ
-

แบบใบแจ ้งกำรประเมินเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี (กท.26 ก)

-

แบบแสดงเงินค่ำจ ้ำงประจำปี กองทุนเงินทดแทน (กท.20 ก.)

-

แบบใบแจ ้งเงินสมทบจำกกำรรำยงำนค่ำจ ้ำงประจำปี กองทุนเงินทดแทน (กท.25 ค)

-

แบบใบแจ ้งเงินสมทบจำกกำรตรวจบัญชีประจำปี (กองทุนเงินทดแทน) (กท.25 ก)

-

แบบใบแจ ้งประเมินเงินฝำก (กท.23)

-

แบบใบแจ ้งเงินสมทบประจำงวด กองทุนเงินทดแทน (กท.26 ข)
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ั
คูม
่ อ
ื สำหร ับประชำชน : กำรชำระเงินสมทบกองทุนประก ันสงคมของนำยจ้
ำง (มำตรำ 33)
หน่วยงำนทีใ่ ห้บริกำร : สำนั กงำนประกันสังคม กระทรวงแรงงำน
หล ักเกณฑ์ วิธก
ี ำร เงือ
่ นไข (ถ้ำมี) ในกำรยืน
่ คำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
พระรำชบัญญัตป
ิ ระกันสังคม พ.ศ. 2533 และแก ้ไขเพิม
่ เติม กำหนดให ้มีกำรจัดเก็บเงินสมทบเข ้ำ”กองทุนประกันสังคม”
จำก 3 ฝ่ ำย คือ นำยจ ้ำง ผู ้ประกันตน และรัฐบำล ซึง่ ในกำรชำระเงินสมทบของนำยจ ้ำงและผู ้ประกันตนตำมมำตรำ 33
กฎหมำยก ำหนดให ้นำยจ ้ำงเป็ นผู ้น ำส่งเงินสมทบโดยหัก เงิน ค่ำ จ ้ำงของลูก จ ้ำง เพื่อ นำส่ง เป็ นเงินสมทบเข ้ำกองทุน
ประกันสังคมและจ่ำยในส่วนของนำยจ ้ำง ทัง้ นี้ นำยจ ้ำงมีหน ้ำทีห
่ ักเงินสมทบนำส่งสำนั กงำนประกันสังคมภำยในวันที่
15 ของเดือนถัดจำกเดือนทีม
่ ก
ี ำรหักเงินสมทบไว ้พร ้อมทัง้ ยืน
่ รำยกำรแสดงกำรส่งเงินสมทบตำมแบบทีก
่ ำหนด หำก
นำยจ ้ำงไม่นำส่งเงินสมทบในส่วนของตนหรือในส่วนของผู ้ประกันตนหรือส่งไม่ครบจำนวนภำยในเวลำทีก
่ ำหนดต ้อง
จ่ำยเงินเพิม
่ ในอัตรำร ้อยละสองต่อเดือนของจำนวนเงินสมทบทีน
่ ำยจ ้ำงยังมิได ้นำส่งหรือของจำนวนเงินสมทบทีย
่ ังขำด
อยูน
่ ับแต่วน
ั ถัดจำกวันทีต
่ ้องนำส่งเงินสมทบ
ช่องทำงกำรให้บริกำร

สถำนทีใ่ ห้บริกำร

(หมำยเหตุ: (ทีอ
่ ยู่/เบอร์โทรศัพท์ สำมำรถค ้นหำได ้ทำงเว็บไซต์
www.sso.go.th ))
สำนั กงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพืน
้ ที่ 1-12 / สำนักงำน
ประกันสังคมจังหวัดและสำขำทัว่ ประเทศ /ติดต่อด ้วยตนเอง ณ

หน่วยงำน
สถำนทีใ่ ห้บริกำร
(หมำยเหตุ: (ระยะเวลำเปิ ด-ปิ ดทำกำร ขึน
้ อยู่กบ
ั หน่วยบริกำร))
ธนำณั ตท
ิ ำงไปรษณีย/์ ติดต่อด ้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
สถำนทีใ่ ห้บริกำร
(หมำยเหตุ: (ระยะเวลำเปิ ด-ปิ ดทำกำร ขึน
้ อยู่กบ
ั หน่วยบริกำร))
เคำน์เตอร์ธนำคำร 3 แห่ง คือ ธนำคำรกรุงไทย จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จำกัด (มหำชน) และธนำคำรธนชำต
จำกัด (มหำชน)/ติดต่อด ้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
สถำนทีใ่ ห้บริกำร
(หมำยเหตุ: -)
ระบบอินเตอร์เน็ ต (e-payment) ได ้แก่ ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ
จำกัด (มหำชน) ธนำคำรซิตแ
ี้ บงค์ ธนำคำรมิซโู ฮ คอร์ปอเรต
่ จำกัด
จำกัด ธนำคำรซูมโิ ตโม มิตซุย แบงกิง้ คอร์ปอเรชัน
ธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน) ธนำคำรกรุงไทย จำกัด
(มหำชน) ธนำคำรกสิกรไทย จำกัด (มหำชน) ธนำคำรกรุงเทพ
จำกัด (มหำชน) และชำระเงินโดยตัดบัตรเครดิต/เดบิต
MasterCard สำหรับธนำคำรทหำรไทยผู ้ใช ้บริกำรต ้องเป็ น
นำยจ ้ำงทีน
่ ำส่งข ้อมูลเงินสมทบผ่ำนช่องทำง National Single
Window (NSW)/ติดต่อด ้วยตนเอง ณ หน่วยงำน

ระยะเวลำเปิ ดให้บริกำร เปิ ดให ้บริกำรวัน จันทร์
ถึง วันศุกร์ (ยกเว ้นวันหยุดทีท
่ ำงรำชกำรกำหนด)
ตัง้ แต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีย
่ ง)

ระยะเวลำเปิ ดให้บริกำร เปิ ดให ้บริกำรวัน จันทร์
ถึง วันศุกร์ (ยกเว ้นวันหยุดทีท
่ ำงรำชกำรกำหนด)
ตัง้ แต่เวลำ 08:30 - 16:30 น.
ระยะเวลำเปิ ดให้บริกำร เปิ ดให ้บริกำรวัน จันทร์
ถึง วันศุกร์ (ยกเว ้นวันหยุดทีท
่ ำงรำชกำรกำหนด)
ตัง้ แต่เวลำ 09:00 - 15:00 น.
ระยะเวลำเปิ ดให้บริกำร เปิ ดให ้บริกำรตลอด 24
ชัว่ โมง

ขนตอน
ั้
ระยะเวลำ และส่วนงำนทีร่ ับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 10 นำที
ลำด ับ
1)

ขนตอน
ั้
กำรตรวจสอบเอกสำร
กรณียน
ื่ แบบสปส.1-10 ส่วนที่ 1 หรือสปส.1 - 10/1 (กรณียน
ื่
่
รวมสำขำ) และสปส.1-10 ส่วนที่ 2 หรือข ้อมูลด ้วยสือ
อิเล็กทรอนิกส์หน ้ำเคำน์เตอร์กำรเงิน และเจ ้ำหน ้ำทีพ
่ จ
ิ ำรณำ
ควำมถูกต ้องของจำนวนเงินสด/เช็ค
(หมำยเหตุ: -)
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ระยะเวลำ
5 นำที

ส่วนทีร่ ับผิดชอบ
จุดรับคำขอ

ลำด ับ
2)

ขนตอน
ั้
กำรพิจำรณำ
บันทึกรับชำระเงินสมทบ และออกใบเสร็จรับเงินให ้นำยจ ้ำง
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลำ
5 นำที

ส่วนทีร่ ับผิดชอบ
จุดรับคำขอ

รำยกำรเอกสำร หล ักฐำนประกอบ
่ เอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม
ชือ
่ เติม (ถ้ำมี)

ลำด ับ
1)

2)

แบบรำยกำรแสดงกำรส่งเงินสมทบ สปส. 1-10 (ส่วนที1
่ ) และ
(ส่วนที่ 2)
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ ใบสรุปรำยกำรแสดงกำรส่งเงินสมทบ กรณียน
ื่ รวม สปส.1-10/1
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ -

หน่วยงำนภำคร ัฐผูอ
้ อก
เอกสำร
สำนั กงำนประกันสังคม

สำนั กงำนประกันสังคม

ค่ำธรรมเนียม
ลำด ับ
1)
2)

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
ไม่เสียค่ำธรรมเนียม
(หมำยเหตุ: -)
ธนำณัตท
ิ ำงไปรษณีย ์
(หมำยเหตุ: (เสียค่ำธรรมเนียมตำมอัตรำทีไ่ ปรษณียก
์ ำหนด))

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
-

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำด ับ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
สำนั กงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพืน
้ ที่ 1-12 สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดและสำขำทัว่ ประเทศ
(หมำยเหตุ: (ทีอ
่ ยู่/โทรศัพท์ สำมำรถค ้นหำได ้ทำงเว็บไซต์ www.sso.go.th ))
เว็บไซต์ www.sso.go.th
(หมำยเหตุ: -)
สำยด่วน 1506
(หมำยเหตุ: -)
ศำลปกครอง
(หมำยเหตุ: -)
ศูนย์ดำธงธรรม
(หมำยเหตุ: -)
ศูนย์บริกำรประชำชน สำนั กปลัดสำนั กนำยกรัฐมนตรี
ิ กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th /
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ิ
ตู ้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุ โลก เขตดุสต กทม. 10300))
ศูนย์รับเรือ
่ งร ้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ
(หมำยเหตุ: (สำนักงำนคณะกรรมกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน ป.ป.ท.)
้ 2 ถนนแจ ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชัน
11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH

ศูนย์รับเรือ
่ งร ้องเรียนสำหรับนั กลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center /
Email : Fad.pacc@gmail.com))
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ั
แผนผ ังขนตอนและระยะเวลำกำรช
ั้
ำระเงินสมทบกองทุนประก ันสงคมของนำยจ้
ำง (มำตรำ 33)

กรณียน
ื่ แบบสปส.1-10 ส่วนที่ 1 หรือสปส.
1-10/1 (กรณียน
ื่ รวมสำขำ) และสปส.1-10
่ อิเล็กทรอนิกส์หน ้ำ
ส่วนที่ 2 หรือข ้อมูลด ้วยสือ
เคำน์เตอร์กำรเงิน และเจ ้ำหน ้ำทีพ
่ จ
ิ ำรณำ
ควำมถูกต ้องของจำนวนเงินสด/เช็ค

บันทึกรับชำระเงินสมทบ และออก
ใบเสร็จรับเงินให ้นำยจ ้ำง

5 นำที

5 นำที

สรุป รวมระยะเวลำ 10 นำที
แบบฟอร์ม ต ัวอย่ำงและคูม
่ อ
ื กำรกรอก
่ แบบฟอร์ม
ชือ

ลำด ับ
-

แบบรำยกำรแสดงกำรส่งเงินสมทบ (สปส.1-10 (ส่วนที่ 1)

-

แบบรำยละเอียดกำรนำส่งเงินสมทบ (สปส.1-10 ส่วนที่ 2)

-

แบบใบสรุปรำยกำรแสดงกำรส่งเงินสมทบ กรณียน
ื่ รวม (สปส.1-10/1)
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ั
คูม
่ อ
ื สำหร ับประชำชน : กำรชำระเงินสมทบกองทุนประก ันสงคมของผู
ป
้ ระก ันตนตำมมำตรำ 39
หน่วยงำนทีใ่ ห้บริกำร : สำนั กงำนประกันสังคม กระทรวงแรงงำน
หล ักเกณฑ์ วิธก
ี ำร เงือ
่ นไข (ถ้ำมี) ในกำรยืน
่ คำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
้
พระรำชบัญญัตป
ิ ระกันสังคม พ.ศ. 2533 และแก ้ไขเพิม
่ เติม สำหรับผู ้ทีเ่ คยเป็ นลูกจ ้ำง (ผู ้ประกันตนมำตรำ 33) และสิน
สภำพกำรเป็ นลู ก จ ำ้ ง หำกประสงค์จ ะเป็ นผู ป
้ ระกั น ตนต่ อ ไปให ย้ ื่ น ควำมจ ำนงสมั ค รเป็ นผู ป
้ ระกั น ตนมำตรำ 39
้ สุดกำรเป็ นผู ้ประกันตนมำตรำ 33 โดยผู ้ประกันตนมำตรำ 39
ณ สำนั กงำนประกันสังคม ภำยใน 6 เดือน นั บจำกวันสิน
มีห น ำ้ ที่น ำส่ง เงิน สมทบเข ้ำกองทุน เดือ นละครั ้ง ภำยในวั น ที่ 15
ของเดือ นถั ด ไป ตำมอั ต รำที่ก ฎหมำยก ำหนด
หำกผู ้ประกันตนนำส่งเงินสมทบไม่ครบถ ้วนภำยในเวลำทีก
่ ำหนดต ้องจ่ำยเงินเพิม
่ ตำมกฎหมำยร ้อยละสองต่อเดือนของ
จำนวนเงินสมทบทีไ่ ม่ได ้นำส่ง โดยยืน
่ แบบ สปส.1-11 หรือบัตรประจำตัวประชำชน ภำยในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
ช่องทำงกำรให้บริกำร

สถำนทีใ่ ห้บริกำร

(หมำยเหตุ: (ทีอ
่ ยู่/โทรศัพท์ สำมำรถค ้นหำได ้ทำงเว็บไซต์
www.sso.go.th ))
สำนั กงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพืน
้ ที่ 1-12 / สำนักงำน
ประกันสังคมจังหวัดและสำขำทัว่ ประเทศ /ติดต่อด ้วยตนเอง ณ

หน่วยงำน
สถำนทีใ่ ห้บริกำร
(หมำยเหตุ: (ระยะเวลำเปิ ด-ปิ ดทำกำร ขึน
้ อยู่กบ
ั หน่วยบริกำร))
ธนำณั ตท
ิ ำงไปรษณีย ์ /ติดต่อด ้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
สถำนทีใ่ ห้บริกำร
(หมำยเหตุ: (ระยะเวลำเปิ ด-ปิ ดทำกำร ขึน
้ อยุู่กบ
ั หน่วยบริกำร))
หักบัญชีเงินฝำกธนำคำร (Direct Debit) 7 แห่ง คือ
ธนำคำรกรุงไทย จำกัด (มหำชน) ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จำกัด
(มหำชน) ธนำคำรธนชำต จำกัด (มหำชน) ธนำคำรกสิกรไทย
จำกัด (มหำชน) ธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน) ธนำคำร
ทหำรไทย จำกัด (มหำชน) และ ธนำคำรกรุงเทพ จำกัด
(มหำชน) /ติดต่อด ้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
สถำนทีใ่ ห้บริกำร
(หมำยเหตุ: -)
เคำน์เตอร์เซอร์วส
ิ /ติดต่อด ้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
สถำนทีใ่ ห้บริกำร
(หมำยเหตุ: (ระยะเวลำเปิ ด-ปิ ดทำกำร ขึน
้ อยู่กบ
ั หน่วยบริกำร))
ทำกำรไปรษณีย ์ (Pay at post)/ติดต่อด ้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
สถำนทีใ่ ห้บริกำร
(หมำยเหตุ: -)
เซ็นเพย์ (จุดชำระเงินในเครือเซ็นทรัลกรุ๊ป )
/ติดต่อด ้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
สถำนทีใ่ ห้บริกำร
(หมำยเหตุ: -)
เคำน์เตอร์บก
ิ๊ ซี/ติดต่อด ้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
สถำนทีใ่ ห้บริกำร
(หมำยเหตุ: -)
เคำน์เตอร์เทสโก ้โลตัส/ติดต่อด ้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
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ระยะเวลำเปิ ดให้บริกำร เปิ ดให ้บริกำรวัน จันทร์
ถึง วันศุกร์ (ยกเว ้นวันหยุดทีท
่ ำงรำชกำรกำหนด)
ตัง้ แต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีย
่ ง)

ระยะเวลำเปิ ดให้บริกำร เปิ ดให ้บริกำรวัน จันทร์
ถึง วันศุกร์ (ยกเว ้นวันหยุดทีท
่ ำงรำชกำรกำหนด)
ตัง้ แต่เวลำ 08:30 - 16:30 น.
ระยะเวลำเปิ ดให้บริกำร เปิ ดให ้บริกำรตลอด 24
ชัว่ โมง

ระยะเวลำเปิ ดให้บริกำร เปิ ดให ้บริกำรตลอด 24
ชัว่ โมง
ระยะเวลำเปิ ดให้บริกำร เปิ ดให ้บริกำรวัน จันทร์
ถึง วันศุกร์ (ยกเว ้นวันหยุดทีท
่ ำงรำชกำรกำหนด)
ตัง้ แต่เวลำ 08:30 - 16:30 น.
ระยะเวลำเปิ ดให้บริกำร เปิ ดให ้บริกำรวัน ทุกวัน
(ยกเว ้นวันหยุดทีท
่ ำงรำชกำรกำหนด) ตัง้ แต่เวลำ
10:00 - 22:00 น.
ระยะเวลำเปิ ดให้บริกำร เปิ ดให ้บริกำรวัน ทุกวัน
(ยกเว ้นวันหยุดทีท
่ ำงรำชกำรกำหนด) ตัง้ แต่เวลำ
10:00 - 22:00 น.
ระยะเวลำเปิ ดให้บริกำร เปิ ดให ้บริกำรวัน ทุกวัน
(ยกเว ้นวันหยุดทีท
่ ำงรำชกำรกำหนด) ตัง้ แต่เวลำ
10:00 - 22:00 น.

ขนตอน
ั้
ระยะเวลำ และส่วนงำนทีร่ ับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 10 นำที
ลำด ับ
1)

2)

ขนตอน
ั้
กำรตรวจสอบเอกสำร
ผู ้ประกันตนตำมมำตรำ 39 ยืน
่ บัตรประจำตัวประชำชน หรือ
เอกสำรอืน
่ ใดทีม
่ เี ลขบัตรประชำชน 13 หลัก หน ้ำเคำน์เตอร์
กำรเงิน และเจ ้ำหน ้ำทีพ
่ จ
ิ ำรณำควำมถูกต ้องของจำนวนเงิน
สด/เช็ค
(หมำยเหตุ: -)
กำรพิจำรณำ
บันทึกรับชำระเงินสมทบ และออกใบเสร็จรับเงินให ้ผู ้ประกันตน
ตำมมำตรำ 39
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลำ
5 นำที

ส่วนทีร่ ับผิดชอบ
จุดรับคำขอ

5 นำที

จุดรับคำขอ

รำยกำรเอกสำร หล ักฐำนประกอบ
่ เอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม
ชือ
่ เติม (ถ้ำมี)

ลำด ับ
1)

บ ัตรประจำต ัวประชำชน
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ -

หน่วยงำนภำคร ัฐผูอ
้ อก
เอกสำร
กรมกำรปกครอง

ค่ำธรรมเนียม
ลำด ับ
1)
2)

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
ไม่เสียค่ำธรรมเนียม
(หมำยเหตุ: -)
ธนำณัตท
ิ ำงไปรษณีย ์
(หมำยเหตุ: (เสียค่ำธรรมเนียมตำมอัตรำทีไ่ ปรษณียก
์ ำหนด))

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
-

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำด ับ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
สำนั กงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพืน
้ ที่ 1-12 สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดและสำขำทัว่ ประเทศ
(หมำยเหตุ: (ทีอ
่ ยูแ
่ ละโทรศัพท์ สำมำรถค ้นหำได ้ทำงเว็บไซต์ www.sso.go.th ))
เว็บไซต์ www.sso.go.th
(หมำยเหตุ: -)
สำยด่วน 1506
(หมำยเหตุ: -)
ศำลปกครอง
(หมำยเหตุ: -)
ศูนย์ดำธงธรรม
(หมำยเหตุ: -)
ศูนย์บริกำรประชำชน สำนั กปลัดสำนั กนำยกรัฐมนตรี
ิ กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th /
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ตู ้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุ โลก เขตดุสติ กทม. 10300))

ศูนย์รับเรือ
่ งร ้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ
(หมำยเหตุ: (สำนักงำนคณะกรรมกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน ป.ป.ท.)
้ 2 ถนนแจ ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชัน
11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
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ลำด ับ

ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร

ศูนย์รับเรือ
่ งร ้องเรียนสำหรับนั กลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center /
Email : Fad.pacc@gmail.com))

ั
แผนผ ังขนตอนและระยะเวลำกำรช
ั้
ำระเงินกองทุนประก ันสงคมของผู
ป
้ ระก ันตนตำมมำตรำ 39
ั
้ ที/
ร ับ ณ สำน ักงำนประก ันสงคมกรุ
งเทพมหำนครพืน
่ จ ังหว ัด/สำขำ

ผู ้ประกันตนตำมมำตรำ 39 ยืน
่ บัตรประจำตัว
ประชำชน หรือเอกสำรอืน
่ ใดทีม
่ เี ลขบัตร
ประชำชน 13 หลัก หน ้ำเคำน์เตอร์กำรเงิน
และเจ ้ำหน ้ำทีพ
่ จ
ิ ำรณำควำมถูกต ้องของ
จำนวนเงินสด/เช็ค

บันทึกรับชำระเงินสมทบ และออก
ใบเสร็จรับเงินให ้ผู ้ประกันตนตำมมำตรำ 39

5 นำที

10 นำที

สรุป รวมระยะเวลำ 10 นำที
แบบฟอร์ม ต ัวอย่ำงและคูม
่ อ
ื กำรกรอก
่ แบบฟอร์ม
ชือ

ลำด ับ

ไม่มแ
ี บบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคูม
่ อ
ื กำรกรอก
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ั
คูม
่ อ
ื สำหร ับประชำชน : กำรชำระเงินสมทบกองทุนประก ันสงคมของผู
ป
้ ระก ันตนตำมมำตรำ 40
หน่วยงำนทีใ่ ห้บริกำร : สำนั กงำนประกันสังคม กระทรวงแรงงำน
หล ักเกณฑ์ วิธก
ี ำร เงือ
่ นไข (ถ้ำมี) ในกำรยืน
่ คำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
เงินสมทบทีต
่ ้องจ่ำยเข ้ำกองทุนประกันสังคม
ทำงเลือกที่ 1 จ่ำยเงินสมทบ 100 บำท/เดือน (ผู ้ประกันตนจ่ำย 70 บำท/เดือน รัฐบำลสมทบ 30 บำท/เดือน)
ทำงเลือกที่ 2 จ่ำยเงินสมทบ 150 บำท/เดือน(ผู ้ประกันตนจ่ำย 100 บำท/เดือน รัฐบำลสมทบ 50 บำท/เดือน)
ทำงเลือกที่ 3 จ่ำยเงินสมทบ 450 บำท/เดือน (ผู ้ประกันตนจ่ำย 300 บำท/เดือน รัฐบำลสมทบ 150บำท/เดือน)
เฉพำะทำงเลือกที่ 2 และ 3 หำกผู ้ประกันตนประสงค์จะจ่ำยเงินสมทบเพิม
่ เติม (เงินบำเหน็ จชรำภำพ) สำมำรถจ่ำยเงิน
สมทบเพิม
่ เติมได ้ไม่เกินเดือนละ 1,000 บำท
หน ้ำทีข
่ องผู ้ประกันตนตำมมำตรำ 40
1. ผู ้ประกันตนนำส่งเงินสมทบตำมทำงเลือกทีไ่ ด ้สมัครไว ้เป็ นรำยเดือน เดือนละครัง้ หำกเกินกำหนดจะถือว่ำ
ผู ้ประกันตนขำดส่งเงินสมทบในเดือนนัน
้
2. ผู ้ประกันตนสำมำรถนำส่งเงินสมทบล่วงหน ้ำได ้ครัง้ ละไม่เกินสิบสองเดือน
3. ผู ้ประกันตนไม่สำมำรถนำส่งเงินสมทบย ้อนหลังได ้
หมำยเหตุ : สำหรับผู ้ประกันตนตำมมำตรำ 40 ทีก
่ ลับเข ้ำเป็ นผู ้ประกันตนตำมมำตรำ 33 หรือมำตรำ 39 (ทำงำนในสถำน
ประกอบกำร/นำยจ ้ำง) ให ้ผู ้ประกันตนระงับกำรนำส่งเงินสมทบในฐำนะผู ้ประกันตนตำมมำตรำ 40 เนื่องจำกไม่สำมำรถ
นำส่งเงินสมทบซ้ำซ ้อนในช่วงทีไ่ ด ้กลับเป็ นผู ้ประกันตนตำมมำตรำ 33 หรือมำตรำ 39 ได ้
ช่องทำงกำรให้บริกำร

สถำนทีใ่ ห้บริกำร

(หมำยเหตุ: (ทีอ
่ ยู่/โทรศัพท์ สำมำรถค ้นหำได ้ทำงเว็บไซต์
www.sso.go.th))
สำนั กงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพืน
้ ที่ 1-12 / สำนักงำน
ประกันสังคมจังหวัดและสำขำทัว่ ประเทศ/ติดต่อด ้วยตนเอง ณ

หน่วยงำน
สถำนทีใ่ ห้บริกำร
(หมำยเหตุ: (ระยะเวลำเปิ ด-ปิ ดทำกำร ขึน
้ อยู่กบ
ั หน่วยบริกำร))
ธนำณั ตท
ิ ำงไปรษณีย/์ ติดต่อด ้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
สถำนทีใ่ ห้บริกำร
(หมำยเหตุ: (ระยะเวลำเปิ ด-ปิ ดทำกำร ขึน
้ อยู่กบ
ั หน่วยบริกำร))
เคำน์เตอร์ธนำคำร 3 แห่ง คือ ธนำคำรกรุงไทย จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จำกัด (มหำชน) และธนำคำรเพือ
่
กำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร/ติดต่อด ้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
สถำนทีใ่ ห้บริกำร
(หมำยเหตุ: (ระยะเวลำเปิ ด-ปิ ดทำกำร ขึน
้ อยู่กบ
ั หน่วยบริกำร))
หักบัญชีเงินฝำกธนำคำร 9 แห่ง คือ ธนำคำรออมสิน ธนำคำรเพือ
่
กำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร ธนำคำรกรุงไทย จำกัด
(มหำชน) ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จำกัด (มหำชน) ธนำคำรกสิกร
ไทยจำกัด (มหำชน) ธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรธนชำต จำกัด (มหำชน) ธนำคำรกรุงเทพ จำกัด
(มหำชน) และธนำคำรทหำรไทย จำกัด (มหำชน)/ติดต่อด ้วย
ตนเอง ณ หน่วยงำน
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ระยะเวลำเปิ ดให้บริกำร เปิ ดให ้บริกำรวัน จันทร์
ถึง วันศุกร์ (ยกเว ้นวันหยุดทีท
่ ำงรำชกำรกำหนด)
ตัง้ แต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีย
่ ง)

ระยะเวลำเปิ ดให้บริกำร เปิ ดให ้บริกำรวัน จันทร์
ถึง วันศุกร์ (ยกเว ้นวันหยุดทีท
่ ำงรำชกำรกำหนด)
ตัง้ แต่เวลำ 08:30 - 16:30 น.
ระยะเวลำเปิ ดให้บริกำร เปิ ดให ้บริกำรวัน จันทร์
ถึง วันศุกร์ (ยกเว ้นวันหยุดทีท
่ ำงรำชกำรกำหนด)
ตัง้ แต่เวลำ 09:00 - 15:00 น.
ระยะเวลำเปิ ดให้บริกำร เปิ ดให ้บริกำรตลอด 24
ชัว่ โมง

สถำนทีใ่ ห้บริกำร

(หมำยเหตุ: -)

ั ลักษณ์
เคำน์เตอร์เซอร์วส
ิ (ร ้ำน 7-eleven และร ้ำนค ้ำทีม
่ ส
ี ญ
เคำน์เตอร์เซอร์วส
ิ )/ติดต่อด ้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
สถำนทีใ่ ห้บริกำร
(หมำยเหตุ: (ระยะเวลำเปิ ด-ปิ ด ทำกำร ขึน
้ อยู่กบ
ั กำรให ้บริกำร))
เคำน์เตอร์เทสโก ้โลตัส, เคำน์เตอร์บก
ิ๊ ซี, เซ็นเพย์ (จุดชำระเงินใน
ั ลักษณ์ เซ็นเพย์) /ติดต่อด ้วยตนเอง ณ
เครือเซ็นทรัลกรุ๊ป ทีม
่ ส
ี ญ
หน่วยงำน
สถำนทีใ่ ห้บริกำร
(หมำยเหตุ: -)
ตู ้บุญเติม/ติดต่อด ้วยตนเอง ณ หน่วยงำน

ระยะเวลำเปิ ดให้บริกำร เปิ ดให ้บริกำรตลอด
24 ชัว่ โมง
ระยะเวลำเปิ ดให้บริกำร เปิ ดให ้บริกำรวัน ทุกวัน
(ยกเว ้นวันหยุดทีท
่ ำงรำชกำรกำหนด) ตัง้ แต่เวลำ
09:00 - 22:00 น.
ระยะเวลำเปิ ดให้บริกำร เปิ ดให ้บริกำรตลอด
24 ชัว่ โมง

ขนตอน
ั้
ระยะเวลำ และส่วนงำนทีร่ ับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 10 นำที
ลำด ับ
1)

2)

ขนตอน
ั้
กำรตรวจสอบเอกสำร
ผู ้ประกันตนตำมมำตรำ 40 ยืน
่ บัตรประจำตัวประชำชน
หรือสมุดประจำตัวผู ้ประกันตนตำมมำตรำ 40 หรือ เอกสำรอืน
่ ใด
ทีม
่ เี ลขบัตรประชำชน 13 หลัก หน ้ำเคำน์เตอร์กำรเงินและ
เจ ้ำหน ้ำทีพ
่ จ
ิ ำรณำควำมถูกต ้องของจำนวนเงินสด/เช็ค
(หมำยเหตุ: -)
กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
ผู ้บันทึกรับเงินสมทบ และออกใบเสร็จรับเงินให ้สำนั กงำน
ประกันสังคมจังหวัด/สำขำให ้ผู ้ประกันตนตำมมำตรำ 40
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลำ
5 นำที

ส่วนทีร่ ับผิดชอบ
สำนั กงำน
ประกันสังคม

5 นำที

สำนั กงำน
ประกันสังคม

รำยกำรเอกสำร หล ักฐำนประกอบ
่ เอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม
ชือ
่ เติม (ถ้ำมี)

ลำด ับ
1)

บ ัตรประจำต ัวประชำชน
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ -

หน่วยงำนภำคร ัฐผูอ
้ อก
เอกสำร
กรมกำรปกครอง

ค่ำธรรมเนียม
ลำด ับ
1)

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
ไม่เสียค่ำธรรมเนียม
(หมำยเหตุ: -)

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
-

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำด ับ
1)
2)
3)

ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
สำนั กงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพืน
้ ที่ 1-12 /สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดและสำขำทัว่ ประเทศ
(หมำยเหตุ: (ทีอ
่ ยู่/โทรศัพท์ สำมำรถค ้นหำได ้ทำงเว็บไซต์ www.sso.go.th ))
เว็บไซต์ www.sso.go.th
(หมำยเหตุ: -)
สำยด่วน 1506
(หมำยเหตุ: -)
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ลำด ับ
4)
5)

ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
ศูนย์บริกำรประชำชน สำนั กปลัดสำนั กนำยกรัฐมนตรี
ิ กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th /
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ตู ้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุ โลก เขตดุสติ กทม. 10300))
ศูนย์รับเรือ
่ งร ้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ
(หมำยเหตุ: (สำนักงำนคณะกรรมกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน ป.ป.ท.)
้ 2 ถนนแจ ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชัน
11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH

ศูนย์รับเรือ
่ งร ้องเรียนสำหรับนั กลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center /
Email : Fad.pacc@gmail.com))

ั
แผนผ ังขนตอนและระยะเวลำกำรช
ั้
ำระเงินกองทุนประก ันสงคมของผู
ป
้ ระก ันตนตำมมำตรำ 40
ั
้ ที/
ร ับ ณ สำน ักงำนประก ันสงคมกรุ
งเทพมหำนครพืน
่ จ ังหว ัด/สำขำ

ผู ้บันทึกรับเงินสมทบ และออก
ใบเสร็จรับเงินให ้สานั กงานประกันสังคม
จังหวัด/สาขาให ้ผู ้ประกันตนตามมาตรา 40

ผู ้ประกันตนตามมาตรา 40 ยืน
่ บัตรประจาตัว
ประชาชน
หรือสมุดประจาตัวผู ้ประกันตนตามมาตรา 40
หรือ เอกสารอืน
่ ใดทีม
่ เี ลขบัตรประชาชน 13
หลัก หน ้าเคาน์เตอร์การเงินและเจ ้าหน ้าที่
พิจารณาความถูกต ้องของจานวนเงินสด/เช็ค

( 5 นาที)
( 5 นาที)

สรุป รวมระยะเวลำ 10 นำที/รำย
แบบฟอร์ม ต ัวอย่ำงและคูม
่ อ
ื กำรกรอก
ลำด ับ

่ แบบฟอร์ม
ชือ

ไม่มแ
ี บบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคูม
่ อ
ื กำรกรอก
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หมวดการขอร ับคืนเงินสมทบ

ั
คูม
่ อ
ื สำหร ับประชำชน : กำรขอร ับคืนเงินสมทบกรณีนำยจ้ำง กองทุนประก ันสงคม
หน่วยงำนทีใ่ ห้บริกำร : สำนั กงำนประกันสังคม กระทรวงแรงงำน
หล ักเกณฑ์ วิธก
ี ำร เงือ
่ นไข (ถ้ำมี) ในกำรยืน
่ คำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. นำยจ ้ำงมีหน ้ำทีห
่ ักค่ำจ ้ำงของผู ้ประกันตนตำมจำนวนทีจ
่ ะต ้องนำส่งเป็ นเงินสมทบในส่วนของผู ้ประกันตนและ
นำยจ ้ำงต ้องนำส่งเงินสมทบส่วนของนำยจ ้ำงในจำนวนทีเ่ ท่ำกัน เพือ
่ นำส่งให ้สำนั กงำนประกันสังคม ในกรณีทน
ี่ ำยจ ้ำง
นำส่งเงินสมทบในส่วนผู ้ประกันตนหรือเงินสมทบในส่วนของนำยจ ้ำงให ้แก่สำนั กงำนเกินจำนวนทีต
่ ้องชำระ ให ้นำยจ ้ำง
หรือผู ้ประกันตนยืน
่ คำร ้องขอรับเงินในส่วนทีเ่ กินคืนได ้ตำมระเบียบทีเ่ ลขำธิกำรกำหนด ถ ้ำนำยจ ้ำงหรือผู ้ประกันตน มิได ้
เรียกเอำเงินดังกล่ำวคืนภำยในหนึง่ ปี นับแต่วน
ั ทีน
่ ำส่งเงินสมทบหรือไม่มำรับเงินคืนภำยในหนึง่ ปี นับแต่วน
ั ทีไ่ ด ้รับแจ ้งให ้
มำรับเงิน ให ้เงินนัน
้ ตกเป็ นของกองทุน ตำมพระรำชบัญญัตป
ิ ระกันสังคม พ.ศ.2533และแก ้ไขเพิม
่ เติม
2. กำรรับเงินมี 3 วิธ ี ดังนี้
1) กรณีรับเงินสด/เช็ค (นำยจ ้ำงขอรับด ้วยตนเองให ้นำบัตรประจำตัวประชำชนไปแสดง หรือกรณีมอบอำนำจให ้
บุคคลอืน
่ มำรับแทน ต ้องทำเป็ นหนังสือและนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู ้มอบอำนำจและผู ้รับมอบอำนำจไปแสดงด ้วย)
2) กรณีรับเช็คทำงไปรษณีย ์
ื่ และเลขทีบ
3) กรณีรับเงินผ่ำนทำงธนำคำร ต ้องแนบสำเนำสมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำรประเภทออมทรัพย์ ทีม
่ ช
ี อ
่ ญ
ั ชี
ิ ธิเท่ำนัน
ของผู ้มีสท
้ (โดยสำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพืน
้ ที/่ จังหวัด และสำขำเป็ นผู ้ดำเนินกำรโอนเอง)
3. กรณีรับเช็คทำงไปรษณียห
์ รือธนำณั ต ิ สำนั กงำนฯ จะส่งภำยใน 3 วันทำกำร นับถัดจำกวันทีอ
่ นุมัตค
ิ ำสัง่ จ่ำย
4. กรณีโอนเงินเข ้ำบัญชีธนำคำร สำนั กงำนจะแจ ้งธนำคำรให ้โอนเงินเข ้ำบัญชีภำยใน 5 วันทำกำรนับถัดจำกวันทีอ
่ นุมัต ิ
คำสัง่ จ่ำย
หมำยเหตุ :
1.กรณีคำขอฯ หรือรำยกำรเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำไม่ถูกต ้องหรือไม่ครบถ ้วน หรือไม่อำจแก ้ไข/เพิม
่ เติมได ้ใน
ขณะนัน
้ ผู ้รับคำขอฯและผู ้ยืน
่ คำขอฯจะต ้องลงนำมในแบบรับเรือ
่ งและตรวจสอบเอกสำร/หลักฐำนทีเ่ จ ้ำหน ้ำทีแ
่ จ ้งให ้
ทรำบ ร่วมกัน พร ้อมกำหนดระยะเวลำให ้ผู ้ยืน
่ คำขอฯ ดำเนินกำรแก ้ไข/เพิม
่ เติม หำกผู ้ยืน
่ คำขอฯไม่ดำเนินกำรแก ้ไข/
เพิม
่ เติมได ้ ภำยในระยะเวลำทีก
่ ำหนดผู ้รับคำขอฯ จะดำเนินกำรคืนคำขอฯ และเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ
2.ในกรณีทผ
ี่ ู ้ยืน
่ คำขอฯ ไม่ได ้มำยืน
่ ด ้วยตนเอง ณ สำนั กงำนประกันสังคม เช่น ทำงไปรษณีย ์ ฝำกผู ้อืน
่ ส่งเมือ
่
ตรวจสอบแล ้ว พบว่ำ เอกสำรไม่ครบถ ้วนตำมทีร่ ะบุไว ้ในคูม
่ อ
ื ประชำชน สำนักงำนประกันสังคมจะแจ ้งให ้ผู ้ยืน
่ คำขอฯ
หรือผู ้แทนส่งเอกสำรให ้สำนั กงำนประกันสังคมภำยใน 15 วัน นับแต่วน
ั ทีไ่ ด ้รับแจ ้ง
3.พนักงำนเจ ้ำหน ้ำทีจ
่ ะยังไม่พจ
ิ ำรณำคำขอฯ และยังไม่นับระยะเวลำดำเนินงำน จนกว่ำผู ้ยืน
่ คำขอฯจะดำเนินกำรแก ้ไข
คำขอฯ หรือยืน
่ เอกสำรเพิม
่ เติมครบถ ้วนตำมแบบรับเรือ
่ งและตรวจสอบเอกสำร/หลักฐำน ทีเ่ จ ้ำหน ้ำทีแ
่ จ ้งให ้ทรำบนัน
้
เรียบร ้อยแล ้ว
4. ขัน
้ ตอนกำรดำเนินงำนตำมคูม
่ อ
ื จะเริม
่ นับระยะเวลำตัง้ แต่เจ ้ำหน ้ำทีต
่ รวจสอบเอกสำรครบถ ้วนตำมทีร่ ะบุไว ้ในคูม
่ อ
ื
ประชำชนเรียบร ้อยแล ้ว
ช่องทำงกำรให้บริกำร

สถำนทีใ่ ห้บริกำร

(หมำยเหตุ: (ทีอ
่ ยู่/โทรศัพท์ สำมำรถค ้นหำได ้ทำงเว็บไซต์
www.sso.go.th))
สำนั กงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพืน
้ ที่ 1-12 / สำนักงำน
ประกันสังคมจังหวัดและสำขำทัว่ ประเทศ /ติดต่อด ้วยตนเอง ณ

หน่วยงำน
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ระยะเวลำเปิ ดให้บริกำร เปิ ดให ้บริกำรวัน จันทร์
ถึง วันศุกร์ (ยกเว ้นวันหยุดทีท
่ ำงรำชกำรกำหนด)
ตัง้ แต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีย
่ ง)

ขนตอน
ั้
ระยะเวลำ และส่วนงำนทีร่ ับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 70 นำที
ลำด ับ
1)

2)

3)

ขนตอน
ั้
กำรตรวจสอบเอกสำร
นำยจ ้ำง ยืน
่ แบบคำขอรับเงินคืน (สปส.1-23/1) ณ สำนั กงำน
ประกันสังคม เจ ้ำหน ้ำทีร่ ับแบบตรวจสอบเอกสำรและบันทึกเข ้ำ
ระบบคืนเงิน
(หมำยเหตุ: -)
กำรพิจำรณำ
เจ ้ำหน ้ำทีพ
่ จ
ิ ำรณำและตรวจสอบข ้อมูล กำรขอรับเงินคืนของ
สถำนประกอบกำร เสนอแบบคำขอรับเงินคืน เพือ
่ ให ้ผู ้มีอำนำจ
ลงนำมอนุมัต/ิ ไม่อนุมัต ิ บันทึกผลกำรพิจำรณำในระบบคืนเงิน
และหนังสือแจ ้งผล
(หมำยเหตุ: -)
กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
เจ ้ำหน ้ำทีก
่ ำรเงินอนุมัตแ
ิ ละบันทึกจ่ำยเงินตำมคำสัง่ คืนเงิน
สมทบนำยจ ้ำงในระบบสำนสนเทศ
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลำ
10 นำที

ส่วนทีร่ ับผิดชอบ
จุดรับคำขอ

55 นำที

จุดรับคำขอ

5 นำที

จุดรับคำขอ

รำยกำรเอกสำร หล ักฐำนประกอบ
ลำด ับ

่ เอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม
ชือ
่ เติม (ถ้ำมี)

1)

แบบคำขอร ับคืนเงิน (นำยจ้ำงเป็นผูย
้ น
ื่ คำขอ) สปส.1-23/1
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณีนำยจ ้ำงขอคืนเงินให ้กับลูกจ ้ำงให ้นำยจ ้ำงจัดทำบัญชี
่่ กจ ้ำงทีข
่ อคืนพร ้อมจำนวนเงินทีข
่ อคืนแต่ละคน)
รำยชือลู
หน ังสือมอบอำนำจกระทำกำรแทน
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ บ ัตรประจำต ัวประชำชน / บ ัตรประจำต ัวทีร่ ำชกำรออกให้ของผูร้ ับ
มอบอำนำจ
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
ิ ธิมำรับเงินด ้วยตนเอง ต ้องนำบัตรประจำตัว
หมำยเหตุ ( กรณีผู ้มีสท
ประชำชนตัวจริงไปแสดง หรือ
กรณีมอบอำนำจต ้องทำเป็ นหนั งสือ
และนำบัตรประจำตัวประชำชนตัวจริงของผู ้มอบอำนำจ และผู ้รับมอบ
อำนำจไปแสดง )
เอกสำรหล ักฐำนทีเ่ กีย
่ วข้องก ับกำรขอร ับคืนเงิน เช่น หล ักฐำนกำร
จ่ำยเงินค่ำจ้ำง,หน ังสือลำออกของผูป
้ ระก ันตน เป็นต้น
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ บ ัญชีเงินฝำกธนำคำร ประเภทออมทร ัพย์ของผูป
้ ระก ันตน
ฉบ ับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
ิ ธิมำรับเงินด ้วยตนเอง ต ้องนำบัตรประจำตัว
หมำยเหตุ (1. กรณีผู ้มีสท
ประชำชนตัวจริงไปแสดง
2. กรณีมอบอำนำจต ้องทำเป็ นหนังสือและนำบัตรประจำตัว
ประชำชนตัวจริงของผู ้มอบอำนำจ และผู ้รับมอบอำนำจไปแสดง

2)

3)

4)

5)
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หน่วยงำนภำคร ัฐผูอ
้ อก
เอกสำร
สำนั กงำนประกันสังคม

สำนั กงำนประกันสังคม

กรมกำรปกครอง

สำนั กงำนประกันสังคม

-

่ เอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม
ชือ
่ เติม (ถ้ำมี)

ลำด ับ

หน่วยงำนภำคร ัฐผูอ
้ อก
เอกสำร

3. กรณีรับเงินทำงธนำคำร ให ้แนบสำเนำสมุดบัญชีเงินฝำก
ื่ และ เลขทีบ
ิ ธิ
ธนำคำรประเภทออมทรัพย์ หน ้ำแรกทีม
่ ช
ี อ
่ ญ
ั ชีของผู ้มีสท
โดยสำมำรถเลือกโอนเงินที่ ธนำคำรกรุงไทย จำกัด (มหำชน) หรือ
ธนำคำร กรุงศรีอยุธยำ จำกัด (มหำชน)
4. เอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยืน
่ คำขอ ทีเ่ ป็ นสำเนำให ้
รับรองควำมถูกต ้องของสำเนำทุกฉบับ และแสดงเอกสำรทีเ่ ป็ นต ้นฉบับ
เมือ
่ พนักงำนเจ ้ำหน ้ำทีข
่ อตรวจสอบ)
ค่ำธรรมเนียม
ลำด ับ
1)

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
ไม่เสียค่ำธรรมเนียม
(หมำยเหตุ: -)

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
-

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำด ับ
1)
2)
3)
4)
5)

ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
สำนั กงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพืน
้ ที่ 1-12 / สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดและสำขำ ทั่วประเทศ
(หมำยเหตุ: (ทีอ
่ ยูแ
่ ละโทรศัพท์ สำมำรถค ้นหำได ้ทำงเว็บไซต์ www.sso.go.th))
เว็บไซต์ www.sso.go.th
(หมำยเหตุ: -)
สำยด่วน 1506
(หมำยเหตุ: -)
ศูนย์บริกำรประชำชน สำนั กปลัดสำนั กนำยกรัฐมนตรี
ิ กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th /
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ตู ้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุ โลก เขตดุสติ กทม. 10300))
ศูนย์รับเรือ
่ งร ้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ
(หมำยเหตุ: (สำนักงำนคณะกรรมกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน ป.ป.ท.)
้ 2 ถนนแจ ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชัน
11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH

ศูนย์รับเรือ
่ งร ้องเรียนสำหรับนั กลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center /
Email : Fad.pacc@gmail.com))
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ั
แผนผ ังขนตอนและระยะเวลำกำรขอร
ั้
ับคืนเงินสมทบกรณีนำยจ้ำง กองทุนประก ันสงคม

นายจ ้าง ยืน
่ แบบคาขอรับเงินคืน
(สปส.1-23/1) ณ สานั กงาน
ประกันสังคม เจ ้าหน ้าทีร่ ับแบบ
ตรวจสอบเอกสารและบันทึกเข ้า
ระบบคืนเงิน
(10 นาที)

เจ ้าหน ้าทีพ
่ จ
ิ ารณาและ
ตรวจสอบข ้อมูล การขอรับเงิน
คืนของสถานประกอบการ เสนอ
แบบคาขอรับเงินคืน เพือ
่ ให ้ผู ้มี
อานาจลงนามอนุมัต/ิ ไม่อนุมัต ิ
บันทึกผลการพิจารณาในระบบ
คืนเงินและหนังสือแจ ้งผล
(55 นาที)

สรุป รวมระยะเวลำ 70 นำที

แบบฟอร์ม ต ัวอย่ำงและคูม
่ อ
ื กำรกรอก
่ แบบฟอร์ม
ชือ

ลำด ับ

คำขอรับคืนเงิน (นำยจ ้ำงเป็ นผู ้ยืน
่ คำขอ) (สปส.1-23/1)
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เจ ้าหน ้าทีก
่ ารเงินอนุมัตแ
ิ ละ
บันทึกจ่ายเงินตามคาสัง่ คืน
เงินสมทบนายจ ้างในระบบ
สานสนเทศ
(5 นาที)

ั
คูม
่ อ
ื สำหร ับประชำชน : กำรขอร ับคืนเงินสมทบกรณีผป
ู ้ ระก ันตน กองทุนประก ันสงคม
หน่วยงำนทีใ่ ห้บริกำร : สำนั กงำนประกันสังคม กระทรวงแรงงำน
หล ักเกณฑ์ วิธก
ี ำร เงือ
่ นไข (ถ้ำมี) ในกำรยืน
่ คำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. ผู ้ประกันตนมำตรำ33 ทีท
่ ำงำนกับนำยจ ้ำงหลำยรำยและนำส่งเงินสมทบเกินจำนวนตำมทีก
่ ฎหมำยกำหนดให ้
ผู ้ประกันตนยืน
่ แบบคำขอรับเงินได ้ตำมระเบียบทีก
่ ำหนด ถ ้ำผู ้ประกันตนมิได ้เรียกเอำเงินดังกล่ำวคืนภำยในหนึง่ ปี นับแต่
วันทีน
่ ำส่งเงินสมทบหรือไม่มำรับเงินคืนภำยในหนึง่ ปี นับแต่วันทีไ่ ด ้รับแจ ้งให ้มำรับเงิน ให ้เงินนัน
้ ตกเป็ นของกองทุน
้ สุดลงเมือ
2. ผู ้ประกันตนตำมมำตรำ 39 ควำมเป็ นผู ้ประกันตนสิน
่ ผู ้ประกันตนนัน
้ (1) ตำย (2) ได ้กลับเป็ นผู ้ประกันตน
ตำมมำตรำ 33 อีก (3) ลำออกจำกควำมเป็ นผู ้ประกันตนโดยกำรแสดงควำมจำนง ต่อสำนั กงำน หำกผู ้ประกันตนตำม
้ สุด ให ้ยืน
มำตรำ 39 มีกำรนำส่งเงินสมทบหลังควำมเป็ นผู ้ประกันตนสิน
่ แบบขอรับคืนเงินได ้ตำมระเบียบทีก
่ ำหนด ถ ้ำ
ผู ้ประกันตนมิได ้เรียกเอำเงินดังกล่ำวคืนภำยในหนึง่ ปี นับแต่วน
ั ทีน
่ ำส่งเงินสมทบหรือ ไม่มำรับเงินคืนภำยในหนึง่ ปี นับแต่
วันทีไ่ ด ้รับแจ ้งให ้มำรับเงิน ให ้เงินนัน
้ ตกเป็ นของกองทุน ตำมพระรำชบัญญัตป
ิ ระกันสังคมพ.ศ. 2533 และแก ้ไขเพิม
่ เติม
3. กำรรับเงินมี 3 วิธ ี ดังนี้
1) กรณีรับเงินสด/เช็ค (ผู ้ประกันตนขอรับด ้วยตนเองให ้นำบัตรประจำตัวประชำชนไปแสดง หรือกรณีมอบอำนำจให ้
บุคคลอืน
่ มำรับแทน ต ้องทำเป็ นหนังสือและนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู ้มอบอำนำจและผู ้รับมอบอำนำจไปแสดง
ด ้วย)
2) กรณีรับเช็คทำงไปรษณีย ์ จะส่งให ้ภำยใน 3 วันทำกำร นับถัดจำกวันทีอ
่ นุมัตค
ิ ำสัง่ จ่ำย
ื่ และ
3) กรณีรับเงินผ่ำนทำงธนำคำร ต ้องแนบสำเนำสมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำรประเภทออมทรัพย์ ทีม
่ ช
ี อ
ิ ธิเท่ำนัน
เลขทีบ
่ ัญชีของผู ้มีสท
้
4) กรณีโอนเงินเข ้ำบัญชีธนำคำรขึน
้ อยู่กบ
ั รอบกำรตัดจ่ำยและเงือ
่ นไขกำรขอคืนเงินสมทบ ทัง้ นี้ สำนักงำนฯจะโอนเงิน
เข ้ำบัญชีของผู ้ประกันตนภำยใน 4 วันทำกำร นับจำกวันทีอ
่ นุมัตค
ิ ำสัง่ จ่ำย
หมำยเหตุ :
1.กรณีคำขอฯ หรือรำยกำรเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำไม่ถูกต ้องหรือไม่ครบถ ้วน หรือไม่อำจแก ้ไข/เพิม
่ เติมได ้ใน
ขณะนัน
้ ผู ้รับคำขอฯและผู ้ยืน
่ คำขอฯจะต ้องลงนำมในแบบรับเรือ
่ งและตรวจสอบเอกสำร/หลักฐำนทีเ่ จ ้ำหน ้ำทีแ
่ จ ้งให ้
ทรำบร่วมกัน พร ้อมกำหนดระยะเวลำให ้ผู ้ยืน
่ คำขอฯ ดำเนินกำรแก ้ไข/เพิม
่ เติม หำกผู ้ยืน
่ คำขอฯ ไม่ดำเนินกำรแก ้ไข/
เพิม
่ เติมได ้ ภำยในระยะเวลำทีก
่ ำหนดผู ้รับคำขอฯ จะดำเนินกำรคืนคำขอฯ และเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ
2.ในกรณีทผ
ี่ ู ้ยืน
่ คำขอฯ ไม่ได ้มำยืน
่ ด ้วยตนเอง ณ สำนักงำนประกันสังคม เช่น ทำงไปรษณีย ์ ฝำกผู ้อืน
่ ส่งเมือ
่
ตรวจสอบแล ้ว พบว่ำ เอกสำรไม่ครบถ ้วนตำมทีร่ ะบุไว ้ในคูม
่ อ
ื ประชำชน สำนักงำนประกันสังคมจะแจ ้ง ให ้ผู ้ยืน
่ คำขอฯ
หรือผู ้แทนส่งเอกสำรให ้สำนั กงำนประกันสังคมภำยใน 15 วัน นับแต่วน
ั ทีไ่ ด ้รับแจ ้ง
3.พนักงำนเจ ้ำหน ้ำทีจ
่ ะยังไม่พจ
ิ ำรณำคำขอฯ และยังไม่นับระยะเวลำดำเนินงำน จนกว่ำผู ้ยืน
่ คำขอฯจะดำเนินกำรแก ้ไข
คำขอฯ หรือยืน
่ เอกสำรเพิม
่ เติมครบถ ้วนตำมแบบรับเรือ
่ งและตรวจสอบเอกสำร/หลักฐำนทีเ่ จ ้ำหน ้ำทีแ
่ จ ้งให ้ทรำบนัน
้
เรียบร ้อยแล ้ว
4. ขัน
้ ตอนกำรดำเนินงำนตำมคูม
่ อ
ื จะเริม
่ นับระยะเวลำตัง้ แต่เจ ้ำหน ้ำทีต
่ รวจสอบเอกสำรครบถ ้วนตำมทีร่ ะบุไว ้ในคูม
่ อ
ื
ประชำชนเรียบร ้อยแล ้ว
ช่องทำงกำรให้บริกำร

สถำนทีใ่ ห้บริกำร

(หมำยเหตุ: (ทีอ
่ ยู่/โทรศัพท์ สำมำรถค ้นหำได ้ทำงเว็บไซต์
www.sso.go.th))
สำนั กงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพืน
้ ที่ 1-12 / สำนักงำน
ประกันสังคมจังหวัดและสำขำทัว่ ประเทศ /ติดต่อด ้วยตนเอง ณ

หน่วยงำน
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ระยะเวลำเปิ ดให้บริกำร เปิ ดให ้บริกำรวัน จันทร์
ถึง วันศุกร์ (ยกเว ้นวันหยุดทีท
่ ำงรำชกำรกำหนด)
ตัง้ แต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีย
่ ง)

ขนตอน
ั้
ระยะเวลำ และส่วนงำนทีร่ ับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 25 นำที
ลำด ับ
1)

2)

3)

ขนตอน
ั้
กำรตรวจสอบเอกสำร
ผู ้ประกันตน ยืน
่ แบบคำขอรับเงินคืน (สปส.1-23/2) ณ
สำนั กงำนประกันสังคม เจ ้ำหน ้ำทีร่ ับแบบตรวจสอบเอกสำรและ
บันทึกเข ้ำระบบคืนเงิน
(หมำยเหตุ: -)
กำรพิจำรณำ
เจ ้ำหน ้ำทีพ
่ จ
ิ ำรณำและตรวจสอบข ้อมูล กำรขอรับเงินคืนของ
สถำนประกอบกำร เสนอแบบคำขอรับเงินคืน เพือ
่ ให ้ผู ้มีอำนำจ
ลงนำมอนุมัต/ิ ไม่อนุมัต ิ บันทึกผลกำรพิจำรณำในระบบคืนเงิน
และหนังสือแจ ้งผล
(หมำยเหตุ: -)
กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
เจ ้ำหน ้ำทีก
่ ำรเงินอนุมัตแ
ิ ละบันทึกจ่ำยเงินตำมคำสัง่ คืนเงิน
สมทบนำยจ ้ำงในระบบสำรสนเทศ
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลำ
5 นำที

ส่วนทีร่ ับผิดชอบ
จุดรับคำขอ

15 นำที

จุดรับคำขอ

5 นำที

จุดรับคำขอ

รำยกำรเอกสำร หล ักฐำนประกอบ
ลำด ับ

่ เอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม
ชือ
่ เติม (ถ้ำมี)

1)

แบบคำขอร ับคืนเงิน (ผูป
้ ระก ันตนเป็นผูย
้ น
ื่ คำขอ) สปส.1-23/2
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ สำเนำสมุดบ ัญชีเงินฝำกธนำคำรประเภทออมทร ัพย์หน้ำแรกทีม
่ ี
่ และเลขทีบ
ชือ
่ ัญชีของผูป
้ ระก ันตน โดยสำมำรถเลือกร ับได้ท ี่
ธนำคำรกรุงไทย จำก ัด (มหำชน) ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จำก ัด
มหำชน) ธนำคำรกรุงเทพจำก ัด (มหำชน) ธนำคำรไทยพำณิชย์
จำก ัด (มหำชน) ธนำคำรกสิกรไทย จำก ัด (มหำชน) ธนำคำร
ทหำรไทย จำก ัด (มหำชน) ธนำคำรธนชำติ จำก ัด (มหำชน)
ธนำคำรซีไอเอ็ มบีไทย จำก ัด (มหำชน) และธนำคำรอิสลำมแห่ง
ประเทศไทย
ฉบ ับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (เอกสำรประกอบกำรยืน
่ คำขอฯ ทีเ่ ป็ นสำเนำให ้รับรองควำม
ถูกต ้องของสำเนำทุกฉบับ และแสดงเอกสำรทีเ่ ป็ นต ้นฉบับเมือ
่ พนักงำน
เจ ้ำหน ้ำทีข
่ อตรวจสอบ)
เอกสำรหล ักฐำนทีเ่ กีย
่ วข้องก ับกำรขอร ับเงินคืน เช่น หล ักฐำนกำร
จ่ำยเงินค่ำจ้ำง เป็นต้น
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ -

2)

3)

หน่วยงำนภำคร ัฐผูอ
้ อก
เอกสำร
สำนั กงำนประกันสังคม

-

-

ค่ำธรรมเนียม
ลำด ับ
1)

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
ไม่เสียค่ำธรรมเนียม
(หมำยเหตุ: -)
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ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
-

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำด ับ
1)
2)
3)
4)
5)

ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
สำนั กงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพืน
้ ที่ 1-12 /สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดและสำขำทัว่ ประเทศ
(หมำยเหตุ: (ทีอ
่ ยูแ
่ ละโทรศัพท์ สำมำรถค ้นหำได ้ทำงเว็บไซต์ www.sso.go.th))
เว็บไซต์ www.sso.go.th
(หมำยเหตุ: -)
สำยด่วน 1506
(หมำยเหตุ: -)
ศูนย์บริกำรประชำชน สำนั กปลัดสำนั กนำยกรัฐมนตรี
ิ กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th /
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ิ
ตู ้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุ โลก เขตดุสต กทม. 10300))
ศูนย์รับเรือ
่ งร ้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ
(หมำยเหตุ: (สำนักงำนคณะกรรมกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน ป.ป.ท.)
้ 2 ถนนแจ ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชัน
11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH

ศูนย์รับเรือ
่ งร ้องเรียนสำหรับนั กลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center /
Email : Fad.pacc@gmail.com))
ั
แผนผ ังขนตอนและระยะเวลำกำรขอร
ั้
ับคืนเงินสมทบกรณีผป
ู ้ ระก ันตน กองทุนประก ันสงคม

ผู ้ประกันตน ยืน
่ แบบคำ
ขอรับเงินคืน (สปส.1-23/2)
ณ สำนั กงำนประกันสังคม
เจ ้ำหน ้ำทีร่ ับแบบตรวจสอบ
เอกสำรและบันทึกเข ้ำระบบ
คืนเงิน

เจ ้ำหน ้ำทีพ
่ จ
ิ ำรณำและตรวจสอบ
ข ้อมูล กำรขอรับเงินคืนของสถำน
ประกอบกำร เสนอแบบคำขอรับ
เงินคืน เพือ
่ ให ้ผู ้มีอำนำจลงนำม
อนุมัต/ิ ไม่อนุมัต ิ บันทึกผลกำร
พิจำรณำในระบบคืนเงินและ
หนังสือแจ ้งผล

(5 นำที)

เจ ้ำหน ้ำทีก
่ ำรเงินอนุมัตแ
ิ ละบันทึก
จ่ำยเงินตำมคำสัง่ คืนเงินสมทบ
นำยจ ้ำงในระบบสำรสนเทศ

(15 นำที)

สรุป รวมระยะเวลำ 25 นำที
แบบฟอร์ม ต ัวอย่ำงและคูม
่ อ
ื กำรกรอก
่ แบบฟอร์ม
ชือ

ลำด ับ
-

แบบคำขอรับเงินคืน (สำหรับผู ้ประกันตนทีท
่ ำงำนกับนำยจ ้ำงหลำยรำย) สปส.1-23/2
แบบคำขอรับเงินคืน (สำหรับผู ้ประกันตนโดยสมัครใจ) สปส.1-23/3
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(5 นำที)

คูม
่ อ
ื สำหร ับประชำชน : กำรขอร ับคืนเงินสมทบไม่พงึ ชำระของผูป
้ ระก ันตนตำมมำตรำ 40
(กรณีผป
ู ้ ระก ันตนย ังมีชวี ต
ิ )
หน่วยงำนทีใ่ ห้บริกำร : สำนั กงำนประกันสังคม กระทรวงแรงงำน
หล ักเกณฑ์ วิธก
ี ำร เงือ
่ นไข (ถ้ำมี) ในกำรยืน
่ คำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
เงินไม่พงึ ชำระ หมำยถึง เงินทีจ
่ ำ่ ยเข ้ำกองทุนโดยไม่มห
ี น ้ำทีจ
่ ำ่ ย หรือโดยมิได ้มีลักษณะเป็ นเงินสมทบตำมพระรำช
กฤษฎีกำกำหนดหลักเกณฑ์และอัตรำกำรจ่ำยเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์และ
เงือ
่ นไขแห่งสิทธิในกำรรับประโยชน์ทดแทน ของบุคคลซึง่ สมัครเป็ นผู ้ประกันตน พ.ศ. 2561
ิ ธิสำมำรถยืน
ให ้ผู ้ประกันตนตำมมำตรำ 40 หรือผู ้มีสท
่ แบบคำขอรับเงินไม่พงึ ชำระคืนผู ้ประกันตนตำมมำตรำ 40
(สปส.1-40/5) ได ้ทีส
่ ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพืน
้ ที่ 1-12 สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดและสำขำ ภำยใน
ิ ธิขอรับเงินคืน หรือภำยใน 10 ปี นับแต่วน
1 ปี นับแต่วน
ั ทีท
่ รำบว่ำมีสท
ั ทีน
่ ำส่งเงินเข ้ำกองทุน
กำรขอรับคืนเงินไม่พงึ ชำระ (กรณีผู ้ประกันตนตำมมำตรำ 40 ยังมีชวี ต
ิ ) ได ้แก่
1. กรณีไม่มค
ี ณ
ุ สมบัตเิ ป็ นผู ้ประกันตนตำมมำตรำ 40
2. กรณีเปลีย
่ นแปลงทำงเลือกกำรจ่ำยเงินสมทบผู ้ประกันตนตำมมำตรำ 40
3. กรณีแจ ้งควำมจำนงไม่ประสงค์เป็ นผู ้ประกันตนตำมมำตรำ 40 (เกษี ยณอำยุ 60 ปี บริบรู ณ์ ขึน
้ ไป)
4. กรณีแจ ้งควำมจำนงไม่ประสงค์เป็ นผู ้ประกันตนตำมมำตรำ 40 (ประสงค์ลำออกจำกสำเหตุอน
ื่ )
5. กรณีได ้กลับเป็ นผู ้ประกันตนตำมมำตรำ 33 หรือมำตรำ 39
กำรรับเงินมี 3 วิธ ี ดังนี้
1) กรณีรับเงินสด /เช็ค (ผู ้ประกันตน ขอรับด ้วยตนเองให ้นำบัตรประจำตัวประชำชนฉบับจริงไปแสดง หรือกรณีมอบ
อำนำจให ้บุคคลอืน
่ มำรับแทน ต ้องทำเป็ นหนังสือมอบอำนำจและนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู ้มอบอำนำจและผู ้รับ
มอบอำนำจฉบับจริงไปแสดงด ้วย)
ื่ ทีท
2) กรณีรับเงินทำงธนำณั ต ิ ให ้ระบุชอ
่ ำกำรไปรษณียท
์ ต
ี่ ้องกำรจะติดต่อรับเงินให ้ชัดเจนสำนั กงำนฯ จะส่งธนำณั ตใิ ห ้
ผู ้ประกันตน ภำยใน 3 วันทำกำร นับถัดจำกวันทีอ
่ นุมัตค
ิ ำสัง่ จ่ำย
ื่ และเลขทีบ
3) กรณีรับเงินผ่ำนทำงธนำคำร ต ้องแนบสำเนำสมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำรประเภทออมทรัพย์ทม
ี่ ช
ี อ
่ ญ
ั ชี
ิ ธิเท่ำนั น
่ รับรองสำเนำถูกต ้องสำนั กงำนฯ จะแจ ้งธนำคำรโอนเงินเข ้ำบัญชี
ของผู ้ประกันตน /ผู ้มีสท
้ พร ้อมลงลำยมือชือ
ผู ้ประกันตน ภำยใน 5 วันทำกำร นับจำกวันทีอ
่ นุมัตค
ิ ำสัง่ จ่ำย
หมำยเหตุ :
1. กรณีคำขอฯ หรือรำยกำรเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำไม่ถูกต ้องหรือไม่ครบถ ้วน หรือไม่อำจแก ้ไข/เพิม
่ เติมได ้ใน
ขณะนัน
้ ผู ้รับคำขอฯ และผู ้ยืน
่ คำขอฯ จะต ้องลงนำมในแบบรับเรือ
่ งและตรวจสอบเอกสำร/หลักฐำนทีเ่ จ ้ำหน ้ำทีแ
่ จ ้งให ้
ทรำบร่วมกัน พร ้อมกำหนดระยะเวลำให ้ผู ้ยืน
่ คำขอฯ ดำเนินกำรแก ้ไข /เพิม
่ เติม หำกผู ้ยืน
่ คำขอฯ ไม่ดำเนินกำรแก ้ไข /
เพิม
่ เติมได ้ ภำยในระยะเวลำทีก
่ ำหนดผู ้รับคำขอฯ จะดำเนินกำรคืนคำขอฯ และเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ
2. ในกรณีทผ
ี่ ู ้ยืน
่ คำขอฯ ไม่ได ้มำยืน
่ ด ้วยตนเอง ณ สำนั กงำนประกันสังคม เช่น ทำงไปรษณีย ์ ฝำกผู ้อืน
่ ส่ง เมือ
่
ตรวจสอบแล ้ว พบว่ำเอกสำรไม่ครบถ ้วนตำมทีร่ ะบุไว ้ในคูม
่ อ
ื ประชำชน สำนักงำนประกันสังคมจะแจ ้งให ้ผู ้ยืน
่ คำขอหรือ
ผู ้แทนส่งเอกสำรให ้สำนักงำนประกันสังคมภำยใน 15 วัน นับแต่วน
ั ทีไ่ ด ้รับแจ ้ง
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3. พนักงำนเจ ้ำหน ้ำทีจ
่ ะยังไม่พจ
ิ ำรณำคำขอฯ และยังไม่นับระยะเวลำดำเนินงำน จนกว่ำผู ้ยืน
่ คำขอฯ จะดำเนินกำรแก ้ไข
คำขอฯ หรือยืน
่ เอกสำร เพิม
่ เติมครบถ ้วนตำมแบบรับเรือ
่ งและตรวจสอบเอกสำร /หลักฐำน ทีเ่ จ ้ำหน ้ำทีแ
่ จ ้งให ้ทรำบนัน
้
เรียบร ้อยแล ้ว
4. ขัน
้ ตอนกำรดำเนินงำนตำมคูม
่ อ
ื จะเริม
่ นับระยะเวลำตัง้ แต่เจ ้ำหน ้ำทีต
่ รวจสอบเอกสำรครบถ ้วนตำมทีร่ ะบุไว ้ในคูม
่ อ
ื
ประชำชนเรียบร ้อยแล ้ว

ช่องทำงกำรให้บริกำร

สถำนทีใ่ ห้บริกำร

(หมำยเหตุ: (ทีอ
่ ยู่/โทรศัพท์ สำมำรถค ้นหำได ้ทำงเว็บไซต์
www.sso.go.th))
สำนั กงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพืน
้ ที่ 1-12 / สำนักงำน
ประกันสังคมจังหวัดและสำขำทัว่ ประเทศ /ติดต่อด ้วยตนเอง ณ

ระยะเวลำเปิ ดให้บริกำร เปิ ดให ้บริกำรวัน จันทร์
ถึง วันศุกร์ (ยกเว ้นวันหยุดทีท
่ ำงรำชกำรกำหนด)
ตัง้ แต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีย
่ ง)

หน่วยงำน

ขนตอน
ั้
ระยะเวลำ และส่วนงำนทีร่ ับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 40 นำที
ลำด ับ
1)

2)

3)

ขนตอน
ั้
กำรตรวจสอบเอกสำร
ผู ้ประกันตนยืน
่ แบบคำขอรับเงินไม่พงึ ชำระคืนผู ้ประกันตนตำม
มำตรำ 40 (สปส.1-40/5) และเอกสำรประกอบ เจ ้ำหน ้ำที่
พิจำรณำตรวจสอบควำมถูกต ้อง ครบถ ้วนของแบบคำขอฯ และ
บันทึกคำขอในระบบ
(หมำยเหตุ: -)
กำรพิจำรณำ
เสนอแบบคำขอฯ เพือ
่ ให ้เจ ้ำหน ้ำทีผ
่ ู ้มีอำนำจอนุมัต /ิ ไม่อนุมัต ิ
เจ ้ำหน ้ำทีผ
่ ู ้มีอำนำจอนุมัตค
ิ ำสัง่ คืนเงินฯ ในระบบเจ ้ำหน ้ำทีอ
่ อก
ใบคำสัง่ คืนเงินฯ และหนังสือแจ ้งผลในระบบ
(หมำยเหตุ: -)
กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
เจ ้ำหน ้ำทีก
่ ำรเงินอนุมัตแ
ิ ละบันทึก จ่ำยเงินตำมคำสัง่ คืนเงินฯ
ในระบบ (กรณีรับเงินสด/เช็ค ณ สำนั กงำน)
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลำ
20 นำที

ส่วนทีร่ ับผิดชอบ
จุดรับคำขอ

15 นำที

จุดรับคำขอ

5 นำที

จุดรับคำขอ

รำยกำรเอกสำร หล ักฐำนประกอบ
ลำด ับ
1)

2)

่ เอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม
ชือ
่ เติม (ถ้ำมี)
แบบคำขอร ับเงินไม่พงึ ชำระคืนผูป
้ ระก ันตนตำมมำตรำ 40
(สปส.1-40/5)
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ บ ัตรประจำต ัวประชำชน
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ –
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หน่วยงำนภำคร ัฐผูอ
้ อก
เอกสำร
สำนั กงำนประกันสังคม

-

่ เอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม
ชือ
่ เติม (ถ้ำมี)

ลำด ับ
3)

4)

หน ังสือมอบอำนำจ กรณีมอบอำนำจให้ร ับเงินแทน
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ สำเนำสมุดบ ัญชีเงินฝำกธนำคำรประเภทออมทร ัพย์ (กรณีร ับเงิน
ื่ และเลขทีบ
ผ่ำนธนำคำร) หน้ำแรกทีม
่ ช
ี อ
่ ัญชี ของผูป
้ ระก ันตน
โดยสำมำรถเลือกร ับเงินผ่ำน ธนำคำรกรุงไทย จำก ัด (มหำชน)
ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จำก ัด (มหำชน) ธนำคำรเพือ
่ กำรเกษตร
และสหกรณ์กำรเกษตร ธนำคำรออมสิน
ฉบ ับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (หมำยเหตุ : เอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยืน
่ คำขอทีเ่ ป็ น
สำเนำให ้รับรองควำมถูกต ้องของสำเนำทุกฉบับและแสดงเอกสำรทีเ่ ป็ น
ต ้นฉบับเมือ
่ พนั กงำนเจ ้ำหน ้ำทีข
่ อตรวจสอบ)

หน่วยงำนภำคร ัฐผูอ
้ อก
เอกสำร
-

-

ค่ำธรรมเนียม
ลำด ับ
1)

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
ไม่เสียค่ำธรรมเนียม
(หมำยเหตุ: -)

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
-

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำด ับ
1)
2)
3)
4)
5)

ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
สำนั กงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพืน
้ ที่ 1-12 /สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดและสำขำทัว่ ประเทศ
(หมำยเหตุ: (ทีอ
่ ยูแ
่ ละโทรศัพท์ สำมำรถค ้นหำได ้ทำงเว็บไซต์ www.sso.go.th))
เว็บไซต์ www.sso.go.th
(หมำยเหตุ: -)
สำยด่วน 1506
(หมำยเหตุ: -)
ศูนย์บริกำรประชำชน สำนั กปลัดสำนั กนำยกรัฐมนตรี
ิ กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th /
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ิ
ตู ้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุ โลก เขตดุสต กทม. 10300))
ศูนย์รับเรือ
่ งร ้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ
(หมำยเหตุ: (สำนักงำนคณะกรรมกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน ป.ป.ท.)
้ 2 ถนนแจ ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชัน
11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH

ศูนย์รับเรือ
่ งร ้องเรียนสำหรับนั กลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center /
Email : Fad.pacc@gmail.com))
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แผนผ ังแสดงขนตอนและระยะเวลำกำรขอร
ั้
ับคืนเงินไม่พงึ ชำระของผูป
้ ระก ันตนตำมมำตรำ 40
(กรณีผป
ู ้ ระก ันตนย ังมีชวี ต
ิ )

ผู ้ประกันตนยืน
่ แบบคำขอรับเงิน
ไม่พงึ ชำระคืนผู ้ประกันตนตำม
มำตรำ 40 (สปส. 1-40/5) และ
เอกสำรประกอบ เจ ้ำหน ้ำที่
พิจำรณำผู ้ประกันตนยืน
่ แบบคำ
ขอรับเงินไม่พงึ ชำระคืน
ผู ้ประกันตนตำมมำตรำ 40 (สปส.
1-40/5) และเอกสำรประกอบ
เจ ้ำหน ้ำทีพ
่ จ
ิ ำรณำตรวจสอบควำม
ถูกต ้อง ครบถ ้วนของแบบคำขอฯ
และบันทึกคำขอในระบบครบถ ้วน
และบันทึก คำขอฯ ในระบบ

เสนอแบบคำขอฯ เพือ
่ ให ้
เจ ้ำหน ้ำทีผ
่ ู ้มีอำนำจอนุมัต/ิ ไม่
อนุมัต ิ เจ ้ำหน ้ำทีผ
่ ู ้มีอำนำจอนุมัต ิ
คำสัง่ คืนเงินฯ ในระบบเจ ้ำหน ้ำที่
ออกใบคำสัง่ คืนเงินฯ และ
หนังสือแจ ้งผลในระบบ
(15 นำที)

(20 นำที)

สรุป

รวมระยะเวลำ 40 นำที

แบบฟอร์ม ต ัวอย่ำงและคูม
่ อ
ื กำรกรอก
่ แบบฟอร์ม
ชือ

ลำด ับ

- แบบคำขอรับเงินไม่พงึ ชำระคืนผู ้ประกันตนตำมมำตรำ 40 (สปส.1-40/5)
- หนังสือมอบอำนำจ
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เจ ้ำหน ้ำทีก
่ ำรเงินอนุมัตแ
ิ ละ
บันทึก จ่ำยเงินตำมคำสัง่ คืน
เงินฯ ในระบบ (กรณีรับเงิน
สด/เช็ค ณ สำนั กงำน)

(5 นำที)

คูม
่ อ
ื สำหร ับประชำชน : กำรขอร ับคืนเงินสมทบไม่พงึ ชำระของผูป
้ ระก ันตนตำมมำตรำ 40
ี ชวี ต
(กรณีผป
ู ้ ระก ันตนเสย
ิ )
หน่วยงำนทีใ่ ห้บริกำร : สำนั กงำนประกันสังคม กระทรวงแรงงำน
หล ักเกณฑ์ วิธก
ี ำร เงือ
่ นไข (ถ้ำมี) ในกำรยืน
่ คำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
เงินไม่พงึ ชำระ หมำยถึง เงินสมทบทีผ
่ ู ้ประกันตนตำมมำตรำ 40 จ่ำยล่วงหน ้ำไว ้แล ้ว ต่อมำผู ้ประกันตนเสียชีวต
ิ และ
ิ ธิได ้แสดงควำมจำนงต่อสำนักงำนขอรับเงินดังกล่ำว
ทำยำท /ผู ้มีสท
ิ ธิสำมำรถยืน
ให ้ทำยำท หรือผู ้มีสท
่ แบบคำขอรับเงินสมทบล่วงหน ้ำคืน กรณีผู ้ประกันตนตำมมำตรำ 40 เสียชีวต
ิ
(สปส.1-40/3) ได ้ทีส
่ ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพืน
้ ที่ 1 - 12 สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดและสำขำ
ิ ธิขอรับเงินคืน หรือภำยใน 10 ปี นับแต่วน
ภำยใน 1 ปี นับแต่วน
ั ทีท
่ รำบว่ำมีสท
ั ทีน
่ ำส่งเงินเข ้ำกองทุน
ในกรณีทผ
ี่ ู ้ประกันตนจ่ำยเงินสมทบล่วงหน ้ำครั ง้ ละเกินจำนวนหนึง่ เดือนขึน
้ ไป และผู ้ประกันตนเสียชีวต
ิ ให ้สำนั กงำนคืน
เงินสมทบส่วนทีจ
่ ่ำยล่วงหน ้ำ ให ้แก่
ิ ธิรับเงินสมทบ
1. บุคคลซึง่ ผู ้ประกันตนทำหนั งสือระบุให ้เป็ นผู ้มีสท
2. กรณีทผ
ี่ ู ้ประกันตนมิได ้ทำหนังสือระบุไว ้ก็ให ้นำมำเฉลีย
่ จ่ำยให ้แก่ สำมีภริยำ บิดำมำรดำ หรือบุตรของผู ้ประกันตนใน
จำนวนทีเ่ ท่ำกัน
ิ ธิรับเงินสมทบตำมทีผ
ิ ธิรับเงินสมทบและ ไม่มท
3. กรณีทไี่ ม่มผ
ี ู ้มีสท
่ ู ้ประกันตนทำหนังสือระบุไว ้ให ้เป็ นผู ้มีสท
ี ำยำทตำม
ิ ธิได ้รับเงินสมทบตำมลำดับ หำกบุคคลลำดับใด มีจำนวนมำกกว่ำหนึง่
ข ้อ 2 ให ้ทำยำทของผู ้ประกันตนดังต่อไปนีม
้ ส
ี ท
คนให ้บุคคลลำดับนัน
้ ได ้รับส่วนแบ่งเท่ำกัน
3.1 พีน
่ ้องร่วมบิดำมำรดำเดียวกัน
3.2 พีน
่ ้องร่วมบิดำ หรือร่วมมำรดำ
3.3 ปู่ ย่ำ ตำ ยำย
3.4 ลุง ป้ ำ น ้ำ อำ
กำรขอรับคืนเงินสมทบไม่พงึ ชำระ (กรณีผู ้ประกันตนตำมมำตรำ 40 เสียชีวต
ิ ) กำรรับเงินมี 3 วิธ ี ดังนี้
ิ ธิ ขอรับด ้วยตนเองให ้นำบัตรประจำตัวประชำชนฉบับจริงไปแสดง หรือกรณีมอบอำนำจ
1) กรณีรับเงินสด /เช็ค (ผู ้มีสท
ให ้บุคคลอืน
่ มำรับแทน ต ้องทำเป็ นหนังสือมอบอำนำจและนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู ้มอบอำนำจและผู ้รับมอบ
อำนำจฉบับจริงไปแสดงด ้วย)
ื่ ทีท
2) กรณีรับเงินทำงธนำณั ต ิ ให ้ระบุชอ
่ ำกำรไปรษณียท
์ ต
ี่ ้องกำรจะติดต่อรับเงินให ้ชัดเจนสำนั กงำนฯจะส่งธนำณั ตใิ ห ้
ผู ้ประกันตน ภำยใน 3 วันทำกำร นับถัดจำกวันทีอ
่ นุมัตค
ิ ำสัง่ จ่ำย
ื่ และเลขทีบ
3) กรณีรับเงินผ่ำนทำงธนำคำร ต ้องแนบสำเนำสมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำรประเภทออมทรัพย์ทม
ี่ ช
ี อ
่ ญ
ั ชี
ิ
่
ของผู ้ประกันตน /ผู ้มีสทธิเท่ำนั น
้ พร ้อมลงลำยมือชือรับรองสำเนำถูกต ้องสำนั กงำนฯ จะแจ ้งธนำคำรโอนเงินเข ้ำบัญชี
ผู ้ประกันตน ภำยใน 5 วันทำกำร นับจำกวันทีอ
่ นุมัตค
ิ ำสัง่ จ่ำย
หมำยเหตุ :
1. กรณีคำขอฯ หรือรำยกำรเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำไม่ถูกต ้องหรือไม่ครบถ ้วน หรือไม่อำจแก ้ไข/เพิม
่ เติมได ้ใน
ขณะนัน
้ ผู ้รับคำขอฯ และผู ้ยืน
่ คำขอฯ จะต ้องลงนำมในแบบรับเรือ
่ งและตรวจสอบเอกสำร/หลักฐำนทีเ่ จ ้ำหน ้ำทีแ
่ จ ้งให ้
ทรำบร่วมกัน พร ้อมกำหนดระยะเวลำให ้ผู ้ยืน
่ คำขอฯ ดำเนินกำรแก ้ไข /เพิม
่ เติม หำกผู ้ยืน
่ คำขอฯ ไม่ดำเนินกำรแก ้ไข /
เพิม
่ เติมได ้ ภำยในระยะเวลำทีก
่ ำหนดผู ้รับคำขอฯ จะดำเนินกำรคืนคำขอฯ และเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ
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2. ในกรณีทผ
ี่ ู ้ยืน
่ คำขอฯ ไม่ได ้มำยืน
่ ด ้วยตนเอง ณ สำนั กงำนประกันสังคม เช่น ทำงไปรษณีย ์ ฝำกผู ้อืน
่ ส่ง เมือ
่
ตรวจสอบแล ้ว พบว่ำเอกสำรไม่ครบถ ้วนตำมทีร่ ะบุไว ้ในคูม
่ อ
ื ประชำชน สำนักงำนประกันสังคมจะแจ ้งให ้ผู ้ยืน
่ คำขอหรือ
ผู ้แทนส่งเอกสำรให ้สำนักงำนประกันสังคมภำยใน 15 วัน นับแต่วน
ั ทีไ่ ด ้รับแจ ้ง
3. พนักงำนเจ ้ำหน ้ำทีจ
่ ะยังไม่พจ
ิ ำรณำคำขอฯ และยังไม่นับระยะเวลำดำเนินงำน จนกว่ำผู ้ยืน
่ คำขอฯ จะดำเนินกำรแก ้ไข
คำขอฯ หรือยืน
่ เอกสำร เพิม
่ เติมครบถ ้วนตำมแบบรับเรือ
่ งและตรวจสอบเอกสำร /หลักฐำน ทีเ่ จ ้ำหน ้ำทีแ
่ จ ้งให ้ทรำบนัน
้
เรียบร ้อยแล ้ว
4. ขัน
้ ตอนกำรดำเนินงำนตำมคูม
่ อ
ื จะเริม
่ นับระยะเวลำตัง้ แต่เจ ้ำหน ้ำทีต
่ รวจสอบเอกสำรครบถ ้วนตำมทีร่ ะบุไว ้ในคูม
่ อ
ื
ประชำชนเรียบร ้อยแล ้ว
ช่องทำงกำรให้บริกำร

สถำนทีใ่ ห้บริกำร

(หมำยเหตุ: ( ทีอ
่ ยู่/โทรศัพท์ สำมำรถค ้นหำได ้ทำงเว็บไซต์
www.sso.go.th))
สำนั กงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพืน
้ ที่ 1-12 / สำนักงำน
ประกันสังคมจังหวัดและสำขำทัว่ ประเทศ /ติดต่อด ้วยตนเอง ณ

ระยะเวลำเปิ ดให้บริกำร เปิ ดให ้บริกำรวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว ้นวันหยุดทีท
่ ำงรำชกำรกำหนด) ตัง้ แต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีย
่ ง)

หน่วยงำน

ขนตอน
ั้
ระยะเวลำ และส่วนงำนทีร่ ับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 80 นำที
ลำด ับ
1)

2)

3)

ขนตอน
ั้
กำรตรวจสอบเอกสำร
ิ ธิยน
ทำยำท/ผู ้มีสท
ื่ แบบคำขอรับเงินสมทบล่วงหน ้ำคืน
(กรณีผู ้ประกันตนตำมมำตรำ 40 เสียชีวต
ิ ) (สปส.1-40/3) และ
เอกสำรประกอบ เจ ้ำหน ้ำทีพ
่ จ
ิ ำรณำตรวจสอบควำมถูกต ้อง
ครบถ ้วนของแบบคำขอฯ และบันทึกคำขอฯ ในระบบสำรสนเทศ
มำตรำ 40
(หมำยเหตุ: -)
กำรพิจำรณำ
เสนอแบบคำขอฯ เพือ
่ ให ้เจ ้ำหน ้ำทีผ
่ ู ้มีอำนำจอนุมัต /ิ ไม่อนุมัต ิ
เจ ้ำหน ้ำทีผ
่ ู ้มีอำนำจอนุมัตค
ิ ำสัง่ คืนเงินฯ ในระบบ เจ ้ำหน ้ำทีอ
่ อก
ใบคำสัง่ คืนเงินฯ และหนังสือแจ ้งผลในระบบ
(หมำยเหตุ: -)
กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
เจ ้ำหน ้ำทีก
่ ำรเงินอนุมัต ิ และบันทึกจ่ำยเงินตำมคำสัง่ คืนเงินฯ
ในระบบ (กรณีรับเงินสด/เช็ค ณ สำนั กงำน)
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลำ
50 นำที

ส่วนทีร่ ับผิดชอบ
จุดรับคำขอ

25 นำที

จุดรับคำขอ

5 นำที

จุดรับคำขอ

รำยกำรเอกสำร หล ักฐำนประกอบ
ลำด ับ
1)

2)

่ เอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม
ชือ
่ เติม (ถ้ำมี)
แบบคำขอร ับเงินคืน กรณีผูป
้ ระก ันตนตำมมำตรำ 40 เสียชีวต
ิ
(สปส.1-40/3)
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ ิ ธิร ับเงินสมทบล่วงหน้ำคืน (กรณี
หน ังสือระบุให้เป็นผูม
้ ส
ี ท
ผูป
้ ระก ันตนตำมมำตรำ 40 เสียชีวต
ิ )(ถ้ำมี)
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ -
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หน่วยงำนภำคร ัฐผูอ
้ อกเอกสำร
สำนั กงำนประกันสังคม

สำนั กงำนประกันสังคม

ลำด ับ
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

่ เอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม
ชือ
่ เติม (ถ้ำมี)
บ ัตรประจำต ัวประชำชน
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ ใบมรณบ ัตรของผูป
้ ระก ันตน
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่ำของผูป
้ ระก ันตน
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่ำของบิดำ มำรดำของผูป
้ ระก ันตน (ถ้ำมี)
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ ใบมรณบ ัตรของคูส
่ มรส บิดำ มำรดำ และบุตรของผูป
้ ระก ันตน (ถ้ำมี)
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ สูตบ
ิ ัตร หรือทะเบียนบ้ำนของบุตรผูป
้ ระก ันตน(กรณีไม่มส
ี ต
ู บ
ิ ัตร)
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ หน ังสือจดทะเบียนร ับรองบุตรบุญธรรม (ถ้ำมี)
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ ิ ธิ มอบอำนำจให้ร ับเงิน
หน ังสือมอบอำนำจ กรณีทำยำท /ผูม
้ ส
ี ท
แทน พร้อมแนบบ ัตรประจำต ัวประชำชน (ฉบ ับจริง) ของผูม
้ อบ
อำนำจ และผูร้ ับมอบอำนำจ
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ สำเนำสมุดบ ัญชีเงินฝำกธนำคำรประเภทออมทร ัพย์ (กรณีร ับเงิน
ื่ และ
ผ่ำนธนำคำร) พร้อมร ับรองสำเนำถูกต้อง หน้ำแรกทีม
่ ช
ี อ
ิ ธิ โดยสำมำรถเลือกร ับเงินผ่ำน
เลขทีบ
่ ัญชีของผูม
้ ส
ี ท
ธนำคำรกรุงไทย จำก ัด (มหำชน) ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จำก ัด
(มหำชน) ธนำคำรเพือ
่ กำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร ธนำคำร
ออมสิน
ฉบ ับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (เอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยืน
่ คำขอทีเ่ ป็ นสำเนำให ้รับรอง
ควำมถูกต ้องของสำเนำทุกฉบับและแสดงเอกสำรทีเ่ ป็ นต ้นฉบับเมือ
่
พนักงำนเจ ้ำหน ้ำทีข
่ อตรวจสอบ)

หน่วยงำนภำคร ัฐผูอ
้ อกเอกสำร
กรมกำรปกครอง

กรมกำรปกครอง

กรมกำรปกครอง

กรมกำรปกครอง

กรมกำรปกครอง

กรมกำรปกครอง

กรมกำรปกครอง

กรมกำรปกครอง

-

ค่ำธรรมเนียม
ลำด ับ
1)

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
ไม่เสียค่ำธรรมเนียม
(หมำยเหตุ: -)
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ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
-

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำด ับ
1)
2)
3)
4)
5)

ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
สำนั กงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพืน
้ ที่ 1-12 สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดและสำขำทัว่ ประเทศ
(หมำยเหตุ: (ทีอ
่ ยูแ
่ ละโทรศัพท์ สำมำรถค ้นหำได ้ทำงเว็บไซต์ www.sso.go.th ))
เว็บไซต์ www.sso.go.th
(หมำยเหตุ: -)
สำยด่วน 1506
(หมำยเหตุ: -)
ศูนย์บริกำรประชำชน สำนั กปลัดสำนั กนำยกรัฐมนตรี
ิ กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th /
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ตู ้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300))
ศูนย์รับเรือ
่ งร ้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ
(หมำยเหตุ: (สำนักงำนคณะกรรมกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน ป.ป.ท.)
้ 2 ถนนแจ ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชัน
11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH

ศูนย์รับเรือ
่ งร ้องเรียนสำหรับนั กลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center /
Email : Fad.pacc@gmail.com))

แผนผ ังแสดงขนตอนและระยะเวลำกำรขอร
ั้
ับคืนเงินไม่พงึ ชำระของผูป
้ ระก ันตนตำมมำตรำ 40
(กรณีผป
ู ้ ระก ันตนเสียชีวต
ิ )

ิ ธิยน
ทายาท/ผู ้มีสท
ื่ แบบคาขอรับ
เงินสมทบล่วงหน ้าคืน
(กรณีผู ้ประกันตนตามมาตรา 40
เสียชีวต
ิ ) (สปส.1-40/3) และ
เอกสารประกอบ เจ ้าหน ้าที่
พิจารณาตรวจสอบความถูกต ้อง
ครบถ ้วนของแบบคาขอฯ และ
บันทึกคาขอฯ ในระบบสารสนเทศ
มาตรา 40

เสนอแบบคาขอฯ เพือ
่ ให ้
เจ ้าหน ้าทีผ
่ ู ้มีอานาจอนุมัต/ิ ไม่
อนุมัตเิ จ ้าหน ้าทีผ
่ ู ้มีอานาจอนุมัต ิ
คาสัง่ คืนเงินฯ ในระบบ
เจ ้าหน ้าทีอ
่ อกใบคาสัง่ คืนเงินฯ
และหนังสือแจ ้งผลในระบบ

(5 นาที)
(25 นาที)

(50 นาที)

สรุป

เจ ้าหน ้าทีก
่ ารเงินอนุมัต ิ และ
บันทึกจ่ายเงินตามคาสัง่ คืน
เงินฯ ในระบบ (กรณีรับเงิน
สด/เช็ค ณ สานั กงาน)

รวมระยะเวลำ 80 นำที
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แบบฟอร์ม ต ัวอย่ำงและคูม
่ อ
ื กำรกรอก
่ แบบฟอร์ม
ชือ

ลำด ับ

- แบบคำขอรับเงินสมทบล่วงหน ้ำคืน (กรณีผู ้ประกันตนตำมมำตรำ 40 เสียชีวต
ิ ) (สปส.1-40/3)
ิ ธิรับเงินสมทบล่วงหน ้ำคืน (กรณีผู ้ประกันตนตำมมำตรำ 40 เสียชีวต
- หนังสือระบุให ้เป็ นผู ้มีสท
ิ )
- หนังสือมอบอำนำจ
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หมวดการขอร ับประโยชน์
ทดแทนของกองทุน
ั
ประก ันสงคม

ั
คูม
่ อ
ื สำหร ับประชำชน : กำรขอร ับประโยชน์ทดแทนกองทุนประก ันสงคม
กรณีประสบ
อ ันตรำยหรือเจ็บป่วย
หน่วยงำนทีใ่ ห้บริกำร : สำนั กงำนประกันสังคม กระทรวงแรงงำน
หล ักเกณฑ์ วิธก
ี ำร เงือ
่ นไข (ถ้ำมี) ในกำรยืน
่ คำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
เงือ
่ นไขกำรเกิดสิทธิ
- จ่ำยเงินสมทบไม่น ้อยกว่ำ 3 เดือนภำยในระยะเวลำ 15 เดือนก่อน วันรับบริกำรทำงกำรแพทย์
ประโยชน์ทดแทนทีไ่ ด ้รับ
ิ ธิรักษำพยำบำลในโรงพยำบำลทีส
้ สุดกำรรักษำ
- มีสท
่ ำนักงำนกำหนดสิทธิฯ โดยไม่เสียค่ำใช ้จ่ำยตัง้ แต่เริม
่ ต ้นจนสิน
แต่กรณีทไี่ ม่สำมำรถเข ้ำรับกำรรักษำในโรงพยำบำลกำหนดสิทธิได ้ เนือ
่ งจำกผู ้ประกันตนประสบอันตรำย/เจ็บป่ วย
ฉุกเฉิน มีควำมจำเป็ นต ้องเข ้ำรักษำในโรงพยำบำลอืน
่ และได ้สำรองจ่ำยค่ำรักษำพยำบำลไปก่อน สำมำรถนำมำเบิกคืน
จำกสำนั กงำนประกันสังคมได ้ตำมอัตรำประกำศกำหนด
- ค่ำอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในกำรบำบัดรักษำโรค เบิกได ้ตำมรำยกำรและอัตรำตำมประกำศกำหนด
- เงินทดแทนกำรขำดรำยได ้ร ้อยละ 50 ของค่ำจ ้ำงทีน
่ ำส่งเงินสมทบ ครัง้ ละไม่เกิน 90 วัน ปี หนึง่ ไม่เกิน 180 วัน
เว ้นแต่กำรเจ็บป่ วยด ้วยโรคเรือ
้ รังจะได ้รับเงินทดแทนกำรขำดรำยได ้ไม่เกิน 365 วัน
ิ ธิได ้รับเงินค่ำทำศพ
*** ตัง้ แต่วน
ั ที่ 20 ตุลำคม 2558 กรณีผู ้รับเงินทดแทนกำรขำดรำยได ้ด ้วยโรคเรือ
้ รังเสียชีวต
ิ มีสท
และเงินสงเครำะห์กรณีตำย
วิธก
ี ำรและเงือ
่ นไขในกำรยืน
่ คำขอฯ
ิ ธิ ต ้องกรอกแบบยืน
1.ผู ้ประกันตน/ผู ้มีสท
่ คำขอรับประโยชน์ทดแทนให ้ถูกต ้อง ครบถ ้วน พร ้อมตรวจสอบ และอ่ำน
่ ไว ้เป็ นหลักฐำน พร ้อมวัน เดือน ปี ทีย
ข ้อควำมให ้ครบถ ้วนก่อนลงลำยมือชือ
่ น
ื่ คำขอ
2.เอกสำรประกอบกำรยืน
่ คำขอฯ ทีเ่ ป็ นสำเนำต ้องรับรองควำมถูกต ้องของสำเนำทุกฉบับ
3.กรณีเอกสำรหลักฐำนและข ้อเท็จจริง ครบถ ้วน ถูกต ้อง และไม่ต ้องขอควำมเห็นชอบแพทย์เ พิม
่ เติมเจ ้ำหน ้ำทีจ
่ ะ
ิ ธิทรำบ
ดำเนินกำรให ้แล ้วเสร็จภำยในระยะเวลำกำหนดและมีหนังสือแจ ้งผลกำรพิจำรณำให ้ผู ้ประกันตน/ผู ้มีสท
4. กรณีเจ ้ำหน ้ำทีย
่ ังไม่สำมำรถวินจ
ิ ฉั ยเรือ
่ งได ้ เจ ้ำหน ้ำทีจ
่ ะมีหนังสือแจ ้งให ้ทรำบว่ำเหตุใดจึงยังไม่สำมำรถวินจ
ิ ฉัยได ้
5. กำรรับเงินมี 3 วิธ ี ดังนี้
ิ ธิ ขอรับด ้วยตนเองให ้นำบัตรประจำตัวประชำชนไปแสดงหรือกรณีมอบ
1) กรณีรับเงินสด/เช็ค (ผู ้ประกันตน/ผู ้มีสท
อำนำจให ้บุคคลอืน
่ มำรับแทนต ้องทำเป็ นหนังสือและนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู ้มอบอำนำจและผู ้รับมอบอำนำจไป
แสดงด ้วย)
ื่ ทีท
2) กรณีรับเงินทำงธนำณั ตใิ ห ้ระบุชอ
่ ำกำรไปรษณียท
์ ต
ี่ ้องกำรจะติดต่อรับเงินให ้ชัดเจน
ื่ และเลขทีบ
3) กรณีรับเงินผ่ำนทำงธนำคำร ต ้องแนบสำเนำสมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำรประเภทออมทรัพย์ทม
ี่ ช
ี อ
่ ญ
ั ชี
ิ ธิเท่ำนั น
ของผู ้ประกันตน /ผู ้มีสท
้
ิ ธิ ภำยใน 3 วันทำกำร นับถัดจำกวันที่
6.กรณีรับเงินผ่ำนทำงธนำณั ต ิ สำนั กงำน จะส่งธนำณั ตใิ ห ้ผู ้ประกันตน/ผู ้มีสท
อนุมัตค
ิ ำสัง่ จ่ำย
ิ ธิ ภำยใน 4 วันทำกำร นับจำก
7.กรณีรับเงินผ่ำนทำงธนำคำร สำนั กงำนฯ จะโอนเงินเข ้ำบัญชีของผู ้ประกันตน /ผู ้มีสท
วันทีอ
่ นุมัตค
ิ ำสัง่ จ่ำยเงิน
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หมำยเหตุ :
1. กรณีคำขอฯ หรือรำยกำรเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำไม่ถก
ู ต ้องหรือไม่ครบถ ้วน หรือไม่อำจแก ้ไข/เพิม
่ เติมได ้ใน
ขณะนัน
้ ผู ้รับคำขอฯ และผู ้ยืน
่ คำขอฯ จะต ้องลงนำมในแบบรับเรือ
่ งและตรวจสอบเอกสำรกำรขอรับประโยชน์ทดแทน
กองทุนประกันสังคม ทีเ่ จ ้ำหน ้ำทีแ
่ จ ้งให ้ทรำบร่วมกัน พร ้อมกำหนดระยะเวลำให ้ผู ้ยืน
่ คำขอฯ ดำเนินกำรแก ้ไข/เพิม
่ เติม
หำกผู ้ยืน
่ คำขอฯ ไม่ดำเนินกำรแก ้ไข/เพิม
่ เติมได ้ภำยในระยะเวลำทีก
่ ำหนด ผู ้รับคำขอฯ จะดำเนินกำรคืนคำขอฯ และ
เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ
2. ในกรณีทผ
ี่ ู ้ยืน
่ คำขอฯ ไม่ได ้มำยืน
่ ด ้วยตนเอง ณ สำนั กงำนประกันสังคม เช่น ทำงไปรษณีย ์ ฝำกผู ้อืน
่ ส่งเมือ
่
ตรวจสอบแล ้ว พบว่ำ เอกสำรไม่ครบถ ้วนตำมทีร่ ะบุไว ้ในคูม
่ อ
ื ประชำชน สำนักงำนประกันสังคมจะแจ ้งให ้ผู ้ยืน
่ คำขอฯ
หรือผู ้แทนส่งเอกสำรให ้สำนั กงำนประกันสังคมภำยใน 15 วัน นับแต่วน
ั ทีไ่ ด ้รับแจ ้ง
3. พนักงำนเจ ้ำหน ้ำทีจ
่ ะยังไม่พจ
ิ ำรณำคำขอฯ และยังไม่นับระยะเวลำดำเนินงำน จนกว่ำผู ้ยืน
่ คำขอฯ จะดำเนินกำร
แก ้ไขคำขอฯ หรือยืน
่ เอกสำรเพิม
่ เติมครบถ ้วนตำมแบบรับเรือ
่ งและตรวจสอบเอกสำรกำรขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุน
ประกันสังคม นัน
้ เรียบร ้อยแล ้ว
4. ขัน
้ ตอนกำรดำเนินงำนตำมคูม
่ อ
ื จะเริม
่ นับระยะเวลำตัง้ แต่เจ ้ำหน ้ำทีต
่ รวจสอบเอกสำรครบถ ้วนตำมทีร่ ะบุไว ้ในคูม
่ อ
ื
ประชำชนเรียบร ้อยแล ้ว
ช่องทำงกำรให้บริกำร

สถำนทีใ่ ห้บริกำร

(หมำยเหตุ: (ทีอ
่ ยู่/โทรศัพท์ สำมำรถค ้นหำได ้ทำงเว็บไซต์
www.sso.go.th) ))
สำนั กงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพืน
้ ที่ 1-12 / สำนักงำน
ประกันสังคมจังหวัดและสำขำทัว่ ประเทศ /ติดต่อด ้วยตนเอง ณ

ระยะเวลำเปิ ดให้บริกำร เปิ ดให ้บริกำรวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว ้นวันหยุดทีท
่ ำงรำชกำรกำหนด) ตัง้ แต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีย
่ ง)

หน่วยงำน

ขนตอน
ั้
ระยะเวลำ และส่วนงำนทีร่ ับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 35 นำที
ลำด ับ
1)

ขนตอน
ั้
กำรตรวจสอบเอกสำร
ิ ธิยน
ผู ้ประกันตน/ผู ้มีสท
ื่ คำขอฯ และเจ ้ำหน ้ำทีต
่ รวจสอบควำม
ครบถ ้วนและถูกต ้องของแบบคำขอฯ และเอกสำรประกอบกำรยืน
่
คำขอ
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลำ
5 นำที

ส่วนทีร่ ับผิดชอบ
จุดรับคำขอ

2)

กำรพิจำรณำ
เจ ้ำหน ้ำทีพ
่ จ
ิ ำรณำข ้อมูลและเอกสำรทีเ่ กีย
่ วข ้อง
สอบข ้อเท็จจริง พิจำรณำวินจ
ิ ฉั ยประโยชน์ทดแทน
เจ ้ำหน ้ำทีอ
่ นุมัตแ
ิ ละแจ ้งคำสัง่ ประโยชน์ทดแทน
(หมำยเหตุ: -)

25 นำที

จุดรับคำขอ

3)

กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
เจ ้ำหน ้ำทีก
่ ำรเงินตรวจสอบควำมถูกต ้องของเอกสำร
ประกอบกำรจ่ำยเจ ้ำหน ้ำทีอ
่ นุมัตจิ ำ่ ยเงิน บันทึกจ่ำยเงินตำม
คำสัง่ ประโยชน์ทดแทน
รับเงินสด/เช็ค ณ สำนั กงำนฯ
(หมำยเหตุ: -)

5 นำที

จุดรับคำขอ
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รำยกำรเอกสำร หล ักฐำนประกอบ
ลำด ับ
1)

่ เอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม
ชือ
่ เติม (ถ้ำมี)
ั
แบบคำขอร ับประโยชน์ทดแทน กองทุนประก ันสงคม
(สปส. 2-01)
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ –

หน่วยงำนภำคร ัฐผูอ
้ อกเอกสำร
สำนั กงำนประกันสังคม

2)

้ บบคำขอร ับค่ำ
กรณีขอร ับค่ำอว ัยวะเทียม/อุปกรณ์สำมำรถใชแ
อว ัยวะเทียมฯ (สปส. 2-09)
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ –

สำนั กงำนประกันสังคม

3)

ใบเสร็ จร ับเงินทีข
่ อเบิก (กรณีขอร ับค่ำร ักษำพยำบำล และกรณี
ขอร ับค่ำอว ัยวะเทียม/อุปกรณ์) จำนวน 1 ชุด
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ –

-

4)

ใบร ับรองแพทย์
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (1. กรณีขอรับค่ำรักษำพยำบำล ให ้แพทย์ระบุควำม
จำเป็ นต ้องใช ้และประเภทอวัยวะเทียม/อุปกรณ์ทใี่ ช ้
2. กรณีขอรับค่ำอวัยวะเทียม/อุปกรณ์ ให ้แพทย์ระบุควำมจำเป็ นต ้องใช ้
และประเภทอวัยวะเทียม/อุปกรณ์ทใี่ ช ้
3. กรณีขอรับเงินทดแทนกำรขำดรำยได ้ ให ้แพทย์ระบวันหยุดงำน )

-

5)

หน ังสือร ับรองของนำยจ้ำง (กรณีขอร ับเงินทดแทนกำรขำด
รำยได้)
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (หมำยเหตุ : สถิตวิ ันลำป่ วยทีเ่ กีย
่ วข ้อง (ถ ้ำมี) จำนวน 1 ชุด)

-

6)

้ ัตร
กรณีผป
ู ้ ระก ันตนต่ำงชำติขอร ับประโยชน์ทดแทนให้ใชบ
ั
ประก ันสงคมและส
ำเนำหน ังสือเดินทำง (Passport) หรือสำเนำ
หน ังสือเดินทำงชว่ ั ครำว หรือเอกสำรร ับรองบุคคลทีท
่ ำงรำชกำร
ออกให้ และกำรร ับเงินให้ใชเ้ อกสำรฉบ ับจริง
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ –

-

7)

ิ ธิมำร ับเงินด้วยตนเอง
กำรจ่ำยเงินกรณีเจ็บป่วย (1) กรณีผม
ู้ ส
ี ท
ต้องนำบ ัตรประจำต ัวประชำชน (ฉบ ับจริง) ไปแสดง (2) กรณี
มอบอำนำจต้องทำเป็นหน ังสือและนำบ ัตรประจำต ัวประชำชน
(ฉบ ับจริง) ของผูม
้ อบ และผูร้ ับมอบไปแสดง
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณีรับเงินทำงธนำคำรให ้แนบสำเนำสมุดบัญชีเงินฝำก
ื่ และเลขทีบ
ธนำคำรประเภทออมทรัพย์หน ้ำแรกทีม
่ ช
ี อ
่ ญ
ั ชีของ
ผู ้ประกันตน โดยสำมำรถรับเงินผ่ำนธนำคำร ได ้แก่ ธนำคำรกรุงไทย
ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ ธนำคำรกรุงเทพ ธนำคำรไทยพำณิชย์ ธนำคำร
ทหำรไทย ธนำคำรกสิกรไทย ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย ธนำคำร
ซีไอเอ็มบี ไทย ธนำคำรธนชำติ ธนำคำรออมสิน และ ธนำคำรเพือ
่
กำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร)
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กรมกำรปกครอง

ลำด ับ
8)

่ เอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม
ชือ
่ เติม (ถ้ำมี)
เอกสำรประกอบกำรยืน
่ คำขอฯทีเ่ ป็นสำเนำให้ร ับรองควำมถูกต้อง
ของสำเนำทุกฉบ ับ และแสดงเอกสำรทีเ่ ป็นต้นฉบ ับเมือ
่ พน ักงำน
เจ้ำหน้ำทีข
่ อตรวจสอบ กรณีเอกสำรหล ักฐำนสำค ัญต่อกำร
พิจำรณำเป็นภำษำต่ำงประเทศให้จ ัดทำคำแปลเป็นภำษำไทยและ
ร ับรองควำมถูกต้องให้ครบถ้วน
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ -

หน่วยงำนภำคร ัฐผูอ
้ อกเอกสำร
-

ค่ำธรรมเนียม
ลำด ับ
1)

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
ไม่เสียค่ำธรรมเนียม
(หมำยเหตุ: -)

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
-

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำด ับ
1)
2)
3)
4)
5)

ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
สำนั กงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพืน
้ ที่ 1-12 /สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดและสำขำทัว่ ประเทศ
(หมำยเหตุ: (ทีอ
่ ยูแ
่ ละโทรศัพท์ สำมำรถค ้นหำได ้ทำงเว็บไซต์ www.sso.go.th ))
เว็บไซต์ www.sso.go.th
(หมำยเหตุ: (หมำยเหตุ: ))
สำยด่วน 1506
(หมำยเหตุ: (หมำยเหตุ: ))
ศูนย์บริกำรประชำชน สำนั กปลัดสำนั กนำยกรัฐมนตรี
ิ กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th /
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ตู ้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุ โลก เขตดุสติ กทม. 10300))
ศูนย์รับเรือ
่ งร ้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ
(หมำยเหตุ: (สำนักงำนคณะกรรมกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน ป.ป.ท.)
้ 2 ถนนแจ ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชัน
11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH

ศูนย์รับเรือ
่ งร ้องเรียนสำหรับนั กลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center /
Email : Fad.pacc@gmail.com))
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ั
แผนผ ังขนตอนและระยะเวลำกำรขอร
ั้
ับประโยชน์ทดแทนกองทุนประก ันสงคม
กรณีประสบอ ันตรำยหรือเจ็ บป่วย

ิ ธิยน
ผู ้ประกันตน/ผู ้มีสท
ื่ คำขอฯ
และเจ ้ำหน ้ำทีต
่ รวจสอบควำม
ครบถ ้วนและถูกต ้องของแบบคำ
ขอฯ และเอกสำรประกอบกำรยืน
่
คำขอ

เจ ้ำหน ้ำทีพ
่ จ
ิ ำรณำข ้อมูลและ
เอกสำรทีเ่ กีย
่ วข ้อง
สอบข ้อเท็จจริง พิจำรณำ
วินจ
ิ ฉั ยประโยชน์ทดแทน
เจ ้ำหน ้ำทีอ
่ นุมัตแ
ิ ละแจ ้งคำสัง่
ประโยชน์ทดแทน

เจ ้ำหน ้ำทีก
่ ำรเงินตรวจสอบ
ควำมถูกต ้องของเอกสำร
ประกอบกำรจ่ำยเจ ้ำหน ้ำที่
อนุมัตจิ ่ำยเงิน บันทึกจ่ำยเงิน
ตำมคำสัง่ ประโยชน์ทดแทน
รับเงินสด/เช็ค ณ สำนั กงำนฯ

(5 นำที)

(25 นำที)

(5 นำที)

สรุป

รวมระยะเวลำ 35 นำที

หมำยเหตุ : กรณีเอกสำรหลักฐำนและข ้อเท็จจริง ถูกต ้อง ครบถ ้วน และไม่ต ้องขอควำมเห็นแพทย์เพิม
่ เติม หรือกรณี
ั เช่น กรณีระบบคอมพิวเตอร์ขด
ไม่เกิดเหตุสด
ุ วิสย
ั ข ้อง มีจำนวนผู ้ขอรับบริกำรมำขอรับประโยชน์ทดแทนเป็ นจำนวนมำก
เป็ นต ้น จึงจะสำมำรถดำเนินกำรได ้ภำยในระยะเวลำทีก
่ ำหนด

แบบฟอร์ม ต ัวอย่ำงและคูม
่ อ
ื กำรกรอก
่ แบบฟอร์ม
ชือ

ลำด ับ
-

แบบค ำขอรับประโยชน์ทดแทน กองทุนประกันสังคม (สปส.2-01)

-

แบบคําขอำรับประโยชน์ทดแทน กองทุนประกันสังคม กรณีอวัยวะเทียม/อุปกรณ์ในกำรบ ำบัดรักษำโรค
ส ำหรับ ผู ้ประกันตน/สถำนพยำบำล (สปส.2-09)
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ั
คูม
่ อ
ื สำหร ับประชำชน : กำรขอร ับประโยชน์ทดแทนกองทุนประก ันสงคม
กรณีท ันตกรรม
หน่วยงำนทีใ่ ห้บริกำร : สำนั กงำนประกันสังคม กระทรวงแรงงำน
หล ักเกณฑ์ วิธก
ี ำร เงือ
่ นไข (ถ้ำมี) ในกำรยืน
่ คำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
เงือ
่ นไขกำรเกิดสิทธิ
- จ่ำยเงินสมทบมำแล ้วไม่น ้อยกว่ำ 3 เดือน ภำยในระยะเวลำ 15 เดือน ก่อนวันรับบริกำรทำงกำรแพทย์
สิทธิประโยชน์ทไี่ ด ้รับ
- กรณีทน
ั ตกรรม เฉพำะถอนฟั น อุดฟั น ขูดหินปูน และผ่ำตัดฟั นคุด ได ้รับค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์เท่ำทีจ
่ ำ่ ย
แต่ไม่เกิน 900 บำท/ปี
- กรณีใส่ฟันเทียมชนิดถอดได ้บำงส่วน 1-5 ซี่ ได ้รับค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์เท่ำทีจ
่ ำ่ ยจริงไม่เกิน 1,300 บำท
มำกกว่ำ 5 ซี่ เท่ำทีจ
่ ำ่ ยจริงไม่เกิน 1,500 บำท
- กรณีใส่ฟันเทียมชนิดถอดได ้ทัง้ ปำก ฟั นเทียมชนิดถอดได ้ทัง้ ปำกบนหรือล่ำง เท่ำทีจ
่ ำ่ ยจริงไม่เกิน 2,400 บำท
ฟั นเทียมชนิดถอดได ้ทัง้ ปำกบนและล่ำง เท่ำทีจ
่ ำ่ ยจริงไม่เกิน 4,400 บำท
** กรณีใช ้สิทธิใส่ฟันเทียมแล ้ว สำมำรถเบิกฟั นเทียมชุดใหม่ได ้อีกเมือ
่ พ ้นระยะเวลำ 5 ปี
วิธก
ี ำรและเงือ
่ นไขในกำรยืน
่ คำขอฯ
ิ ธิ ต ้องกรอกแบบยืน
1.ผู ้ประกันตน/ผู ้มีสท
่ คำขอรับประโยชน์ทดแทนให ้ถูกต ้อง ครบถ ้วนพร ้อมตรวจสอบและอ่ำน
่ ไว ้เป็ นหลักฐำน พร ้อมวัน เดือน ปี ทีย
ข ้อควำม ให ้ครบถ ้วนก่อนลงลำยมือชือ
่ น
ื่ คำขอฯ
2.เอกสำรประกอบกำรยืน
่ คำขอฯ ทีเ่ ป็ นสำเนำต ้องรับรองควำมถูกต ้องของสำเนำทุกฉบับ
3.กรณีเอกสำรหลักฐำนและข ้อเท็จจริง ครบถ ้วน ถูกต ้อง และไม่ต ้องขอควำมเห็นแพทย์เพิม
่ เติม เจ ้ำหน ้ำทีจ
่ ะดำเนินกำร
ิ ธิทรำบ
ให ้แล ้วเสร็จภำยในระยะเวลำกำหนด และมีหนังสือแจ ้งผลกำรพิจำรณำให ้ผู ้ประกันตน/ ผู ้มีสท
4.กรณีเจ ้ำหน ้ำทีย
่ ังไม่สำมำรถวินจ
ิ ฉั ยเรือ
่ งได ้ เจ ้ำหน ้ำทีจ
่ ะมีหนังสือแจ ้งให ้ทรำบว่ำเหตุใดจึงยังไม่สำมำรถวินจ
ิ ฉัยได ้
5. กำรรับเงินมี 3 วิธ ี ดังนี้
ิ ธิ ขอรับด ้วยตนเองให ้นำบัตรประจำตัวประชำชนไปแสดงหรือกรณีมอบ
1)กรณีรับเงินสด/เช็ค (ผู ้ประกันตน /ผู ้มีสท
อำนำจให ้บุคคลอืน
่ มำรับแทนต ้องทำเป็ นหนังสือและนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู ้มอบอำนำจและผู ้รับมอบอำนำจไป
แสดงด ้วย)
ื่ ทีท
2) กรณีรับเงินทำงธนำณั ตใิ ห ้ระบุชอ
่ ำกำรไปรษณียท
์ ต
ี่ ้องกำรจะติดต่อรับเงินให ้ชัดเจน สำนั กงำนฯ จะส่งธนำณั ต ิ
ิ ธิ ภำยใน 3 วันทำกำรนับถัดจำกวันทีอ
ให ้ผู ้ประกันตน/ผู ้มีสท
่ นุมัตค
ิ ำสัง่ จ่ำย
ื่ และเลขทีบ
3) กรณีรับเงินผ่ำนทำงธนำคำร ต ้องแนบสำเนำสมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำรประเภทออมทรัพย์ทม
ี่ ช
ี อ
่ ญ
ั ชี
ิ ธิเท่ำนั น
ิ ธิ ภำยใน 4 วันทำกำรนั บจำก
ของผู ้ประกันตน /ผู ้มีสท
้ สำนั กงำนฯ จะโอนเงินเข ้ำบัญชีของผู ้ประกันตน /ผู ้มีสท
วันทีอ
่ นุมัตค
ิ ำสัง่ จ่ำย
หมำยเหตุ :
1. กรณีคำขอฯ หรือรำยกำรเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำไม่ถูกต ้องหรือไม่ครบถ ้วน หรือไม่อำจแก ้ไข/เพิม
่ เติมได ้ใน
ขณะนัน
้ ผู ้รับคำขอฯ และผู ้ยืน
่ คำขอฯ จะต ้องลงนำมในแบบรับเรือ
่ งและตรวจสอบเอกสำรกำรขอรับประโยชน์ทดแทน
กองทุนประกันสังคม ทีเ่ จ ้ำหน ้ำทีแ
่ จ ้งให ้ทรำบร่วมกัน พร ้อมกำหนดระยะเวลำให ้ผู ้ยืน
่ คำขอฯ ดำเนินกำรแก ้ไข/เพิม
่ เติม
หำกผู ้ยืน
่ คำขอฯ ไม่ดำเนินกำรแก ้ไข/เพิม
่ เติมได ้ภำยในระยะเวลำทีก
่ ำหนด ผู ้รับคำขอฯ จะดำเนินกำรคืนคำขอฯ และ
เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ
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2. ในกรณีทผ
ี่ ู ้ยืน
่ คำขอฯ ไม่ได ้มำยืน
่ ด ้วยตนเอง ณ สำนั กงำนประกันสังคม เช่น ทำงไปรษณีย ์ ฝำกผู ้อืน
่ ส่งเมือ
่
ตรวจสอบแล ้ว พบว่ำ เอกสำรไม่ครบถ ้วนตำมทีร่ ะบุไว ้ในคูม
่ อ
ื ประชำชน สำนักงำนประกันสังคมจะแจ ้งให ้ผู ้ยืน
่ คำขอฯ
หรือผู ้แทนส่งเอกสำรให ้สำนั กงำนประกันสังคมภำยใน 15 วันนับแต่วน
ั ทีไ่ ด ้รับแจ ้ง
3. พนักงำนเจ ้ำหน ้ำทีจ
่ ะยังไม่พจ
ิ ำรณำคำขอฯ และยังไม่นับระยะเวลำดำเนินงำน จนกว่ำผู ้ยืน
่ คำขอฯ จะดำเนินกำรแก ้ไข
คำขอฯ หรือยืน
่ เอกสำรเพิม
่ เติมครบถ ้วนตำมแบบรับเรือ
่ งและตรวจสอบเอกสำรกำรขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุน
ประกันสังคม นัน
้ เรียบร ้อยแล ้ว
4. ขัน
้ ตอนกำรดำเนินงำนตำมคูม
่ อ
ื จะเริม
่ นับระยะเวลำตัง้ แต่เจ ้ำหน ้ำทีต
่ รวจสอบเอกสำรครบถ ้วนตำมทีร่ ะบุไว ้ในคูม
่ อ
ื
ประชำชนเรียบร ้อยแล ้ว
ช่องทำงกำรให้บริกำร

สถำนทีใ่ ห้บริกำร

(หมำยเหตุ: (ทีอ
่ ยู่/โทรศัพท์ สำมำรถค ้นหำได ้ทำงเว็บไซต์
www.sso.go.th))
สำนั กงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพืน
้ ที่ 1-12 / สำนักงำน
ประกันสังคมจังหวัดและสำขำทัว่ ประเทศ /ติดต่อด ้วยตนเอง ณ

ระยะเวลำเปิ ดให้บริกำร เปิ ดให ้บริกำรวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว ้นวันหยุดทีท
่ ำงรำชกำรกำหนด) ตัง้ แต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีย
่ ง)

หน่วยงำน

ขนตอน
ั้
ระยะเวลำ และส่วนงำนทีร่ ับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 25 นำที
ลำด ับ
1)

2)

3)

ขนตอน
ั้
กำรตรวจสอบเอกสำร
ิ ธิ ต ้องกรอกแบบยืน
ผู ้ประกันตน/ผู ้มีสท
่ คำขอรับประโยชน์
ทดแทนให ้ถูกต ้อง ครบถ ้วน พร ้อมตรวจสอบให ้ครบถ ้วนก่อนลง
่ ไว ้เป็ นหลักฐำน พร ้อมวัน เดือน ปี ทีย
ลำยมือชือ
่ น
ื่ คำขอฯ
(หมำยเหตุ: -)
กำรพิจำรณำ
กรณีเอกสำรหลักฐำนและข ้อเท็จจริงครบถ ้วน ถูกต ้อง และ ไม่
ต ้องขอควำมเห็นแพทย์เพิม
่ เติม เจ ้ำหน ้ำทีจ
่ ะดำเนินกำร ให ้แล ้ว
เสร็จภำยในระยะเวลำกำหนด และมีหนังสือแจ ้งผลกำรพิจำรณำ
ิ ธิทรำบ
ให ้ผู ้ประกันตน /ผู ้มีสท
(หมำยเหตุ: -)
กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
เจ ้ำหน ้ำทีก
่ ำรเงิน อนุมัตแ
ิ ละจ่ำยประโยชน์ทดแทน
(หมำยเหตุ: -)

รำยกำรเอกสำร หล ักฐำนประกอบ
่ เอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม
ลำด ับ
ชือ
่ เติม (ถ้ำมี)
ั
1)
แบบคำขอร ับประโยชน์ทดแทน กองทุนประก ันสงคม
กรณี
ท ันตกรรม
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 2)
ใบร ับรองแพทย์
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ -
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ระยะเวลำ
5 นำที

ส่วนทีร่ ับผิดชอบ
จุดรับคำขอ

15 นำที

จุดรับคำขอ

5 นำที

จุดรับคำขอ

หน่วยงำนภำคร ัฐผูอ
้ อกเอกสำร
สำนั กงำนประกันสังคม

-

ลำด ับ
3)

4)

่ เอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม
ชือ
่ เติม (ถ้ำมี)
สำเนำสมุดบ ัญชีเงินฝำกธนำคำร ประเภทออมทร ัพย์หน้ำแรกทีม
่ ี
่ และเลขทีบ
ชือ
่ ัญชีของผูป
้ ระก ันตน
ฉบ ับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (สำมำรถรับเงินผ่ำนธนำคำร ได ้แก่ ธนำคำรกรุงไทย
ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ ธนำคำรกรุงเทพ ธนำคำรไทยพำณิชย์ ธนำคำร
ทหำรไทย ธนำคำรกสิกรไทย ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย ธนำคำร
ซีไอเอ็มบีไทย ธนำคำรธนชำต ธนำคำรออมสิน ธนำคำรเพือ
่ กำร
เกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร)
บ ัตรประจำต ัวประชำชน
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณีกรรมกำรผู ้มีอำนำจลงนำม/หุ ้นส่วนผู ้จัดกำรทีเ่ ป็ นคน
ต่ำงด ้ำว ใช ้ PASSPORT หรือ WORK PERMIT หรือ VISA หรือใบสำคัญ
ประจำตัวคนต่ำงด ้ำว หรือใบสำคัญถิน
่ ทีอ
่ ยูใ่ นรำชอำณำจักร หรือ
หลักฐำนกำรได ้รับอนุญำต ให ้เข ้ำมำในรำชอำณำจักรเป็ นกำรชัว่ ครำว
ตำมกฎหมำยว่ำด ้วยคนเข ้ำเมืองของผู ้มีอำนำจผูกพันนิตบ
ิ ค
ุ คล )

หน่วยงำนภำคร ัฐผูอ
้ อกเอกสำร
-

กรมกำรปกครอง

ค่ำธรรมเนียม
ลำด ับ
1)

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
ไม่เสียค่ำธรรมเนียม
(หมำยเหตุ: -)

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
-

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำด ับ
1)
2)
3)
4)
5)

ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
สำนั กงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพืน
้ ที่ 1-12 /สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดและสำขำทัว่ ประเทศ
(หมำยเหตุ: (ทีอ
่ ยูแ
่ ละโทรศัพท์ สำมำรถค ้นหำได ้ทำงเว็บไซต์ www.sso.go.th ))
เว็บไซต์ www.sso.go.th
(หมำยเหตุ: -)
สำยด่วน 1506
(หมำยเหตุ: -)
ศูนย์บริกำรประชำชน สำนั กปลัดสำนั กนำยกรัฐมนตรี
ิ กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ ปณ.1111
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ิ กทม. 10300))
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ศูนย์รับเรือ
่ งร ้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ
(หมำยเหตุ: (สำนักงำนคณะกรรมกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน ป.ป.ท.)
้ 2 ถนนแจ ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชัน
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH

ศูนย์รับเรือ
่ งร ้องเรียนสำหรับนั กลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email :
Fad.pacc@gmail.com))
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ั
แผนผ ังขนตอนและระยะเวลำกำรขอร
ั้
ับประโยชน์ทดแทนกองทุนประก ันสงคม
กรณีท ันตกรรม

ิ ธิ ต ้องกรอก
ผู ้ประกันตน/ผู ้มีสท
แบบยืน
่ คำขอรับประโยชน์
ทดแทนให ้ถูกต ้อง ครบถ ้วน
พร ้อมตรวจสอบให ้ครบถ ้วนก่อน
่ ไว ้เป็ นหลักฐำน
ลงลำยมือชือ
พร ้อมวัน เดือน ปี ทีย
่ น
ื่ คำขอฯ

กรณีเอกสำรหลักฐำนและ
ข ้อเท็จจริงครบถ ้วน ถูกต ้อง
และ ไม่ต ้องขอควำมเห็น
แพทย์เพิม
่ เติม เจ ้ำหน ้ำทีจ
่ ะ
ดำเนินกำร ให ้แล ้วเสร็จภำยใน
ระยะเวลำกำหนด และมี
หนังสือแจ ้งผลกำรพิจำรณำให ้
ิ ธิทรำบ
ผู ้ประกันตน /ผู ้มีสท

(5 นำที)

(15 นำที)

สรุป รวมระยะเวลำ 25 นำที

แบบฟอร์ม ต ัวอย่ำงและคูม
่ อ
ื กำรกรอก
่ แบบฟอร์ม
ชือ

ลำด ับ

- แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน กองทุนประกันสังคม กรณีทน
ั ตกรรม (สปส.2-16)
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เจ ้ำหน ้ำทีก
่ ำรเงิน อนุมัตแ
ิ ละ
จ่ำยประโยชน์ทดแทน

(5 นำที)

ั
คูม
่ อ
ื สำหร ับประชำชน : กำรขอร ับประโยชน์ทดแทนกองทุนประก ันสงคม
กรณีคลอดบุตร
หน่วยงำนทีใ่ ห้บริกำร : สำนั กงำนประกันสังคม กระทรวงแรงงำน
หล ักเกณฑ์ วิธก
ี ำร เงือ
่ นไข (ถ้ำมี) ในกำรยืน
่ คำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
เงือ
่ นไขกำรเกิดสิทธิ
จ่ำยเงินสมทบมำแล ้วไม่น ้อยกว่ำ 5 เดือน ภำยในระยะเวลำ 15 เดือน ก่อนวันรับบริกำรทำงกำรแพทย์
สิทธิประโยชน์ทไี่ ด ้รับ
1) ผู ้ประกันตนชำย ค่ำคลอดบุตรเหมำจ่ำย จำนวน 13,000 บำท/ครัง้ ไม่จำกัดจำนวนครัง้
2) ผู ้ประกันตนหญิง ค่ำคลอดบุตรเหมำจ่ำย จำนวน 13,000 บำท/ครัง้ ไม่จำกัดจำนวนครัง้ และเงินสงเครำะห์กำรหยุด
งำนเพือ
่ กำรคลอดบุตรร ้อยละ 50 ของค่ำจ ้ำงทีน
่ ำส่งเงินสมทบเฉลีย
่ เป็ นเวลำ 90 วัน ไม่เกิน 2 ครัง้
3) ค่ำฝำกครรภ์ 1,000 บำท ตำมเงือ
่ นไขกำหนด
*** กรณีเป็ นผู ้ประกันตนทัง้ คู่ สำมำรถขอใช ้สิทธิได ้เพียงคนเดียว แนะนำให ้ใช ้สิทธิผู ้ประกันตนหญิง เนือ
่ งจำกจะได ้รับ
เงินสงเครำะห์ฯ ด ้วย
วิธก
ี ำรและเงือ
่ นไขในกำรยืน
่ คำขอฯ
ิ ธิ ต ้องกรอกแบบยืน
1. ผู ้ประกันตน/ผู ้มีสท
่ คำขอรับประโยชน์ทดแทนให ้ถูกต ้อง ครบถ ้วน พร ้อมตรวจสอบ และอ่ำน
่
ข ้อควำมให ้ครบถ ้วนก่อนลงลำยมือชือไว ้เป็ นหลักฐำน พร ้อมวัน เดือน ปี ทีย
่ น
ื่ คำขอฯ
2. เอกสำรประกอบกำรยืน
่ คำขอฯ ทีเ่ ป็ นสำเนำต ้องรับรองควำมถูกต ้องของสำเนำทุกฉบับ
3. กรณีเอกสำรหลักฐำนและข ้อเท็จจริง ครบถ ้วน ถูกต ้อง เจ ้ำหน ้ำทีจ
่ ะดำเนินกำรให ้แล ้วเสร็ จภำยในระยะเวลำกำหนด
ิ ธิทรำบ
และมีหนังสือแจ ้งผลกำรพิจำรณำให ้ผู ้ประกันตน/ผู ้มีสท
4. กรณีเจ ้ำหน ้ำทีย
่ ังไม่สำมำรถวินจ
ิ ฉั ยเรือ
่ งได ้ เจ ้ำหน ้ำทีจ
่ ะมีหนังสือแจ ้งให ้ทรำบว่ำเหตุใดจึงยังไม่สำมำรถวินจ
ิ ฉัยได ้
5. กำรรับเงินมี 3 วิธ ี ดังนี้
ิ ธิ ขอรับด ้วยตนเองให ้นำบัตรประจำตัวประชำชนไปแสดงหรือกรณีมอบ
1) กรณีรับเงินสด /เช็ค (ผู ้ประกันตน /ผู ้มีสท
อำนำจ ให ้บุคคลอืน
่ มำรับแทนต ้องทำเป็ นหนังสือและนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู ้มอบอำนำจและผู ้รับมอบอำนำจ
ไปแสดงด ้วย)
ื่ ทีท
2) กรณีรับเงินทำงธนำณั ตใิ ห ้ระบุชอ
่ ำกำรไปรษณียท
์ ต
ี่ ้องกำรจะติดต่อรับเงินให ้ชัดเจน สำนักงำนฯ จะส่งธนำณั ตใิ ห ้
ิ ธิ ภำยใน 3 วันทำกำร นับถัดจำกวันทีอ
ผู ้ประกันตน /ผู ้มีสท
่ นุมัตค
ิ ำสัง่ จ่ำย
ื่ และเลขทีบ
3) กรณีรับเงินผ่ำนทำงธนำคำร ต ้องแนบสำเนำสมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำรประเภทออมทรัพย์ทม
ี่ ช
ี อ
่ ญ
ั ชีของ
ิ ธิเท่ำนัน
ิ ธิ ภำยใน 4 วันทำกำรนับจำกวันที่
ผู ้ประกันตน /ผู ้มีสท
้ สำนักงำนฯ จะโอนเงินเข ้ำบัญชีของผู ้ประกันตน /ผู ้มีสท
อนุมัตค
ิ ำสัง่ จ่ำย
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หมำยเหตุ :
1. กรณีคำขอฯ หรือรำยกำรเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำไม่ถูกต ้องหรือไม่ครบถ ้วน หรือไม่อำจแก ้ไข/เพิม
่ เติมได ้ใน
ขณะนัน
้ ผู ้รับคำขอฯ และผู ้ยืน
่ คำขอฯ จะต ้องลงนำมในแบบรับเรือ
่ งและตรวจสอบเอกสำรกำรขอรับประโยชน์ทดแทน
กองทุนประกันสังคม ทีเ่ จ ้ำหน ้ำทีแ
่ จ ้งให ้ทรำบร่วมกัน พร ้อมกำหนดระยะเวลำให ้ผู ้ยืน
่ คำขอฯ ดำเนินกำรแก ้ไข /เพิม
่ เติม
หำกผู ้ยืน
่ คำขอฯ ไม่ดำเนินกำรแก ้ไข/เพิม
่ เติมได ้ภำยในระยะเวลำทีก
่ ำหนด ผู ้รับคำขอฯ จะดำเนินกำรคืนคำขอฯ และ
เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ
2. ในกรณีทผ
ี่ ู ้ยืน
่ คำขอฯ ไม่ได ้มำยืน
่ ด ้วยตนเอง ณ สำนั กงำนประกันสังคม เช่น ทำงไปรษณีย ์ ฝำกผู ้อืน
่ ส่งเมือ
่
ตรวจสอบแล ้ว พบว่ำ เอกสำรไม่ครบถ ้วนตำมทีร่ ะบุไว ้ในคูม
่ อ
ื ประชำชน สำนักงำนประกันสังคมจะแจ ้งให ้ผู ้ยืน
่ คำขอฯ
หรือผู ้แทนส่งเอกสำรให ้สำนั กงำนประกันสังคมภำยใน 15 วัน นับแต่วน
ั ทีไ่ ด ้รับแจ ้ง
3. พนักงำนเจ ้ำหน ้ำทีจ
่ ะยังไม่พจ
ิ ำรณำคำขอฯ และยังไม่นับระยะเวลำดำเนินงำน จนกว่ำผู ้ยืน
่ คำขอฯ จะดำเนินกำรแก ้ไข
คำขอฯ หรือยืน
่ เอกสำรเพิม
่ เติมครบถ ้วนตำมแบบรับเรือ
่ งและตรวจสอบเอกสำรกำรขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุน
ประกันสังคม นัน
้ เรียบร ้อยแล ้ว
4. ขัน
้ ตอนกำรดำเนินงำนตำมคูม
่ อ
ื จะเริม
่ นับระยะเวลำตัง้ แต่เจ ้ำหน ้ำทีต
่ รวจสอบเอกสำรครบถ ้วนตำมทีร่ ะบุไว ้ในคูม
่ อ
ื
ประชำชนเรียบร ้อยแล ้ว
ช่องทำงกำรให้บริกำร

สถำนทีใ่ ห้บริกำร

(หมำยเหตุ: (ทีอ
่ ยู่/โทรศัพท์ สำมำรถค ้นหำได ้ทำงเว็บไซต์
www.sso.go.th))
สำนั กงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพืน
้ ที่ 1-12 /สำนักงำน

ระยะเวลำเปิ ดให้บริกำร เปิ ดให ้บริกำรวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว ้นวันหยุดทีท
่ ำงรำชกำรกำหนด) ตัง้ แต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีย
่ ง)

ประกันสังคมจังหวัดและสำขำทัว่ ประเทศ
/ติดต่อด ้วยตนเอง ณ หน่วยงำน

ขนตอน
ั้
ระยะเวลำ และส่วนงำนทีร่ ับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 15 นำที
ลำด ับ
1)

2)

3)

ขนตอน
ั้
กำรตรวจสอบเอกสำร
ิ ธิยน
ผู ้ประกันตน/ผู ้มีสท
ื่ คำขอฯ เจ ้ำหน ้ำทีต
่ รวจสอบควำม
ครบถ ้วนและถูกต ้องของแบบคำขอฯ และเอกสำรประกอบกำรยืน
่
คำขอฯ
(หมำยเหตุ: -)
กำรพิจำรณำ
เจ ้ำหน ้ำทีพ
่ จ
ิ ำรณำข ้อมูลและเอกสำรทีเ่ กีย
่ วข ้อง วินจ
ิ ฉัย
ประโยชน์ทดแทน เจ ้ำหน ้ำทีอ
่ นุมัตแ
ิ ละแจ ้งคำสัง่ ประโยชน์
ทดแทน
(หมำยเหตุ: -)
กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
เจ ้ำหน ้ำทีก
่ ำรเงินอนุมัต ิ และจ่ำยประโยชน์ทดแทน (กรณีรับเงิน
สด/เช็ค ณ สำนั กงำน)
(หมำยเหตุ: -)
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ระยะเวลำ
5 นำที

ส่วนทีร่ ับผิดชอบ
จุดรับคำขอ

5 นำที

จุดรับคำขอ

5 นำที

จุดรับคำขอ

รำยกำรเอกสำร หล ักฐำนประกอบ
ลำด ับ
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

่ เอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม
ชือ
่ เติม (ถ้ำมี)
ั
แบบคำขอร ับประโยชน์ทดแทน กองทุนประก ันสงคม
(สปส. 2-01)
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ ้ ท
ิ ธิ สูตบ
กรณีผป
ู ้ ระก ันตนหญิงใชส
ิ ัตร
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณีคลอดบุตรแฝดให ้แนบสำเนำสูตบ
ิ ต
ั รของคูแ
่ ฝด 1 ฉบับ)
้ ท
ิ ธิ สูตบ
กรณีผป
ู ้ ระก ันตนชำยใชส
ิ ัตร
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณีคลอดบุตรแฝดให ้แนบสำเนำ สูตบ
ิ ัตรของคูแ
่ ฝดด ้วย
จำนวน 1 ชุด สำเนำทะเบียนสมรสหรือกรณีไม่ได ้จดทะเบียนสมรสให ้
แนบหนังสือรับรองของผู ้ประกันตนกรณีไม่มท
ี ะเบียนสมรส (จำนวน 1 ชุด)
้
ิ ธิเบิกค่ำฝำกครรภ์ ใบเสร็ จร ับเงิน
กรณีผป
ู ้ ระก ันตนหญิงใชสท
ค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์ ใบร ับรองแพทย์ หรือสมุดบ ันทึกสุขภำพ
แม่และเด็ กประจำต ัวหญิงตงครรภ์
ั้
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ ้ ท
ิ ธิเบิกค่ำฝำกครรภ์ ใบเสร็ จร ับเงิน
กรณีผป
ู ้ ระก ันตนชำยใชส
ค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์ ใบร ับรองแพทย์ หรือสมุดบ ันทึกสุขภำพ
แม่และเด็ กประจำต ัวหญิงตงครรภ์
ั้
สำเนำทะเบียนสมรสหรือกรณี
ไม่ได้จดทะเบียนสมรสให้แนบหน ังสือร ับรองของผูป
้ ระก ันตนกรณี
ไม่มท
ี ะเบียนสมรส
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ ้ ัตร
กรณีผป
ู ้ ระก ันตนต่ำงชำติขอร ับประโยชน์ทดแทนให้ใชบ
ั
ประก ันสงคมและส
ำเนำหน ังสือ เดินทำง (passport) หรือสำเนำ
หน ังสือเดินทำงชว่ ั ครำว หรือเอกสำรร ับรองบุคคลทีท
่ ำงรำชกำร
ออกให้ และกำรร ับเงินด้วยต ัวเองต้องนำเอกสำรฉบ ับจริงมำแสดง
ฉบ ับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ ิ ธิมำร ับเงินด้วยตนเองต้องนำบ ัตรประจำต ัวประชำชน
กรณีผม
ู้ ส
ี ท
(ฉบ ับจริง) ไปแสดงหรือกรณีมอบอำนำจต้องทำเป็นหน ังสือและ
นำบ ัตรประจำต ัวประชำชน (ฉบ ับจริง) ของผูม
้ อบและผูร้ ับมอบไป
แสดง หรือกรณีร ับเงินทำงธนำคำรให้แนบสำเนำสมุดบ ัญชีเงิน
ื่ และเลขทีบ
ฝำกธนำคำรประเภทออมทร ัพย์หน้ำแรกทีม
่ ช
ี อ
่ ัญชีของ
ผูป
้ ระก ันตน
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (สำมำรถรับเงินผ่ำนธนำคำร ได ้แก่ ธนำคำรกรุงไทย
ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ ธนำคำรกรุงเทพ ธนำคำรไทยพำณิชย์ ธนำคำร
ทหำรไทย ธนำคำรกสิกรไทย ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย ธนำคำร
ซีไอเอ็มบีไทย ธนำคำรธนชำต ธนำคำรออมสิน ธนำคำรเพือ
่ กำร
เกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร)
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หน่วยงำนภำคร ัฐผูอ
้ อกเอกสำร
สำนั กงำนประกันสังคม

กรมกำรปกครอง

กรมกำรปกครอง

-

สำนั กงำนประกันสังคม

สำนั กงำนประกันสังคม

-

ลำด ับ
8)

่ เอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม
ชือ
่ เติม (ถ้ำมี)
เอกสำรประกอบกำรยืน
่ คำขอฯ ทีเ่ ป็นสำเนำให้ร ับรองควำมถูกต้อง
ของสำเนำทุกฉบ ับ และแสดงเอกสำรทีเ่ ป็นต้นฉบ ับเมือ
่ พน ักงำน
เจ้ำหน้ำทีข
่ อตรวจสอบ กรณีเอกสำรหล ักฐำนสำค ัญต่อกำร
พิจำรณำ ถ้ำเป็นภำษำต่ำงประเทศให้จ ัดทำคำแปลเป็นภำษำไทย
และร ับรองควำมถูกต้องให้ครบถ้วน
ฉบ ับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ -

หน่วยงำนภำคร ัฐผูอ
้ อกเอกสำร
-

ค่ำธรรมเนียม
ลำด ับ
1)

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
ไม่เสียค่ำธรรมเนียม
(หมำยเหตุ: -)

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
-

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำด ับ
1)
2)
3)
4)
5)

ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
สำนั กงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพืน
้ ที่ 1-12 /สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดและสำขำทัว่ ประเทศ
(หมำยเหตุ: (ทีอ
่ ยูแ
่ ละโทรศัพท์ สำมำรถค ้นหำได ้ทำงเว็บไซต์ www.sso.go.th)))
เว็บไซต์ www.sso.go.th
(หมำยเหตุ: -)
สำยด่วน 1506
(หมำยเหตุ: -)
ศูนย์บริกำรประชำชน สำนั กปลัดสำนั กนำยกรัฐมนตรี
ิ กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th /
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ตู ้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300))
ศูนย์รับเรือ
่ งร ้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ
(หมำยเหตุ: (สำนักงำนคณะกรรมกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน ป.ป.ท.)
้ 2 ถนนแจ ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชัน
11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH

ศูนย์รับเรือ
่ งร ้องเรียนสำหรับนั กลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center /
Email : Fad.pacc@gmail.com))
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ั
แผนผ ังขนตอนและระยะเวลำกำรขอร
ั้
ับประโยชน์ทดแทนกองทุนประก ันสงคม
กรณีคลอดบุตร

ิ ธิยน
ผู ้ประกันตน/ผู ้มีสท
ื่ คำขอฯ
เจ ้ำหน ้ำทีต
่ รวจสอบควำม
ครบถ ้วนและถูกต ้องของแบบ
คำขอฯ และเอกสำร
ประกอบกำรยืน
่ คำขอฯ

เจ ้ำหน ้ำทีพ
่ จ
ิ ำรณำข ้อมูลและ
เอกสำรทีเ่ กีย
่ วข ้อง วินจ
ิ ฉั ย
ประโยชน์ทดแทน เจ ้ำหน ้ำที่
อนุมัตแ
ิ ละแจ ้งคำสัง่ ประโยชน์
ทดแทน
(5 นำที)

(5 นำที)

สรุป รวมระยะเวลำ 15 นำที

แบบฟอร์ม ต ัวอย่ำงและคูม
่ อ
ื กำรกรอก
่ แบบฟอร์ม
ชือ

ลำด ับ

แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน กองทุนประกันสังคม (สปส.2-01)
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เจ ้ำหน ้ำทีก
่ ำรเงินอนุมัต ิ และ
จ่ำยประโยชน์ทดแทน (กรณี
รับเงินสด/เช็ค ณ สำนั กงำน)

(5 นำที)

ั
คูม
่ อ
ื สำหร ับประชำชน : กำรขอร ับประโยชน์ทดแทนกองทุนประก ันสงคม
กรณีทพ
ุ พลภำพ
หน่วยงำนทีใ่ ห้บริกำร : สำนั กงำนประกันสังคม กระทรวงแรงงำน
หล ักเกณฑ์ วิธก
ี ำร เงือ
่ นไข (ถ้ำมี) ในกำรยืน
่ คำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
เงือ
่ นไขกำรเกิดสิทธิ
- จ่ำยเงินสมทบมำแล ้วไม่น ้อยกว่ำ 3 เดือนภำยในระยะเวลำ 15 เดือนก่อนทุพพลภำพ
สิทธิประโยชน์ทไี่ ด ้รับ
1. ทุพพลภำพระดับสูญเสียไม่รุนแรง
1.1 ผู ้ทุพพลภำพจนทำให ้ควำมสำมำรถในกำรทำงำนลดลงถึงขนำดไม่อำจประกอบกำรงำนตำมปกติและงำนอืน
่ ได ้
- เงินทดแทนกำรขำดรำยได ้รับในอัตรำร ้อยละ 30 ตลอดระยะเวลำทีไ่ ม่สำมำรถประกอบกำรงำนได ้ แต่ไม่เกิน
ระยะเวลำ 180 เดือน
1.2 ทุพพลภำพจนทำให ้ควำมสำมำรถในกำรทำงำนลดลงถึงขนำดไม่อำจประกอบกำรงำนตำมปกติ และมีรำยได ้
ลดลงจำกเดิม
- เงินทดแทนกำรขำดรำยได ้ในส่วนทีล
่ ดลงแต่ไม่เกินร ้อยละ 30 ไม่เกินระยะเวลำ 180 เดือน
2. ทุพพลภำพระดับควำมสูญเสียรุนแรง
- เงินทดแทนกำรขำดรำยได ้รับในอัตรำร ้อยละ 50 ของค่ำจ ้ำงเป็ นรำยเดือนตลอดชีวต
ิ
- ค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์กรณีทพ
ุ พลภำพระดับสูญเสียไม่รุนแรงและทุพพลภำพระดับควำมสูญเสียรุนแรง
กรณีเข ้ำรับบริกำรทำงกำรแพทย์ ณ สถำนพยำบำลของรัฐ
ประเภทผู ้ป่ วยนอก จ่ำยเท่ำทีจ
่ ำ่ ยจริงตำมควำมจำเป็ น
ประเภทผู ้ป่ วยใน จ่ำยค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์ให ้แก่สถำนพยำบำลคำนวณตำมกลุม
่ วินจ
ิ ฉัยโรค (DRGs)
กรณีเข ้ำรับบริกำรทำงกำรแพทย์ ณ สถำนพยำบำลของเอกชน
ประเภทผู ้ป่ วยนอก จ่ำยเท่ำทีจ
่ ำ่ ยจริงไม่เกินเดือนละ 2,000 บำท
ประเภทผู ้ป่ วยใน จ่ำยเท่ำทีจ
่ ่ำยจริงไม่เกินเดือนละ 4,000 บำท
- ค่ำรถพยำบำลหรือค่ำพำหนะรับส่งผู ้ทุพพลภำพกรณีเข ้ำรับบริกำรทำงกำรแพทย์เหมำจ่ำยไม่เกินเดือนละ 500 บำท
- ค่ำอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในกำรบำบัดรักษำโรคตำมหลักเกณฑ์ประเภทและอัตรำทีก
่ ระทรวงกำรคลังกำหนด
้ สภำพกำรเป็ นผู ้ประกันตน
- ได ้รับเงินบำเหน็ จชรำภำพเมือ
่ มีมติให ้เป็ นผู ้ทุพพลภำพและสิน
ิ ธิได ้รับเงินค่ำทำศพและเงินสงเครำะห์ฯ
** กรณีผู ้ทุพพลภำพเสียชีวต
ิ ทำยำทมีสท

-69-

วิธก
ี ำรและเงือ
่ นไขในกำรยืน
่ คำขอฯ
ิ ธิ ต ้องกรอกแบบยืน
1. ผู ้ประกันตนทีม
่ ม
ี ติหรือคำวินจ
ิ ฉัยให ้เป็ นผู ้ทุพพลภำพแล ้ว /ผู ้มีสท
่ คำขอรับประโยชน์ทดแทนให ้
่ ไว ้เป็ นหลักฐำน พร ้อมวัน เดือนปี ทีย
ถูกต ้อง ครบถ ้วน พร ้อมตรวจสอบ และอ่ำนข ้อควำมให ้ครบถ ้วนก่อนลงลำยมือชือ
่ น
ื่
คำขอฯ
2. เอกสำรประกอบกำรยืน
่ คำขอฯ ทีเ่ ป็ นสำเนำต ้องรับรองควำมถูกต ้องของสำเนำทุกฉบับ
3. กรณีเอกสำรหลักฐำนและข ้อเท็จจริง ครบถ ้วน ถูกต ้อง เจ ้ำหน ้ำทีจ
่ ะดำเนินกำรให ้แล ้วเสร็ จภำยในระยะเวลำกำหนด
ิ
และมีหนังสือแจ ้งผลกำรพิจำรณำให ้ผู ้ประกันตน /ผู ้มีสทธิทรำบ
4. กรณีเจ ้ำหน ้ำทีย
่ ังไม่สำมำรถวินจ
ิ ฉั ยเรือ
่ งได ้ เจ ้ำหน ้ำทีจ
่ ะมีหนังสือแจ ้งให ้ทรำบว่ำเหตุใดจึงยังไม่สำมำรถวินจ
ิ ฉัยได ้
5. กำรรับเงินมี 3 วิธ ี ดังนี้
ิ ธิ ขอรับด ้วยตนเองให ้นำบัตรประจำตัวประชำชนไปแสดง หรือกรณีมอบ
1) กรณีรับเงินสด /เช็ค (ผู ้ประกันตน /ผู ้มีสท
อำนำจให ้บุคคลอืน
่ มำรับแทนต ้องทำเป็ นหนังสือและนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู ้มอบอำนำจและผู ้รับมอบอำนำจไป
แสดงด ้วย)
ื่ ทีท
2) กรณีรับเงินทำงธนำณั ตใิ ห ้ระบุชอ
่ ำกำรไปรษณียท
์ ต
ี่ ้องกำรจะติดต่อรับเงินให ้ชัดเจน สำนักงำนฯ จะส่งธนำณั ตใิ ห ้
ิ ธิ ภำยใน 3 วันทำกำร นับถัดจำกวันทีอ
ผู ้ประกันตน /ผู ้มีสท
่ นุมัตค
ิ ำสัง่ จ่ำย
ื่ และเลขทีบ
3) กรณีรับเงินผ่ำนทำงธนำคำร ต ้องแนบสำเนำสมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำรประเภทออมทรัพย์ทม
ี่ ช
ี อ
่ ญ
ั ชี
ิ ธิเท่ำนั น
ิ ธิ ภำยใน 4 วันทำกำรนั บจำก
ของผู ้ประกันตน /ผู ้มีสท
้ สำนั กงำนฯ จะโอนเงินเข ้ำบัญชีของผู ้ประกันตน /ผู ้มีสท
วันทีอ
่ นุมัตค
ิ ำสัง่ จ่ำย
** วิธก
ี ำรและเงือ
่ นไขข ้ำงต ้นสำหรับผู ้ประกันตนทีส
่ ำนั กงำนประกันสังคมมีมติหรือคำวินจ
ิ ฉัยให ้เป็ นผู ้ทุพพลภำพแล ้ว
หมำยเหตุ :
1. กรณีคำขอฯ หรือรำยกำรเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำไม่ถูกต ้องหรือไม่ครบถ ้วน หรือไม่อำจแก ้ไข /เพิม
่ เติมได ้ใน
ขณะนัน
้ ผู ้รับคำขอฯ และผู ้ยืน
่ คำขอฯ จะต ้องลงนำมในแบบรั บเรือ
่ งและตรวจสอบเอกสำรกำรขอรับประโยชน์ทดแทน
กองทุนประกันสังคม ทีเ่ จ ้ำหน ้ำทีแ
่ จ ้งให ้ทรำบร่วมกัน พร ้อมกำหนดระยะเวลำให ้ผู ้ยืน
่ คำขอฯ ดำเนินกำรแก ้ไข /เพิม
่ เติม
หำกผู ้ยืน
่ คำขอฯ ไม่ดำเนินกำร แก ้ไข /เพิม
่ เติมได ้ภำยในระยะเวลำทีก
่ ำหนด ผู ้รับคำขอฯ จะดำเนินกำรคืนคำขอฯ และ
เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ
2. ในกรณีทผ
ี่ ู ้ยืน
่ คำขอฯ ไม่ได ้มำยืน
่ ด ้วยตนเอง ณ สำนั กงำนประกันสังคม เช่น ทำงไปรษณีย ์ ฝำกผู ้อืน
่ ส่งเมือ
่
ตรวจสอบแล ้ว พบว่ำ เอกสำรไม่ครบถ ้วนตำมทีร่ ะบุไว ้ในคูม
่ อ
ื ประชำชน สำนักงำนประกันสังคมจะแจ ้งให ้ผู ้ยืน
่ คำขอฯ
หรือผู ้แทนส่งเอกสำรให ้สำนั กงำนประกันสังคมภำยใน 15 วัน นับแต่วน
ั ทีไ่ ด ้รับแจ ้ง
3. พนักงำนเจ ้ำหน ้ำทีจ
่ ะยังไม่พจ
ิ ำรณำคำขอฯ และยังไม่นับระยะเวลำดำเนินงำน จนกว่ำผู ้ยืน
่ คำขอฯ จะดำเนินกำรแก ้ไข
คำขอฯ หรือยืน
่ เอกสำรเพิม
่ เติมครบถ ้วนตำมแบบรับเรือ
่ งและตรวจสอบเอกสำรกำรขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุน
ประกันสังคม นัน
้ เรียบร ้อยแล ้ว
4. ขัน
้ ตอนกำรดำเนินงำนตำมคูม
่ อ
ื จะเริม
่ นับระยะเวลำตัง้ แต่เจ ้ำหน ้ำทีต
่ รวจสอบเอกสำรครบถ ้วนตำมทีร่ ะบุไว ้ในคูม
่ อ
ื
ประชำชนเรียบร ้อยแล ้ว
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ช่องทำงกำรให้บริกำร

สถำนทีใ่ ห้บริกำร

(หมำยเหตุ: (ทีอ
่ ยู่/โทรศัพท์ : สำมำรถค ้นหำได ้ทำงเว็บไซต์
www.sso.go.th))
สำนั กงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพืน
้ ที 1-12/

ระยะเวลำเปิ ดให้บริกำร เปิ ดให ้บริกำรวัน จันทร์
ถึง วันศุกร์ (ยกเว ้นวันหยุดทีท
่ ำงรำชกำรกำหนด)
ตัง้ แต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีย
่ ง)

สำนั กงำนประกันสังคมจังหวัดและสำขำทั่วประเทศ
/ติดต่อด ้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
ขนตอน
ั้
ระยะเวลำ และส่วนงำนทีร่ ับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 25 นำที
ลำด ับ
1)

2)

3)

ขนตอน
ั้
กำรตรวจสอบเอกสำร
ิ ธิยน
ผู ้ทุพพลภำพ/ผู ้มีสท
ื่ คำขอฯ เจ ้ำหน ้ำทีต
่ รวจสอบควำม
ครบถ ้วนและถูกต ้องของแบบคำขอฯ และเอกสำรประกอบกำรยืน
่
คำขอฯ
(หมำยเหตุ: -)
กำรพิจำรณำ
เจ ้ำหน ้ำทีพ
่ จ
ิ ำรณำข ้อมูลและเอกสำรทีเ่ กีย
่ วข ้อง วินจ
ิ ฉัย
ประโยชน์ทดแทน เจ ้ำหน ้ำทีอ
่ นุมัตแ
ิ ละแจ ้งคำสัง่ ประโยชน์
ทดแทน
(หมำยเหตุ: -)
กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
เจ ้ำหน ้ำทีก
่ ำรเงินอนุมัต ิ และจ่ำยประโยชน์ทดแทน (กรณีรับเงิน
สด/เช็ค ณ สำนั กงำน)
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลำ
5 นำที

ส่วนทีร่ ับผิดชอบ
จุดรับคำขอ

15 นำที

จุดรับคำขอ

5 นำที

จุดรับคำขอ

รำยกำรเอกสำร หล ักฐำนประกอบ
ลำด ับ

่ เอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม
ชือ
่ เติม (ถ้ำมี)

1)

ั
แบบคำขอร ับประโยชน์ทดแทน กองทุนประก ันสงคม
(สปส. 2-01)
้ บบคำขอร ับ
หรือกรณีขอร ับค่ำอว ัยวะเทียม/อุปกรณ์ สำมำรถใชแ
ค่ำอว ัยวะเทียมฯ (สปส. 2-09) ได้
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ - ใบร ับรองแพทย์ กรณีขอร ับค่ำอว ัยวะเทียม/อุปกรณ์ ให้แพทย์
้ ละประเภทอว ัยวะเทียม/อุปกรณ์ ทีใ่ ช ้ ระบุควำมจำเป็นต้องใชแ
ใบเสร็ จร ับเงินทีข
่ อเบิก -สำเนำเวชระเบียน (ถ้ำมี)
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ ้ ัตร
กรณีผป
ู ้ ระก ันตนต่ำงชำติขอร ับประโยชน์ทดแทนให้ใชบ
ั
ประก ันสงคมและส
ำเนำหน ังสือ เดินทำง (passport) หรือสำเนำ
หน ังสือเดินทำงชว่ ั ครำว หรือเอกสำรร ับรองบุคคลทีท
่ ำงรำชกำร
ออกให้ และกำรร ับเงินให้ใชเ้ อกสำรฉบ ับจริง
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ -

2)

3)
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หน่วยงำนภำคร ัฐผูอ
้ อก
เอกสำร
สำนั กงำนประกันสังคม

-

กรมกำรกงสุล

ลำด ับ

่ เอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม
ชือ
่ เติม (ถ้ำมี)

4)

ิ ธิมำร ับเงินด้วยตนเองต้องนำบ ัตรประจำต ัวประชำชน
กรณีผม
ู้ ส
ี ท
(ฉบ ับจริง) ไปแสดงหรือกรณีมอบอำนำจต้องทำเป็นหน ังสือและ
นำบ ัตรประจำต ัวประชำชน (ฉบ ับจริง) ของผูม
้ อบ และผูร้ ับมอบไป
แสดง
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณีรับเงินทำงธนำคำรให ้แนบสำเนำสมุดบัญชีเงินฝำก
ื่ และเลขทีบ
ธนำคำรประเภทออมทรัพย์หน ้ำแรกทีม
่ ช
ี อ
่ ญ
ั ชีของ
ผู ้ประกันตน โดยสำมำรถเลือกรับเงินผ่ำนธนำคำรกรุงไทย จำกัด
(มหำชน) ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จำกัด (มหำชน) ธนำคำรกรุงเทพ
จำกัด (มหำชน) ธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน) ธนำคำรทหำร
ไทย จำกัด (มหำชน) ธนำคำรกสิกรไทย จำกัด(มหำชน) ธนำคำรอิสลำม
แห่งประเทศไทย ธนำคำรซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหำชน) และธนำคำร
ธนชำต จำกัด (มหำชน)(จำนวน 1 ฉบับ))
เอกสำรประกอบกำรยืน
่ คำขอฯ ทีเ่ ป็นสำเนำให้ร ับรองควำมถูกต้อง
ของสำเนำทุกฉบ ับ และแสดงเอกสำรทีเ่ ป็นต้นฉบ ับเมือ
่ พน ักงำน
เจ้ำหน้ำทีข
่ อตรวจสอบ กรณีเอกสำรหล ักฐำนสำค ัญต่อกำร
พิจำรณำเป็นภำษำต่ำงประเทศให้จ ัดทำคำแปลเป็นภำษำไทยและ
ร ับรองควำมถูกต้องให้ครบถ้วน
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ -

5)

หน่วยงำนภำคร ัฐผูอ
้ อก
เอกสำร
-

-

ค่ำธรรมเนียม
ลำด ับ
1)

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
ไม่เสียค่ำธรรมเนียม
(หมำยเหตุ: -)

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
-

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำด ับ
1)
2)
3)
4)
5)

ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
สำนั กงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพืน
้ ที่ 1-12 สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดและสำขำทัว่ ประเทศ
(หมำยเหตุ: (ทีอ
่ ยูแ
่ ละโทรศัพท์ สำมำรถค ้นหำได ้ทำงเว็บไซต์ www.sso.go.th ))
เว็บไซต์ www.sso.go.th
(หมำยเหตุ: -)
สำยด่วน 1506
(หมำยเหตุ: -)
ศูนย์บริกำรประชำชน สำนั กปลัดสำนั กนำยกรัฐมนตรี
ิ กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th /
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ิ
ตู ้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุ โลก เขตดุสต กทม. 10300))
ศูนย์รับเรือ
่ งร ้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ
(หมำยเหตุ: (สำนักงำนคณะกรรมกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน ป.ป.ท.)
้ 2 ถนนแจ ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชัน
11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH

ศูนย์รับเรือ
่ งร ้องเรียนสำหรับนั กลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center /
Email : Fad.pacc@gmail.com))
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ั
แผนผ ังขนตอนและระยะเวลำกำรขอร
ั้
ับประโยชน์ทดแทนกองทุนประก ันสงคม
กรณีทพ
ุ พลภำพ

ิ ธิยน
ผู ้ทุพพลภาพ/ผู ้มีสท
ื่ คา
ขอฯ เจ ้าหน ้าทีต
่ รวจสอบ
ความครบถ ้วนและถูกต ้อง
ของแบบคาขอฯ และเอกสาร
ประกอบการยืน
่ คาขอฯ
(5 นาที)

เจ ้าหน ้าทีพ
่ จ
ิ ารณาข ้อมูลและ
เอกสารทีเ่ กีย
่ วข ้อง วินจ
ิ ฉั ย
ประโยชน์ทดแทน เจ ้าหน ้าที่
อนุมัตแ
ิ ละแจ ้งคาสัง่ ประโยชน์
ทดแทน

เจ ้าหน ้าทีก
่ ารเงินอนุมัต ิ และ
จ่ายประโยชน์ทดแทน (กรณี
รับเงินสด/เช็ค ณ สานั กงาน)

(5 นาที)
(15 นาที)

สรุป รวมระยะเวลำ 25 นำที

แบบฟอร์ม ต ัวอย่ำงและคูม
่ อ
ื กำรกรอก
่ แบบฟอร์ม
ชือ

ลำด ับ

แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน กองทุนประกันสังคม (สปส.2-01)
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ั
คูม
่ อ
ื สำหร ับประชำชน : กำรขอร ับประโยชน์ทดแทนกองทุนประก ันสงคม
กรณีตำย
หน่วยงำนทีใ่ ห้บริกำร : สำนั กงำนประกันสังคม กระทรวงแรงงำน
หล ักเกณฑ์ วิธก
ี ำร เงือ
่ นไข (ถ้ำมี) ในกำรยืน
่ คำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
เงือ
่ นไขในกำรเกิดสิทธิ
- จ่ำยเงินสมทบมำแล ้วไม่น ้อยกว่ำ 1 เดือน ภำยในระยะเวลำ 6 เดือน ก่อนถึงแก่ควำมตำยไม่เนือ
่ งจำกกำรทำงำน
สิทธิประโยชน์ทไี่ ด ้รับ
ค่ำทำศพ 40,000 บำท
วิธก
ี ำรและเงือ
่ นไขในกำรยืน
่ คำขอฯ
ิ ธิต ้องกรอกแบบยืน
1. ผู ้มีสท
่ คำขอรับประโยชน์ทดแทนให ้ถูกต ้อง ครบถ ้วน พร ้อมตรวจสอบ และอ่ำนข ้อควำมให ้
่ ไว ้เป็ นหลักฐำน พร ้อมวัน เดือน ปี ทีย
ครบถ ้วนก่อนลงลำยมือชือ
่ น
ื่ คำขอฯ
2. เอกสำรประกอบกำรยืน
่ คำขอฯ ทีเ่ ป็ นสำเนำต ้องรับรองควำมถูกต ้องของสำเนำทุกฉบับ
3. กรณีเอกสำรหลักฐำนและข ้อเท็จจริง ครบถ ้วน ถูกต ้อง เจ ้ำหน ้ำทีจ
่ ะดำเนินกำรให ้แล ้วเสร็ จภำยในระยะเวลำกำหนด
ิ ธิทรำบ
และมีหนังสือแจ ้งผลกำรพิจำรณำให ้ผู ้มีสท
4. กรณีเจ ้ำหน ้ำทีย
่ ังไม่สำมำรถวินจ
ิ ฉั ยเรือ
่ งได ้ เจ ้ำหน ้ำทีจ
่ ะมีหนังสือแจ ้งให ้ทรำบว่ำเหตุใดจึงยังไม่สำมำรถวินจ
ิ ฉัยได ้
5. กำรรับเงินมี 3 วิธ ี ดังนี้
ิ ธิขอรับด ้วยตนเองให ้นำบัตรประจำตัวประชำชนไปแสดงหรือกรณีมอบอำนำจให ้บุคคล
1) กรณีรับเงินสด /เช็ค (ผู ้มีสท
อืน
่ มำรับแทนต ้องทำเป็ นหนังสือและนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู ้มอบอำนำจและผู ้รับมอบอำนำจไปแสดงด ้วย)
ื่ ทีท
2) กรณีรับเงินทำงธนำณั ตใิ ห ้ระบุชอ
่ ำกำรไปรษณียท
์ ต
ี่ ้องกำรจะติดต่อรับเงินให ้ชัดเจน สำนั กงำนฯ จะส่งธนำณั ต ิ
ิ ธิ ภำยใน 3 วันทำกำร นับถัดจำกวันทีอ
ให ้ผู ้มีสท
่ นุมัตค
ิ ำสัง่ จ่ำย
ื่ และเลขทีบ
3) กรณีรับเงินผ่ำนทำงธนำคำร ต ้องแนบสำเนำสมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำรประเภทออมทรัพย์ทม
ี่ ช
ี อ
่ ญ
ั ชี
ิ ธิเท่ำนัน
ิ ธิ ภำยใน 4 วันทำกำรนับจำกวันทีอ
ของผู ้มีสท
้ สำนั กงำนฯ จะโอนเงินเข ้ำบัญชีของผู ้มีสท
่ นุมัตค
ิ ำสัง่ จ่ำย
หมำยเหตุ :
1. กรณีคำขอฯ หรือรำยกำรเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำไม่ถูกต ้องหรือไม่ครบถ ้วน หรือไม่อำจแก ้ไข/เพิม
่ เติมได ้ใน
ขณะนัน
้ ผู ้รับคำขอฯ และผู ้ยืน
่ คำขอฯ จะต ้องลงนำมในแบบรับเรือ
่ งและตรวจสอบเอกสำรกำรขอรับประโยชน์ทดแทน
กองทุนประกันสังคม ทีเ่ จ ้ำหน ้ำทีแ
่ จ ้งให ้ทรำบร่วมกัน พร ้อมกำหนดระยะเวลำให ้ผู ้ยืน
่ คำขอฯ ดำเนินกำรแก ้ไข /เพิม
่ เติม
หำกผู ้ยืน
่ คำขอฯ ไม่ดำเนินกำรแก ้ไข /เพิม
่ เติมได ้ภำยในระยะเวลำทีก
่ ำหนด ผู ้รับคำขอฯ จะดำเนินกำรคืนคำขอฯ และ
เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ
2. ในกรณีทผ
ี่ ู ้ยืน
่ คำขอฯ ไม่ได ้มำยืน
่ ด ้วยตนเอง ณ สำนั กงำนประกันสังคม เช่น ทำงไปรษณีย ์ ฝำกผู ้อืน
่ ส่งเมือ
่
ตรวจสอบแล ้ว พบว่ำ เอกสำรไม่ครบถ ้วนตำมทีร่ ะบุไว ้ในคูม
่ อ
ื ประชำชน สำนักงำนประกันสังคมจะแจ ้งให ้ผู ้ยืน
่ คำขอฯ
หรือผู ้แทนส่งเอกสำรให ้สำนั กงำนประกันสังคมภำยใน 15 วัน นับแต่วน
ั ทีไ่ ด ้รับแจ ้ง
3. พนักงำนเจ ้ำหน ้ำทีจ
่ ะยังไม่พจ
ิ ำรณำคำขอฯ และยังไม่นับระยะเวลำดำเนินงำน จนกว่ำผู ้ยืน
่ คำขอฯ จะดำเนินกำรแก ้ไข
คำขอฯ หรือยืน
่ เอกสำรเพิม
่ เติมครบถ ้วนตำมแบบรับเรือ
่ งและตรวจสอบเอกสำรกำรขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุน
ประกันสังคม นัน
้ เรียบร ้อยแล ้ว
4. ขัน
้ ตอนกำรดำเนินงำนตำมคูม
่ อ
ื จะเริม
่ นับระยะเวลำตัง้ แต่เจ ้ำหน ้ำทีต
่ รวจสอบเอกสำรครบถ ้วนตำมทีร่ ะบุไว ้ในคูม
่ อ
ื
ประชำชนเรียบร ้อยแล ้ว
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ช่องทำงกำรให้บริกำร

สถำนทีใ่ ห้บริกำร

(หมำยเหตุ: (ทีอ
่ ยู่/โทรศัพท์ สำมำรถค ้นหำได ้ทำงเว็บไซต์
www.sso.go.th))
สำนั กงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพืน
้ ที่ 1-12 / สำนักงำน
ประกันสังคมจังหวัดและสำขำทัว่ ประเทศ /ติดต่อด ้วยตนเอง ณ

ระยะเวลำเปิ ดให้บริกำร เปิ ดให ้บริกำรวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว ้นวันหยุดทีท
่ ำงรำชกำรกำหนด) ตัง้ แต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีย
่ ง)

หน่วยงำน

ขนตอน
ั้
ระยะเวลำ และส่วนงำนทีร่ ับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 35 นำที
ลำด ับ
1)

2)

3)

ขนตอน
ั้
กำรตรวจสอบเอกสำร
ิ ธิยน
ผู ้มีสท
ื่ คำขอฯ เจ ้ำหน ้ำทีต
่ รวจสอบควำมครบถ ้วนและถูกต ้อง
ขอแบบคำขอฯ และเอกสำรประกอบกำรยืน
่ คำขอฯ
(หมำยเหตุ: -)
กำรพิจำรณำ
เจ ้ำหน ้ำทีพ
่ จ
ิ ำรณำข ้อมูลและเอกสำรทีเ่ กีย
่ วข ้อง วินจ
ิ ฉัย
ประโยชน์ทดแทน เจ ้ำหน ้ำทีอ
่ นุมัตแ
ิ ละแจ ้งคำสัง่ ประโยชน์
ทดแทน
(หมำยเหตุ: -)
กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
เจ ้ำหน ้ำทีก
่ ำรเงินอนุมัต ิ และจ่ำยประโยชน์ทดแทน (กรณีรับเงิน
สด/เช็ค ณ สำนั กงำน)
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลำ
5 นำที

ส่วนทีร่ ับผิดชอบ
จุดรับคำขอ

25 นำที

จุดรับคำขอ

5 นำที

จุดรับคำขอ

รำยกำรเอกสำร หล ักฐำนประกอบ
ลำด ับ
1)

2)

3)

4)

5)

่ เอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม
ชือ
่ เติม (ถ้ำมี)
ั
แบบคำขอร ับประโยชน์ทดแทน กองทุนประก ันสงคม
(สปส. 2-01)
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ สำเนำมรณบ ัตร
ฉบ ับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ บ ัตรประจำต ัวประชำชนของผูจ
้ ัดกำรศพ
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ หล ักฐำนทีแ
่ สดงว่ำเป็นผูจ
้ ัดกำรศพ เช่น หล ักฐำนจำกฌำปนสถำน
หรือม ัสยิดทีแ
่ สดงว่ำเป็นผูจ
้ ัดกำรศพ
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ ้ ัตร
กรณีผป
ู ้ ระก ันตนต่ำงชำติขอร ับประโยชน์ทดแทนให้ใชบ
ั
ประก ันสงคมและส
ำเนำหน ังสือเดินทำง (passport) หรือสำเนำ
หน ังสือเดินทำงชว่ ั ครำว หรือเอกสำรร ับรองบุคคลทีท
่ ำงรำชกำร
ออกให้ และกำรร ับเงินให้ใชเ้ อกสำรฉบ ับจริง
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ -
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หน่วยงำนภำคร ัฐผูอ
้ อกเอกสำร
สำนั กงำนประกันสังคม

กรมกำรปกครอง

กรมกำรปกครอง

-

กรมกำรกงสุล

ลำด ับ
6)

7)

่ เอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม
ชือ
่ เติม (ถ้ำมี)
ิ ธิมำร ับเงินด้วยตนเองต้องนำบ ัตรประจำต ัวประชำชน
กรณีผม
ู้ ส
ี ท
(ฉบ ับจริง) ไปแสดงหรือกรณีมอบอำนำจต้องทำเป็นหน ังสือและ
นำบ ัตรประจำต ัวประชำชน (ฉบ ับจริง) ของผูม
้ อบ และผูร้ ับมอบไป
แสดง หรือกรณีร ับเงินทำงธนำคำรให้แนบสำเนำสมุดบ ัญชีเงิน
ื่ และเลขทีบ
ฝำกธนำคำรประเภทออมทร ัพย์หน้ำแรกทีม
่ ช
ี อ
่ ัญชี
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (สำมำรถเลือกรับเงินผ่ำนธนำคำรกรุงไทย จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จำกัด (มหำชน) ธนำคำรกรุงเทพ จำกัด
(มหำชน) ธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน) ธนำคำรทหำรไทย
จำกัด (มหำชน) ธนำคำรกสิกรไทย จำกัด (มหำชน) ธนำคำรอิสลำมแห่ง
ประเทศไทย ธนำคำรซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหำชน) และ ธนำคำรธน
ชำติ จำกัด (มหำชน))
กรณีเอกสำรหล ักฐำนสำค ัญต่อกำรพิจำรณำเป็น
ภำษำต่ำงประเทศให้จ ัดทำคำแปลเป็นภำษำไทยและร ับรองควำม
ถูกต้องให้ครบถ้วน
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (เอกสำรประกอบกำรยืน
่ คำขอฯ ทีเ่ ป็ นสำเนำให ้รับรองควำม
ถูกต ้องของสำเนำทุกฉบับ และแสดงเอกสำรทีเ่ ป็ นต ้นฉบับเมือ
่ พนักงำน
เจ ้ำหน ้ำทีข
่ อตรวจสอบ )

หน่วยงำนภำคร ัฐผูอ
้ อกเอกสำร
-

-

ค่ำธรรมเนียม
ลำด ับ
1)

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
ไม่เสียค่ำธรรมเนียม
(หมำยเหตุ: -)

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
-

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำด ับ
1)
2)
3)
4)
5)

ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
สำนั กงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพืน
้ ที่ 1-12 /สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดและสำขำทัว่ ประเทศ
(หมำยเหตุ: (ทีอ
่ ยูแ
่ ละโทรศัพท์ สำมำรถค ้นหำได ้ทำงเว็บไซต์ www.sso.go.th ))
เว็บไซต์ www.sso.go.th
(หมำยเหตุ: (หมำยเหตุ: ))
สำยด่วน 1506
(หมำยเหตุ: (หมำยเหตุ: ))
ศูนย์บริกำรประชำชน สำนั กปลัดสำนั กนำยกรัฐมนตรี
ิ กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th /
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ตู ้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุ โลก เขตดุสติ กทม. 10300))
ศูนย์รับเรือ
่ งร ้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ
(หมำยเหตุ: (สำนักงำนคณะกรรมกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน ป.ป.ท.)
้ 2 ถนนแจ ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชัน
11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH

ศูนย์รับเรือ
่ งร ้องเรียนสำหรับนั กลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center /
Email : Fad.pacc@gmail.com))
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ั
แผนผ ังขนตอนและระยะเวลำกำรขอร
ั้
ับประโยชน์ทดแทนกองทุนประก ันสงคม
กรณีตำย

ิ ธิยน
ผู ้มีสท
ื่ คำขอฯ เจ ้ำหน ้ำที่
ตรวจสอบควำมครบถ ้วนและ
ถูกต ้อง ขอแบบคำขอฯ และ
เอกสำรประกอบกำรยืน
่ คำขอฯ

เจ ้ำหน ้ำทีพ
่ จ
ิ ำรณำข ้อมูลและ
เอกสำรทีเ่ กีย
่ วข ้อง วินจ
ิ ฉั ย
ประโยชน์ทดแทน เจ ้ำหน ้ำที่
อนุมัตแ
ิ ละแจ ้งคำสัง่ ประโยชน์
ทดแทน

เจ ้ำหน ้ำทีก
่ ำรเงินอนุมัต ิ และ
จ่ำยประโยชน์ทดแทน (กรณี
รับเงินสด/เช็ค ณ สำนั กงำน)

(5 นำที)

(25 นำที)

(5 นำที)

สรุป รวมระยะเวลำ 35 นำที

แบบฟอร์ม ต ัวอย่ำงและคูม
่ อ
ื กำรกรอก
่ แบบฟอร์ม
ชือ

ลำด ับ

แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน กองทุนประกันสังคม (สปส.2-01)
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ั
คูม
่ อ
ื สำหร ับประชำชน : กำรขอร ับประโยชน์ทดแทนกองทุนประก ันสงคม
กรณีเงินสงเครำะห์ตำย
หน่วยงำนทีใ่ ห้บริกำร : สำนั กงำนประกันสังคม กระทรวงแรงงำน
หล ักเกณฑ์ วิธก
ี ำร เงือ
่ นไข (ถ้ำมี) ในกำรยืน
่ คำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
เงือ
่ นไขกำรเกิดสิทธิ
- จ่ำยเงินสมทบมำแล ้วไม่น ้อยกว่ำ 1 เดือน ภำยในระยะเวลำ 6 เดือน ก่อนถึงแก่ควำมตำย
- สำเหตุกำรตำยไม่เนือ
่ งจำกกำรทำงำน
เงินสงเครำะห์ตำยให ้แก่ทำยำท ดังนี้
(1) จ่ำยเงินสมทบตัง้ แต่ 36 เดือนขึน
้ ไป (3 ปี ) แต่ไม่ถงึ 120 เดือน (10 ปี ) ได ้รับร ้อยละ 50 ของค่ำจ ้ำงทีน
่ ำส่งสูงสุด 3
เดือน ภำยในระยะเวลำ 15 เดือน มำรวมกันหำรด ้วย 90 คูณด ้วย 4
(2) จ่ำยเงินสมทบตัง้ แต่ 120 เดือน (10 ปี ) ได ้รับร ้อยละ 50 ของค่ำจ ้ำงทีน
่ ำส่งสูงสุด 3 เดือน ภำยในระยะเวลำ 15
เดือน มำรวมกันหำรด ้วย 90 คูณด ้วย 12
วิธก
ี ำรยืน
่ คำขอฯ
ิ ธิต ้องกรอกแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนให ้ถูกต ้อง ครบถ ้วน พร ้อมตรวจสอบ และอ่ำนข ้อควำมให ้ครบถ ้วน
- ผู ้มีสท
่ ไว ้เป็ นหลักฐำน พร ้อมลงวันที่ เดือน ปี ทีย
ก่อนลงลำยมือชือ
่ น
ื่ แบบคำขอฯ
- เอกสำรประกอบกำรยืน
่ แบบคำขอฯ ทีเ่ ป็ นสำเนำต ้องรับรองสำเนำถูกต ้องของสำเนำทุกฉบับ
- กรณีเอกสำรหลักฐำนและข ้อเท็จจริง ครบถ ้วน ถูกต ้อง เจ ้ำหน ้ำทีจ
่ ะดำเนินกำรให ้แล ้วเสร็ จภำยในระยะเวลำทีก
่ ำหนด
ิ ธิทรำบ
และมีหนังสือแจ ้งผลกำรพิจำรณำให ้ผู ้มีสท
- กรณีเจ ้ำหน ้ำทีย
่ ังไม่สำมำรถวินจ
ิ ฉัยเรือ
่ งได ้ เจ ้ำหน ้ำทีจ
่ ะมีหนังสือแจ ้งให ้ทรำบว่ำเหตุใด จึงยังไม่สำมำรถวินจ
ิ ฉัยได ้
กำรรับเงินมี 3 วิธ ี ดังนี้
ิ ธิ ขอรับด ้วยตนเองให ้นำบัตรประจำตัวประชำชนไปแสดง หรือกรณีมอบอำนำจให ้บุคคล
(1) กรณีรับเงินสด/เช็ค (ผู ้มีสท
อืน
่ มำรับแทนต ้องทำเป็ นหนังสือและนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู ้มอบอำนำจและผู ้รับมอบอำนำจไปแสดงด ้วย)
ื่ ทีท
(2) กรณีรับเงินทำงธนำณั ตใิ ห ้ระบุชอ
่ ำงำนไปรษณียท
์ ต
ี่ ้องกำรจะติดต่อรับเงินให ้ชัดเจน
ื่ และเลขทีบ
(3) กรณีรับเงินผ่ำนทำงธนำคำร ต ้องแนบสำเนำสมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำร ประเภทออมทรัพย์ทม
ี่ ช
ี อ
่ ญ
ั ชี
ิ ธิเท่ำนัน
ของผู ้มีสท
้
ิ ธิ ภำยใน 3 วันทำกำร นับถัดจำกวันทีอ
กรณีรับเงินผ่ำนทำงธนำณั ต ิ สำนักงำนฯ จะส่งธนำณั ตใิ ห ้ผู ้มีสท
่ นุมัตค
ิ ำสัง่ จ่ำย
ิ ธิภำยใน 4 วันทำกำรนั บจำกวันทีอ
กรณีรับเงินผ่ำนทำงธนำคำร สำนักงำนฯ จะโอนเงินเข ้ำบัญชีของผู ้มีสท
่ นุมัตค
ิ ำสัง่ จ่ำย
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หมำยเหตุ :
1. กรณีคำขอฯ หรือรำยกำรเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำไม่ถูกต ้องหรือไม่ครบถ ้วน หรือไม่อำจแก ้ไข/เพิม
่ เติมได ้ใน
ขณะนัน
้ ผู ้รับคำขอฯ และผู ้ยืน
่ คำขอฯ จะต ้องลงนำมในแบบรับเรือ
่ งและตรวจสอบเอกสำรกำรขอรับประโยชน์ทดแทน
กองทุนประกันสังคม ทีเ่ จ ้ำหน ้ำทีแ
่ จ ้งให ้ทรำบร่วมกัน พร ้อมกำหนดระยะเวลำให ้ผู ้ยืน
่ คำขอฯ ดำเนินกำรแก ้ไข/เพิม
่ เติม
หำกผู ้ยืน
่ คำขอฯ ไม่ดำเนินกำร แก ้ไข/เพิม
่ เติมได ้ภำยในระยะเวลำทีก
่ ำหนด ผู ้รับคำขอฯ จะดำเนินกำรคืนคำขอฯ และ
เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ
2. ในกรณีทผ
ี่ ู ้ยืน
่ คำขอฯ ไม่ได ้มำยืน
่ ด ้วยตนเอง ณ สำนั กงำนประกันสังคม เช่น ทำงไปรษณีย ์ ฝำกผู ้อืน
่ ส่งเมือ
่
ตรวจสอบแล ้ว พบว่ำ เอกสำรไม่ครบถ ้วนตำมทีร่ ะบุไว ้ในคูม
่ อ
ื ประชำชน สำนักงำนประกันสังคมจะแจ ้งให ้ผู ้ยืน
่ คำขอฯ
หรือผู ้แทนส่งเอกสำรให ้สำนั กงำนประกันสังคมภำยใน 15 วัน นับแต่วน
ั ทีไ่ ด ้รับแจ ้ง
3. พนักงำนเจ ้ำหน ้ำทีจ
่ ะยังไม่พจ
ิ ำรณำคำขอฯ และยังไม่นับระยะเวลำดำเนินงำน จนกว่ำผู ้ยืน
่ คำขอฯ จะดำเนินกำรแก ้ไข
คำขอฯ หรือยืน
่ เอกสำรเพิม
่ เติมครบถ ้วนตำมแบบรับเรือ
่ งและตรวจสอบเอกสำรกำรขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุน
ประกันสังคม นัน
้ เรียบร ้อยแล ้ว
4. ขัน
้ ตอนกำรดำเนินงำนตำมคูม
่ อ
ื จะเริม
่ นับระยะเวลำตัง้ แต่เจ ้ำหน ้ำทีต
่ รวจสอบเอกสำรครบถ ้วนตำมทีร่ ะบุไว ้ในคูม
่ อ
ื
ประชำชนเรียบร ้อยแล ้ว
ช่องทำงกำรให้บริกำร

สถำนทีใ่ ห้บริกำร

(หมำยเหตุ: (ทีอ
่ ยู่/โทรศัพท์ สำมำรถค ้นหำได ้ทำงเว็บไซต์
www.sso.go.th))
สำนั กงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพืน
้ ที่ 1-12 / สำนักงำน
ประกันสังคมจังหวัดและสำขำทัว่ ประเทศ /ติดต่อด ้วยตนเอง ณ

ระยะเวลำเปิ ดให้บริกำร เปิ ดให ้บริกำรวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว ้นวันหยุดทีท
่ ำงรำชกำรกำหนด) ตัง้ แต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีย
่ ง)

หน่วยงำน

ขนตอน
ั้
ระยะเวลำ และส่วนงำนทีร่ ับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 45 นำที
ลำด ับ
1)

2)

3)

ขนตอน
ั้
กำรตรวจสอบเอกสำร
ิ ธิยน
ผู ้มีสท
ื่ คำขอฯ และเจ ้ำหน ้ำทีต
่ รวจสอบควำมครบถ ้วนและ
ถูกต ้องของแบบคำขอฯและเอกสำรประกอบกำรยืน
่ คำขอฯ
(หมำยเหตุ: -)
กำรพิจำรณำ
เจ ้ำหน ้ำทีว่ น
ิ จ
ิ ฉัยพิจำรณำข ้อมูลและเอกสำร หลักฐำนที่
เกีย
่ วข ้อง สอบข ้อเท็จจริง พิจำรณำวินจ
ิ ฉัยประโยชน์ทดแทน
(หมำยเหตุ: -)
กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
เจ ้ำหน ้ำทีอ
่ นุมัต ิ แจ ้งคำสัง่ จ่ำยจ่ำยประโยชน์ทดแทน
ิ ธิทรำบ
ให ้ผู ้มีสท
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลำ
15 นำที

ส่วนทีร่ ับผิดชอบ
จุดรับคำขอ

25 นำที

จุดรับคำขอ

5 นำที

จุดรับคำขอ

รำยกำรเอกสำร หล ักฐำนประกอบ
ลำด ับ
1)

่ เอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม
ชือ
่ เติม (ถ้ำมี)
ั
แบบคำขอร ับประโยชน์ทดแทน กองทุนประก ันสงคม
(สปส. 2-01)
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ -
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หน่วยงำนภำคร ัฐผูอ
้ อกเอกสำร
สำนั กงำนประกันสังคม

ลำด ับ
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

่ เอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม
ชือ
่ เติม (ถ้ำมี)
สำเนำมรณะบ ัตร(จำเป็นต้องใช)้
ฉบ ับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ ิ ธิร ับ
บ ัตรประจำต ัวประชำชนและทะเบียนบ้ำน ของผูต
้ ำย/ผูม
้ ส
ี ท
เงินสงเครำะห์กรณีตำย
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ สำเนำทะเบียนสมรสของบิดำมำรดำของผูต
้ ำย (ถ้ำมี)
ฉบ ับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ สำเนำทะเบียนสมรสของคูส
่ มรส (ถ้ำมี)
ฉบ ับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ สำเนำสูตบ
ิ ัตรของบุตรหรือสำเนำทะเบียนบ้ำนของบุตรกรณีไม่ม ี
สูตบ
ิ ัตร
ฉบ ับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ ่ สกุลกรณี
สำเนำหน ังสือสำค ัญแสดงกำรจดทะเบียนเปลีย
่ นชือ
่ ชือ
่ สกุล
เปลีย
่ นชือ
ฉบ ับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ ิ ธิให้เป็นผูม
ิ ธิได้ร ับเงินสงเครำะห์กรณีตำย (ถ้ำ
หน ังสือระบุสท
้ ส
ี ท
มี)
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ ้ ัตรประก ันสงคมและส
ั
กรณีผป
ู ้ ระก ันตนต่ำงด้ำวให้ใชบ
ำเนำหน ังสือ
เดินทำง (Passport) หรือสำเนำหน ังสือเดินทำงชว่ ั ครำว หรือ
เอกสำรร ับรองบุคคลทีท
่ ำงรำชกำรออกให้และหำกร ับเงิน ณ
สำน ักงำน ให้ใชเ้ อกสำรฉบ ับจริง
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ ้ ัตร
ิ ธิมำร ับเงิน ณ สำน ักงำนด้วยตนเองต้องใชบ
กรณีผม
ู้ ส
ี ท
ประจำต ัวประชำชนฉบ ับจริง หรือกรณีมอบอำนำจต้องทำเป็น
หน ังสือและนำบ ัตรประจำต ัวประชำชนฉบ ับจริงของผูม
้ อบและผูร้ ับ
มอบมำแสดง หรือกรณีร ับเงินผ่ำนบ ัญชีธนำคำรให้สำเนำหน้ำแรก
ื่ ชือ
่ สกุลและเลขที่
สมุดบ ัญชีเงินฝำกประเภทออมทร ัพย์ทม
ี่ ช
ี อ
บ ัญชี
ฉบ ับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (ธนำคำรทีส
่ ำมำรถโอนเงินได ้มีดงั นี้ ธนำคำรกรุงไทย
ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ ธนำคำรกรุงเทพ ธนำคำรไทยพำณิชย์ ธนำคำร
ทหำรไทย ธนำคำรกสิกรไทย ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย ธนำคำร
ซีไอเอ็มบีไทย ธนำคำรธนชำต ธนำคำรออมสิน ธนำคำรเพือ
่ กำรเกษตร
และสหกรณ์กำรเกษตร)
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หน่วยงำนภำคร ัฐผูอ
้ อกเอกสำร
-

กรมกำรปกครอง

กรมกำรปกครอง

กรมกำรปกครอง

กรมกำรปกครอง

กรมกำรปกครอง

-

กรมกำรกงสุล

-

ลำด ับ
11)

่ เอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม
ชือ
่ เติม (ถ้ำมี)
กรณีเอกสำรหล ักฐำนสำค ัญต่อกำรพิจำรณำเป็น
ภำษำต่ำงประเทศให้จ ัดทำคำแปลเป็นภำษำไทยและร ับรองควำม
ถูกต้องให้ครบถ้วน
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (เอกสำรประกอบกำรยืน
่ คำขอฯ ทีเ่ ป็ นสำเนำให ้รับรองควำม
ถูกต ้องของสำเนำทุกฉบั
บ
และแสดงเอกสำรที
เ่ ป็ นต ้นฉบับเมือ
่ เจ ้ำหน ้ำที่
ุ
ขอตรวจสอบ )

หน่วยงำนภำคร ัฐผูอ
้ อกเอกสำร
-

ค่ำธรรมเนียม
ลำด ับ
1)

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
ไม่เสียค่ำธรรมเนียม
(หมำยเหตุ: -)

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
-

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำด ับ
1)
2)
3)
4)
5)

ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
สำนั กงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพืน
้ ที่ 1-12 /สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดและสำขำทัว่ ประเทศ
(หมำยเหตุ: (ทีอ
่ ยู่/โทรศัพท์ สำมำรถค ้นหำได ้ทำงเว็บไซต์ www.sso.go.th ))
เว็บไซต์ www.sso.go.th
(หมำยเหตุ: -)
สำยด่วน 1506
(หมำยเหตุ: -)
ศูนย์บริกำรประชำชน สำนั กปลัดสำนั กนำยกรัฐมนตรี
ิ กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th /
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ตู ้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุ โลก เขตดุสติ กทม. 10300))
ศูนย์รับเรือ
่ งร ้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ
(หมำยเหตุ: (สำนักงำนคณะกรรมกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน ป.ป.ท.)
้ 2 ถนนแจ ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชัน
11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH

ศูนย์รับเรือ
่ งร ้องเรียนสำหรับนั กลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center /
Email : Fad.pacc@gmail.com))
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ั
แผนผ ังขนตอนและระยะเวลำกำรขอร
ั้
ับประโยชน์ทดแทนกองทุนประก ันสงคม
กรณีเงินสงเครำะห์ตำย

ิ ธิยน
ผู ้มีสท
ื่ คำขอฯ
เจ ้ำหน ้ำทีต
่ รวจสอบควำม
ครบถ ้วนและถูกต ้อง
ของแบบคำขอฯ
และเอกสำรประกอบกำร
ยืน
่ คำขอฯ

เจ ้ำหน ้ำทีพ
่ จ
ิ ำรณำข ้อมูลและ
เอกสำรทีเ่ กีย
่ วข ้อง
วินจ
ิ ฉั ยประโยชน์ทดแทน
เจ ้ำหน ้ำทีอ
่ นุมัต ิ
แจ ้งคำสัง่ ประโยชน์ทดแทน

เจ ้ำหน ้ำทีก
่ ำรเงินอนุมัต ิ
และจ่ำยประโยชน์ทดแทน
(กรณีรับเงินสด/เช็ค
ณ สำนั กงำน)

(15 นำที)

(25 นำที)

(5 นำที)

สรุป รวมระยะเวลำ 45 นำที / เรือ
่ ง

แบบฟอร์ม ต ัวอย่ำงและคูม
่ อ
ื กำรกรอก
่ แบบฟอร์ม
ชือ

ลำด ับ

แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน กองทุนประกันสังคม (สปส.2-01)
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ั
คูม
่ อ
ื สำหร ับประชำชน : กำรขอร ับประโยชน์ทดแทนกองทุนประก ันสงคม
กรณีเงินสงเครำะห์บต
ุ ร
หน่วยงำนทีใ่ ห้บริกำร : สำนั กงำนประกันสังคม กระทรวงแรงงำน
หล ักเกณฑ์ วิธก
ี ำร เงือ
่ นไข (ถ้ำมี) ในกำรยืน
่ คำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
เงือ
่ นไขกำรเกิดสิทธิ
- จ่ำยเงินสมทบมำแล ้วไม่น ้อยกว่ำ 12 เดือน ภำยในระยะเวลำ 36 เดือน ก่อนเดือนทีไ่ ด ้รับสิทธิ และเป็ นผู ้ประกันตนตำม
มำตรำ 33 หรือ 39
สิทธิประโยชน์ทไี่ ด ้รับ
เงินสงเครำะห์บต
ุ รเหมำจ่ำยเดือนละ 600 บำท ต่อบุตรหนึง่ คน สำหรับบุตรชอบด ้วยกฎหมำย ซึง่ มีอำยุไม่เกิน 6 ปี
บริบรู ณ์ ครำวละไม่เกิน 3 คนยกเว ้นบุตรบุญธรรมและบุตรทีย
่ กให ้เป็ นบุตรของบุคคลอืน
่
*** กรณีเป็ นผู ้ประกันตนทัง้ คู่ สำมำรถขอใช ้สิทธิได ้เพียงคนเดียว
วิธก
ี ำรและเงือ
่ นไขในกำรยืน
่ คำขอฯ
ิ ธิ ต ้องกรอกแบบยืน
1. ผู ้ประกันตน /ผู ้มีสท
่ คำขอรับประโยชน์ทดแทนให ้ถูกต ้อง ครบถ ้วน พร ้อมตรวจสอบ และอ่ำน
่ ไว ้เป็ นหลักฐำน พร ้อมวัน เดือน ปี ทีย
ข ้อควำมให ้ครบถ ้วนก่อนลงลำยมือชือ
่ น
ื่ คำขอฯ
2. เอกสำรประกอบกำรยืน
่ คำขอฯ ทีเ่ ป็ นสำเนำต ้องรับรองควำมถูกต ้องของสำเนำทุกฉบับ
3. กรณีเอกสำรหลักฐำนและข ้อเท็จจริง ครบถ ้วน ถูกต ้อง เจ ้ำหน ้ำทีจ
่ ะดำเนินกำรให ้แล ้วเสร็ จภำยในระยะเวลำกำหนด
ิ ธิทรำบ
และมีหนังสือแจ ้งผลกำรพิจำรณำให ้ผู ้ประกันตน/ผู ้มีสท
4. กรณีเจ ้ำหน ้ำทีย
่ ังไม่สำมำรถวินจ
ิ ฉั ยเรือ
่ งได ้ เจ ้ำหน ้ำทีจ
่ ะมีหนังสือแจ ้งให ้ทรำบว่ำเหตุใดจึงยังไม่สำมำรถวินจ
ิ ฉัยได ้
5. ประโยชน์ทดแทนกรณีสงเครำะห์บต
ุ ร สำนั กงำนประกันสังคมจ่ำยประโยชน์ทดแทนผ่ำนทำงธนำคำรเท่ำนัน
้ กำรยืน
่
เรือ
่ งขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีดงั กล่ำว ผู ้ยืน
่ คำขอฯ ต ้องนำสำเนำสมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำรประเภทออมทรัพย์ หน ้ำ
ื่ และเลขทีบ
แรก ซึง่ มีชอ
่ ัญชีของผู ้ยืน
่ คำขอฯ ประกอบกำรยืน
่ คำขอฯ ด ้วย
ิ ธิ ขึน
ทัง้ นี้ กำรโอนเงินเข ้ำบัญชีธนำคำรของผู ้ประกันตน/ผู ้มีสท
้ อยูก
่ ับรอบกำรตัดจ่ำยและเงือ
่ นไขกำรได ้รับประโยชน์
ทดแทน
หมำยเหตุ :
1) กรณีคำขอฯ หรือรำยกำรเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำไม่ถูกต ้องหรือไม่ครบถ ้วน หรือไม่อำจแก ้ไข /เพิม
่ เติมได ้ใน
ขณะนัน
้ ผู ้รับคำขอฯ และผู ้ยืน
่ คำขอฯ จะต ้องลงนำมในแบบรับเรือ
่ งและตรวจสอบเอกสำรกำรขอรับประโยชน์ทดแทน
กองทุนประกันสังคม ทีเ่ จ ้ำหน ้ำทีแ
่ จ ้งให ้ทรำบร่วมกัน พร ้อมกำหนดระยะเวลำให ้ผู ้ยืน
่ คำขอฯ ดำเนินกำรแก ้ไข /เพิม
่ เติม
หำกผู ้ยืน
่ คำขอฯ ไม่ดำเนินกำรแก ้ไข /เพิม
่ เติมได ้ภำยในระยะเวลำทีก
่ ำหนด ผู ้รับคำขอฯ จะดำเนินกำรคืนคำขอฯ และ
เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ
2) ในกรณีทผ
ี่ ู ้ยืน
่ คำขอฯ ไม่ได ้มำยืน
่ ด ้วยตนเอง ณ สำนั กงำนประกันสังคม เช่น ทำงไปรษณีย ์ ฝำกผู ้อืน
่ ส่งเมือ
่
ตรวจสอบแล ้ว พบว่ำ เอกสำรไม่ครบถ ้วนตำมทีร่ ะบุไว ้ในคูม
่ อ
ื ประชำชน สำนักงำนประกันสังคมจะแจ ้งให ้ ผู ้ยืน
่ คำขอฯ
หรือผู ้แทนส่งเอกสำรให ้สำนั กงำนประกันสังคมภำยใน 15 วัน นับแต่วน
ั ทีไ่ ด ้รับแจ ้ง
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3) พนักงำนเจ ้ำหน ้ำทีจ
่ ะยังไม่พจ
ิ ำรณำคำขอฯ และยังไม่นับระยะเวลำดำเนินงำน จนกว่ำผู ้ยืน
่ คำขอฯ จะดำเนินกำร
แก ้ไขคำขอฯ หรือยืน
่ เอกสำรเพิม
่ เติมครบถ ้วนตำมแบบรับเรือ
่ งและตรวจสอบเอกสำรกำรขอรั บประโยชน์ทดแทนกองทุน
ประกันสังคม นัน
้ เรียบร ้อยแล ้ว
4) ขัน
้ ตอนกำรดำเนินงำนตำมคูม
่ อ
ื จะเริม
่ นับระยะเวลำตัง้ แต่เจ ้ำหน ้ำทีต
่ รวจสอบเอกสำรครบถ ้วนตำมทีร่ ะบุไว ้ในคูม
่ อ
ื
ประชำชนเรียบร ้อยแล ้ว
ช่องทำงกำรให้บริกำร

สถำนทีใ่ ห้บริกำร

(หมำยเหตุ: (ทีอ
่ ยู่/โทรศัพท์ สำมำรถค ้นหำได ้ทำงเว็บไซต์
www.sso.go.th))
สำนั กงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพืน
้ ที่ 1-12 /สำนักงำน
ประกันสังคมจังหวัดและสำขำทัว่ ประเทศ /ติดต่อด ้วยตนเอง ณ

ระยะเวลำเปิ ดให้บริกำร เปิ ดให ้บริกำรวัน จันทร์
ถึง วันศุกร์ (ยกเว ้นวันหยุดทีท
่ ำงรำชกำรกำหนด)
ตัง้ แต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีย
่ ง)

หน่วยงำน

ขนตอน
ั้
ระยะเวลำ และส่วนงำนทีร่ ับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 20 นำที
ลำด ับ
1)

2)

3)

ขนตอน
ั้
กำรตรวจสอบเอกสำร
ิ ธิยน
ผู ้ประกันตน/ผู ้มีสท
ื่ คำขอฯ เจ ้ำหน ้ำทีต
่ รวจสอบควำม
ครบถ ้วนและถูกต ้องของแบบคำขอฯ และเอกสำรประกอบกำรยืน
่
คำขอฯ
(หมำยเหตุ: -)
กำรพิจำรณำ
เจ ้ำหน ้ำทีพ
่ จ
ิ ำรณำข ้อมูลและเอกสำรทีเ่ กีย
่ วข ้องวินจ
ิ ฉัย
ประโยชน์ทดแทน เจ ้ำหน ้ำทีอ
่ นุมัตแ
ิ ละแจ ้งคำสัง่ ประโยชน์
ทดแทน
(หมำยเหตุ: -)
กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
เจ ้ำหน ้ำทีอ
่ นุมัต ิ แจ ้งคำสัง่ ประโยชน์ทดแทน
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลำ
5 นำที

ส่วนทีร่ ับผิดชอบ
จุดรับคำขอ

10 นำที

จุดรับคำขอ

5 นำที

จุดรับคำขอ

รำยกำรเอกสำร หล ักฐำนประกอบ
ลำด ับ

่ เอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม
ชือ
่ เติม (ถ้ำมี)

1)

ั
แบบคำขอร ับประโยชน์ทดแทน กองทุนประก ันสงคม
(สปส. 2-01)
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ ้ ท
้ ท
ิ ธิแล้วและประสงค์จะใชส
ิ ธิสำหร ับ
กรณีผป
ู ้ ระก ันตนเคยยืน
่ ใชส
้ น ังสือขอใชส
้ ท
ิ ธิบุตรคนเดิมกรณีกล ับเข้ำเป็น
บุตรคนเดิมให้ใชห
ผูป
้ ระก ันตน
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ ้ ท
ิ ธิ สูตบ
กรณีผป
ู ้ ระก ันตนหญิงใชส
ิ ัตรต้นฉบ ับของบุตร พร้อม
สำเนำ
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณีคลอดบุตรแฝดให ้แนบสำเนำสูตบ
ิ ัตรของคูแ
่ ฝดด ้วย)

2)

3)
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หน่วยงำนภำคร ัฐผูอ
้ อก
เอกสำร
สำนั กงำนประกันสังคม

สำนั กงำนประกันสังคม

กรมกำรปกครอง

ลำด ับ

่ เอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม
ชือ
่ เติม (ถ้ำมี)

4)

้ ท
ิ ธิ สำเนำทะเบียนสมรส หรือสำเนำ
กรณีผป
ู ้ ระก ันตนชำยใชส
ทะเบียนหย่ำพร้อมบ ันทึกแนบท้ำยของผูป
้ ระก ันตน หรือสำเนำ
ทะเบียนร ับรองบุตร หรือสำเนำคำพิพำกษำหรือคำสง่ ั ของศำลให้
เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมำย สูตบ
ิ ัตรต้นฉบ ับของบุตร พร้อม
สำเนำ
ฉบ ับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณีคลอดบุตรแฝดให ้แนบสำเนำสูตบ
ิ ัตรของคูแ
่ ฝดด ้วย)
้ ัตร
กรณีผป
ู ้ ระก ันตนต่ำงชำติขอร ับประโยชน์ทดแทนให้ใชบ
ั
ประก ันสงคมและสำเนำหน ังสือเดินทำง (passport) หรือสำเนำ
หน ังสือเดินทำงชว่ ั ครำวหรือเอกสำรร ับรองบุคคลทีท
่ ำงรำชกำร
ออกให้
ฉบ ับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ กรณีร ับเงินทำงธนำคำร แนบสำเนำสมุดบ ัญชีเงินฝำกธนำคำร
ื่ และเลขทีบ
ประเภทออมทร ัพย์หน้ำแรกทีม
่ ช
ี อ
่ ัญชีของผูป
้ ระก ันตน
ฉบ ับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (สำมำรถรับเงินผ่ำนธนำคำร ได ้แก่ ธนำคำรกรุงไทย
ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ ธนำคำรกรุงเทพ
ธนำคำรไทยพำณิชย์
ธนำคำรทหำรไทย ธนำคำรกสิกรไทย ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศ
ไทย ธนำคำรซีไอเอ็มบีไทย ธนำคำรธนชำต ธนำคำรออมสิน ธนำคำร
เพือ
่ กำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร )
เอกสำรประกอบกำรยืน
่ คำขอฯ ทีเ่ ป็นสำเนำให้ร ับรองควำมถูกต้อง
ของสำเนำทุกฉบ ับ และแสดงเอกสำรทีเ่ ป็นต้นฉบ ับเมือ
่ พน ักงำน
เจ้ำหน้ำทีข
่ อตรวจสอบ กรณีเอกสำรหล ักฐำนสำค ัญต่อกำร
พิจำรณำเป็นภำษำต่ำงประเทศให้จ ัดทำคำแปลเป็นภำษำไทยและ
ร ับรองควำมถูกต้องให้ครบถ้วน
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ -

5)

6)

7)

หน่วยงำนภำคร ัฐผูอ
้ อก
เอกสำร
กรมกำรปกครอง

กรมกำรกงสุล

-

-

ค่ำธรรมเนียม
ลำด ับ
1)

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
ไม่เสียค่ำธรรมเนียม
(หมำยเหตุ: -)

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
-

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำด ับ
1)
2)
3)
4)

ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
สำนั กงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพืน
้ ที่ 1-12 สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดและสำขำทัว่ ประเทศ
(หมำยเหตุ: (ทีอ
่ ยู่/โทรศัพท์ สำมำรถค ้นหำได ้ทำงเว็บไซต์ www.sso.go.th ))
เว็บไซต์ www.sso.go.th
(หมำยเหตุ: -)
สำยด่วน 1506
(หมำยเหตุ: -)
ศูนย์บริกำรประชำชน สำนั กปลัดสำนั กนำยกรัฐมนตรี
ิ กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th /
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ิ
ตู ้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต กทม. 10300))
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ลำด ับ
5)

ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
ศูนย์รับเรือ
่ งร ้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ
(หมำยเหตุ: (สำนักงำนคณะกรรมกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน ป.ป.ท.)
้ 2 ถนนแจ ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชัน
11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH

ศูนย์รับเรือ
่ งร ้องเรียนสำหรับนั กลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center /
Email : Fad.pacc@gmail.com))

ั
แผนผ ังขนตอนและระยะเวลำกำรขอร
ั้
ับประโยชน์ทดแทนกองทุนประก ันสงคม
กรณีเงินสงเครำะห์บุตร

ิ ธิยน
ผู ้ประกันตน/ผู ้มีสท
ื่ คำขอฯ
เจ ้ำหน ้ำทีต
่ รวจสอบควำม
ครบถ ้วนและถูกต ้องของแบบ
คำขอฯ และเอกสำร
ประกอบกำรยืน
่ คำขอฯ

เจ ้ำหน ้ำทีพ
่ จ
ิ ำรณำข ้อมูลและ
เอกสำรทีเ่ กีย
่ วข ้องวินจ
ิ ฉั ย
ประโยชน์ทดแทน เจ ้ำหน ้ำที่
อนุมัตแ
ิ ละแจ ้งคำสัง่ ประโยชน์
ทดแทน

เจ ้ำหน ้ำทีอ
่ นุมัต ิ แจ ้งคำสัง่
ประโยชน์ทดแทน

(10 นำที)

(5 นำที)

(5 นำที)

สรุป รวมระยะเวลำ 20 นำที
ิ ธิ
สำนั กงำนประกันสังคมจ่ำยเงินผ่ำนทำงธนำคำรเท่ำนัน
้ โดยกำรโอนเงินเข ้ำบัญชีธนำคำรของผู ้ประกันตน /ผู ้มีสท
ขึน
้ อยู่กบ
ั รอบกำรตัดจ่ำยและเงือ
่ นไขกำรได ้รับประโยชน์ทดแทน

แบบฟอร์ม ต ัวอย่ำงและคูม
่ อ
ื กำรกรอก
่ แบบฟอร์ม
ชือ

ลำด ับ

แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน กองทุนประกันสังคม (สปส.2-01)
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ั
คูม
่ อ
ื สำหร ับประชำชน : กำรขอร ับประโยชน์ทดแทนกองทุนประก ันสงคม
กรณีชรำภำพ
หน่วยงำนทีใ่ ห้บริกำร : สำนั กงำนประกันสังคม กระทรวงแรงงำน
หล ักเกณฑ์ วิธก
ี ำร เงือ
่ นไข (ถ้ำมี) ในกำรยืน
่ คำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
เงือ
่ นไขกำรเกิดสิทธิ
เงินบำเหน็ จชรำภำพ
-กรณีจำ่ ยเงินสมทบ ไม่ครบ 180 เดือน
้ สุดลง
-อำยุครบ 55 ปี บริบรู ณ์ และควำมเป็ นผู ้ประกันตนสิน
*** กรณีเป็ นผู ้ทุพพลภำพหรือตำยก่อนอำยุ 55 ปี บริบรู ณ์ จะได ้รับเป็ นเงินบำเหน็ จชรำภำพ
เงินบำนำญชรำภำพ
-จ่ำยเงินสมทบครบ 180 เดือน (15 ปี )
้ สุดลง
-อำยุครบ 55 ปี บริบรู ณ์และควำมเป็ นผู ้ประกันตนสิน
ประโยชน์ทดแทนทีไ่ ด ้รับ
เงินบำเหน็ จชรำภำพ
-กรณีจำ่ ยเงินสมทบตำ่ กว่ำ 12 เดือน ได ้รับเท่ำกับจำนวนเงินสมทบในส่วนของผู ้ประกันตน
-จ่ำยตัง้ แต่ 12 เดือนขึน
้ ไป ได ้รับเท่ำกับจำนวนเงินสมทบในส่วนของผู ้ประกันตน+นำยจ ้ำง+ผลประโยชน์ตอบแทน
เงินบำนำญชรำภำพ
-กรณีจำ่ ยเงินสมทบครบ 180 เดือน ได ้รับเงินบำนำญชรำภำพในอัตรำร ้อยละ 20 ของค่ำจ ้ำงเฉลีย
่ 60 เดือนสุดท ้ำยทีใ่ ช ้
้
เป็ นฐำนในกำรคำนวณเงินสมทบก่อนควำมเป็ นผู ้ประกันตนสินสุดลง
-กรณีจำ่ ยเงินสมทบเกินกว่ำ 180 เดือน ให ้ปรับเพิม
่ อัตรำเงินบำนำญชรำภำพขึน
้ อีกร ้อยละ 1.5 ต่อระยะเวลำกำรจ่ำยเงิน
สมทบครบทุก 12 เดือน
***เงินบำนำญชรำภำพทีไ่ ด ้รับไม่ตำ่ กว่ำ 720 บำทต่อเดือน
ิ ธิรับเงินบำเหน็ จชรำภำพ กรณีผู ้ประกันตนมีสท
ิ ธิรับประโยชน์ทดแทนกรณีชรำภำพเสียชีวต
ทำยำทผู ้มีสท
ิ ได ้แก่
1) บุตรชอบด ้วยกฎหมำย ยกเว ้น บุตรบุญธรรมหรือบุตรซึง่ ได ้ยกให ้เป็ นบุตรบุญธรรมของบุคคลอืน
่ ให ้ได ้รับสองส่วน ถ ้ำ
ผู ้ประกันตนทีต
่ ำยมีบต
ุ รตัง้ แต่สำมคนขึน
้ ไปให ้ได ้รับสำมส่วน
2) สำมีหรือภริยำให ้ได ้รับหนึง่ ส่วนและ
3) บิดำมำรดำ หรือบิดำ หรือมำรดำทีม
่ ช
ี วี ต
ิ อยูใ่ ห ้ได ้รับหนึง่ ส่วน
ิ ธิได ้รับเงินบำเหน็ จชรำภำพ ให ้ได ้รับหนึง่ ส่วน
4) บุคคลซึง่ ผู ้ประกันตนทำหนั งสือระบุไว ้เป็ นผู ้มีสท
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ในกรณีทไี่ ม่มท
ี ำยำทในลำดับใด หรือทำยำทนัน
้ ได ้ตำยไปเสียก่อน ให ้แบ่งเงินบำเหน็ จชรำภำพในระหว่ำงทำยำทผู ้มี
ิ ธิได ้รับ
สิทธิ ในลำดับทีม
่ ท
ี ำยำทผู ้มีสท
ิ ธิได ้รับเงินบำเหน็ จชรำภำพตำมลำดับ หำกบุคคล
ในกรณีทไี่ ม่มท
ี ำยำททัง้ 4 ลำดับข ้ำงต ้น ให ้ทำยำทดังต่อไปนี้ มีสท
ลำดับใดมีจำนวนมำกกว่ำหนึง่ คนให ้บุคคลลำดับนัน
้ ได ้รับส่วนแบ่งเท่ำกัน
(1) พีน
่ ้องร่วมบิดำมำรดำเดียวกัน
(2) พีน
่ ้องร่วมบิดำหรือร่วมมำรดำ
(3) ปู่ ย่ำ ตำ ยำย
(4) ลุง ป้ ำ น ้ำ อำ
วิธก
ี ำรและเงือ
่ นไขในกำรยืน
่ คำขอฯ
ิ ธิ ต ้องกรอกแบบยืน
1.ผู ้ประกันตน/ผู ้มีสท
่ คำขอรับประโยชน์ทดแทนให ้ถูกต ้อง ครบถ ้วน พร ้อมตรวจสอบ และอ่ำน
่ ไว ้เป็ นหลักฐำน พร ้อมวัน เดือน ปี ทีย
ข ้อควำมให ้ครบถ ้วนก่อนลงลำยมือชือ
่ น
ื่ คำขอฯ
2.เอกสำรประกอบกำรยืน
่ คำขอฯ ทีเ่ ป็ นสำเนำต ้องรับรองควำมถูกต ้องของสำเนำทุกฉบับ
3.กรณีเอกสำรหลักฐำนและข ้อเท็จจริง ครบถ ้วน ถูกต ้อง เจ ้ำหน ้ำทีจ
่ ะดำเนินกำรให ้แล ้วเสร็ จภำยในระยะเวลำกำหนด
ิ ธิทรำบ
และมีหนังสือแจ ้งผลกำรพิจำรณำให ้ผู ้ประกันตน/ผู ้มีสท
4. กรณีเจ ้ำหน ้ำทีย
่ ังไม่สำมำรถวินจ
ิ ฉั ยเรือ
่ งได ้ เจ ้ำหน ้ำทีจ
่ ะมีหนังสือแจ ้งให ้ทรำบว่ำเหตุใดจึงยังไม่สำมำรถวินจ
ิ ฉัยได ้
5. กำรรับเงินบำเหน็ จชรำภำพ 3 วิธ ี ดังนี้
ิ ธิ ขอรับด ้วยตนเองให ้นำบัตรประจำตัวประชำชนไปแสดงหรือกรณีมอบ
1) กรณีรับเงินสด /เช็ค (ผู ้ประกันตน /ผู ้มีสท
อำนำจให ้บุคคลอืน
่ มำรับแทนต ้องทำเป็ นหนังสือและนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู ้มอบอำนำจและผู ้รับมอบอำนำจไป
แสดงด ้วย)
ื่ ทีท
2) กรณีรับเงินทำงธนำณั ตใิ ห ้ระบุชอ
่ ำกำรไปรษณียท
์ ต
ี่ ้องกำรจะติดต่อรับเงินให ้ชัดเจน
ื่ และเลขทีบ
3) กรณีรับเงินผ่ำนทำงธนำคำร ต ้องแนบสำเนำสมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำรประเภทออมทรัพย์ทม
ี่ ช
ี อ
่ ญ
ั ชี
ิ ธิเท่ำนั น
ของผู ้ประกันตน /ผู ้มีสท
้
ิ ธิ ภำยใน 3 วันทำกำรนั บถัดจำกวันที่
6.กรณีรับเงินผ่ำนทำงธนำณั ต ิ สำนั กงำนฯ จะส่งธนำณั ตใิ ห ้ผู ้ประกันตน /ผู ้มีสท
อนุมัตค
ิ ำสัง่ จ่ำย
ิ ธิ ภำยใน 4 วันทำกำรนับจำก
7.กรณีรับเงินผ่ำนทำงธนำคำร สำนั กงำนฯ จะโอนเงินเข ้ำบัญชีของผู ้ประกันตน /ผู ้มีสท
วันทีอ
่ นุมัตจิ ่ำยเงิน
8. กำรรับเงินบำนำญชรำภำพ สำนั กงำนประกันสังคมจ่ำยประโยชน์ทดแทนผ่ำนทำงธนำคำรเท่ำนัน
้ โดยธนำคำรคิด
ค่ำธรรมเนียมในกำรโอนเงินจำกผู ้รับเงินบำนำญชรำภำพตำมอัตรำทีธ่ นำคำรกำหนด (รำยกำรละ 5 บำท)
กำรยืน
่ เรือ
่ งขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีดงั กล่ำว ผู ้ยืน
่ คำขอฯ ต ้องนำสำเนำสมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำรประเภทออม
ื่ และเลขทีบ
ทรัพย์หน ้ำแรกซึง่ มีชอ
่ ญ
ั ชีของผู ้ยืน
่ คำขอฯ และหนังสือยินยอมให ้หักเงินจำกบัญชีเงินฝำกธนำคำร
ประกอบกำรยืน
่ คำขอฯ ด ้วย
ทัง้ นี้ กำรโอนเงินเข ้ำบัญชีธนำคำรของผู ้ประกันตนขึน
้ อยู่กบ
ั รอบกำรตัดจ่ำยและเงือ
่ นไขกำรได ้รับประโยชน์ทดแทน
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หมำยเหตุ :
1. กรณีคำขอฯ หรือรำยกำรเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำไม่ถูกต ้องหรือไม่ครบถ ้วน หรือไม่อำจแก ้ไข/เพิม
่ เติมได ้ใน
ขณะนัน
้ ผู ้รับคำขอฯ และผู ้ยืน
่ คำขอฯ จะต ้องลงนำมในแบบรับเรือ
่ งและตรวจสอบเอกสำรกำรขอรับประโยชน์ทดแทน
กองทุนประกันสังคม ทีเ่ จ ้ำหน ้ำทีแ
่ จ ้งให ้ทรำบร่วมกัน พร ้อมกำหนดระยะเวลำให ้ผู ้ยืน
่ คำขอฯ ดำเนินกำรแก ้ไข/เพิม
่ เติม
หำกผู ้ยืน
่ คำขอฯ ไม่ดำเนินกำรแก ้ไข/เพิม
่ เติมได ้ภำยในระยะเวลำทีก
่ ำหนด ผู ้รับคำขอฯ จะดำเนินกำรคืนคำขอฯ และ
เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ
2. ในกรณีทผ
ี่ ู ้ยืน
่ คำขอฯ ไม่ได ้มำยืน
่ ด ้วยตนเอง ณ สำนั กงำนประกันสังคม เช่น ทำงไปรษณีย ์ ฝำกผู ้อืน
่ ส่งเมือ
่
ตรวจสอบแล ้ว พบว่ำ เอกสำรไม่ครบถ ้วนตำมทีร่ ะบุไว ้ในคูม
่ อ
ื ประชำชน สำนักงำนประกันสังคมจะแจ ้งให ้ผู ้ยืน
่ คำขอฯ
หรือผู ้แทนส่งเอกสำรให ้สำนั กงำนประกันสังคมภำยใน 15 วัน นับแต่วน
ั ทีไ่ ด ้รับแจ ้ง
3. พนักงำนเจ ้ำหน ้ำทีจ
่ ะยังไม่พจ
ิ ำรณำคำขอฯ และยังไม่นับระยะเวลำดำเนินงำน จนกว่ำผู ้ยืน
่ คำขอฯ จะดำเนินกำรแก ้ไข
คำขอฯ หรือยืน
่ เอกสำรเพิม
่ เติมครบถ ้วนตำมแบบรับเรื่องและตรวจสอบเอกสำรกำรขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุน
ประกันสังคม นัน
้ เรียบร ้อยแล ้ว
4. ขัน
้ ตอนกำรดำเนินงำนตำมคูม
่ อ
ื จะเริม
่ นับระยะเวลำตัง้ แต่เจ ้ำหน ้ำทีต
่ รวจสอบเอกสำรครบถ ้วนตำมทีร่ ะบุไว ้ในคูม
่ อ
ื
ประชำชนเรียบร ้อยแล ้ว
ช่องทำงกำรให้บริกำร

สถำนทีใ่ ห้บริกำร

(หมำยเหตุ: (ทีอ
่ ยู่/โทรศัพท์ สำมำรถค ้นหำได ้ทำงเว็บไซต์
www.sso.go.th))
สำนั กงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพืน
้ ที่ 1-12 / สำนักงำน
ประกันสังคมจังหวัดและสำขำทัว่ ประเทศ /ติดต่อด ้วยตนเอง ณ

ระยะเวลำเปิ ดให้บริกำร เปิ ดให ้บริกำรวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว ้นวันหยุดทีท
่ ำงรำชกำรกำหนด) ตัง้ แต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีย
่ ง)

หน่วยงำน

ขนตอน
ั้
ระยะเวลำ และส่วนงำนทีร่ ับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 35 นำที
ลำด ับ
1)

2)

3)

ขนตอน
ั้
กำรตรวจสอบเอกสำร
ิ ธิยน
ผู ้ประกันตน/ผู ้มีสท
ื่ คำขอฯ และเจ ้ำหน ้ำทีต
่ รวจสอบควำม
ครบถ ้วนและถูกต ้องของแบบคำขอฯ และเอกสำรประกอบกำรยืน
่
คำขอ
(หมำยเหตุ: -)
กำรพิจำรณำ
เจ ้ำหน ้ำทีพ
่ จ
ิ ำรณำข ้อมูลและเอกสำรทีเ่ กีย
่ วข ้อง สอบข ้อเท็จจริง
พิจำรณำวินจ
ิ ฉั ยประโยชน์ทดแทน
เจ ้ำหน ้ำทีอ
่ นุมัตแ
ิ ละแจ ้งคำสัง่ ประโยชน์ทดแทน
(หมำยเหตุ: -)
กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
เจ ้ำหน ้ำทีก
่ ำรเงินตรวจสอบควำมถูกต ้องของเอกสำรประกอบ
กำรจ่ำยเจ ้ำหน ้ำทีอ
่ นุมัตจิ ่ำยเงิน บันทึกจ่ำยเงินตำมคำสัง่
ประโยชน์ทดแทนรับเงินสด/เช็ค (เฉพำะกรณีบำเหน็ จชรำภำพ)
ณ สำนั กงำนฯ
(หมำยเหตุ: -)
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ระยะเวลำ
5 นำที

ส่วนทีร่ ับผิดชอบ
จุดรับคำขอ

25 นำที

จุดรับคำขอ

5 นำที

จุดรับคำขอ

รำยกำรเอกสำร หล ักฐำนประกอบ
ลำด ับ
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

่ เอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม
ชือ
่ เติม (ถ้ำมี)
ั
แบบคำขอร ับประโยชน์ทดแทน กองทุนประก ันสงคม
(สปส. 2-01)
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ กรณีผป
ู ้ ระก ันตนเสียชีวต
ิ -สำเนำมรณบ ัตร (จำนวน 1 ฉบ ับ) -บ ัตร
ิ ธิ ร ับเงิน
ประจำต ัวประชำชน และทะเบียนบ้ำนของผูต
้ ำย/ผูม
้ ส
ี ท
บำเหน็ จชรำภำพ (ฉบ ับจริงจำนวน 1 ชุด) -สำเนำทะเบียนสมรส
ของผูป
้ ระก ันตนและของบิดำมำรดำ (ถ้ำมี) (จำนวน 1 ชุด) สำเนำสูตบ
ิ ัตรของบุตร หรือสำเนำทะเบียนบ้ำนของบุตรกรณีไม่ม ี
่ ชือ
่ สกุลให้แนบสำเนำ
สูตบ
ิ ัตร (จำนวน 1 ชุด) -กรณีเปลีย
่ นชือ
่ ชือ
่ สกุลด้วย (จำนวน 1 ชุด)
เอกสำรใบเปลีย
่ นชือ
ฉบ ับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ ้ ำเนำบ ัตร
กรณีผป
ู ้ ระก ันตนต่ำงชำติขอร ับประโยชน์ทดแทนให้ใชส
ั
ประก ันสงคมและสำเนำหน ังสือเดินทำง (Passport) หรือสำเนำ
หน ังสือเดินทำงชว่ ั ครำว หรือเอกสำรร ับรองบุคคลทีท
่ ำงรำชกำร
ออกให้ และกำรร ับเงินให้ใชเ้ อกสำรฉบ ับจริง
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ ิ ธิร ับเงินบำเหน็ จชรำภำพ (ถ้ำมี)
หน ังสือระบุให้เป็นผูม
้ ส
ี ท
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ กำรจ่ำยเงินกรณีบำเหน็ จชรำภำพ
ิ ธิมำร ับเงินด้วยตนเองต้องนำบ ัตรประจำต ัวประชำชน
- กรณีผม
ู้ ส
ี ท
(ฉบ ับจริง) ไปแสดง
- กรณีมอบอำนำจต้องทำเป็นหน ังสือและนำบ ัตรประจำต ัว
ประชำชน (ฉบ ับจริง) ของผูม
้ อบ และผูร้ ับมอบไปแสดง -กรณีร ับ
เงินทำงธนำคำรให้แนบสำเนำสมุดบ ัญชีเงินฝำกธนำคำรประเภท
ื่ และเลขทีบ
ออมทร ัพย์หน้ำแรกทีม
่ ช
ี อ
่ ัญชีของผูป
้ ระก ันตน โดย
สำมำรถร ับเงินผ่ำนธนำคำร ได้แก่ ธนำคำรกรุงไทย ธนำคำรกรุง
ศรีอยุธยำ ธนำคำรกรุงเทพ ธนำคำรไทยพำณิชย์ ธนำคำรทหำร
ไทย ธนำคำรกสิกรไทย ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย ธนำคำร
ซีไอเอ็ มบี ไทย จำก ัด (มหำชน) และธนำคำรธนชำต จำก ัด (มหำชน)
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ กำรจ่ำยเงินกรณีบำนำญชรำภำพผ่ำนธนำคำรเท่ำนน
ั้ ให้แนบ
สำเนำสมุดบ ัญชีเงินฝำกธนำคำรประเภทออมทร ัพย์หน้ำแรกทีม
่ ี
่ และเลขทีบ
ชือ
่ ัญชีของผูป
้ ระก ันตนตำมธนำคำรทีร่ ะบุขอ
้ 5
ฉบ ับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ เอกสำรประกอบกำรยืน
่ คำขอฯทีเ่ ป็นสำเนำให้ร ับรองควำมถูกต้อง
ของสำเนำทุกฉบ ับ และแสดงเอกสำรเอกสำรทีเ่ ป็นต้นฉบ ับเมือ
่
พน ักงำนเจ้ำหน้ำทีข
่ อตรวจสอบ กรณีเอกสำรหล ักฐำนสำค ัญต่อ
กำรพิจำรณำเป็นภำษำต่ำงประเทศให้จ ัดทำคำแปลเป็นภำษำไทย
และร ับรองควำมถูกต้องให้ครบถ้วน
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หน่วยงำนภำคร ัฐผูอ
้ อกเอกสำร
สำนั กงำนประกันสังคม

กรมกำรปกครอง

กรมกำรกงสุล

สำนั กงำนประกันสังคม

-

-

-

ลำด ับ

่ เอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม
ชือ
่ เติม (ถ้ำมี)
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ -

หน่วยงำนภำคร ัฐผูอ
้ อกเอกสำร

ค่ำธรรมเนียม
ลำด ับ
1)

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
ไม่เสียค่ำธรรมเนียม
(หมำยเหตุ: -)

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
-

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำด ับ
1)
2)
3)
4)
5)

ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
สำนั กงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพืน
้ ที่ 1-12 /สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดและสำขำทัว่ ประเทศ
(หมำยเหตุ: (ทีอ
่ ยู่/โทรศัพท์ สำมำรถค ้นหำได ้ทำงเว็บไซต์ www.sso.go.th ))
เว็บไซต์ www.sso.go.th
(หมำยเหตุ: -)
สำยด่วน 1506
(หมำยเหตุ: -)
ศูนย์บริกำรประชำชน สำนั กปลัดสำนั กนำยกรัฐมนตรี
ิ กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th /
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ตู ้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุ โลก เขตดุสติ กทม. 10300))
ศูนย์รับเรือ
่ งร ้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ
(หมำยเหตุ: (สำนักงำนคณะกรรมกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน ป.ป.ท.)
้ 2 ถนนแจ ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชัน
11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH

ศูนย์รับเรือ
่ งร ้องเรียนสำหรับนั กลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center /
Email : Fad.pacc@gmail.com))
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ั
แผนผ ังขนตอนและระยะเวลำกำรขอร
ั้
ับประโยชน์ทดแทนกองทุนประก ันสงคม
กรณีชรำภำพ

ิ ธิยน
ผู ้ประกันตน/ผู ้มีสท
ื่ คำขอฯ
และเจ ้ำหน ้ำทีต
่ รวจสอบควำม
ครบถ ้วนและถูกต ้องของแบบ
คำขอฯ และเอกสำร
ประกอบกำรยืน
่ คำขอ

เจ ้ำหน ้ำทีพ
่ จ
ิ ำรณำข ้อมูลและ
เอกสำรทีเ่ กีย
่ วข ้อง สอบ
ข ้อเท็จจริง พิจำรณำวินจ
ิ ฉัย
ประโยชน์ทดแทน
เจ ้ำหน ้ำทีอ
่ นุมัตแ
ิ ละแจ ้งคำสัง่
ประโยชน์ทดแทน

(5 นำที)

(25 นำที)

เจ ้ำหน ้ำทีก
่ ำรเงินตรวจสอบ
ควำมถูกต ้องของเอกสำร
ประกอบ กำรจ่ำยเจ ้ำหน ้ำที่
อนุมัตจิ ่ำยเงิน บันทึกจ่ำยเงิน
ตำมคำสัง่ ประโยชน์ทดแทนรับ
เงินสด/เช็ค (เฉพำะกรณี
บำเหน็ จชรำภำพ) ณ สำนั กงำน ฯ
(5 นำที)

สรุป รวมระยะเวลำ 35 นำที
สำนั กงำนประกันสังคมจ่ำยเงินบำนำญชรำภำพผ่ำนทำงธนำคำรเท่ำนัน
้ โดยกำรโอนเงินเข ้ำบัญชีธนำคำรของ
ผู ้ประกันตน ขึน
้ อยู่กบ
ั รอบกำรตัดจ่ำยและเงือ
่ นไขกำรได ้รับประโยชน์ทดแทน

แบบฟอร์ม ต ัวอย่ำงและคูม
่ อ
ื กำรกรอก
่ แบบฟอร์ม
ชือ

ลำด ับ
-

แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน กองทุนประกันสังคม (สปส.2-01)

-

ิ ธิรับเงินบำเหน็ จชรำภำพ
(ตัวอย่ำง) หนังสือระบุให ้เป็ นผู ้มีสท
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ั
คูม
่ อ
ื สำหร ับประชำชน : กำรขอร ับประโยชน์ทดแทนกองทุนประก ันสงคม
กรณีวำ
่ งงำน
หน่วยงำนทีใ่ ห้บริกำร : สำนั กงำนประกันสังคม กระทรวงแรงงำน
หล ักเกณฑ์ วิธก
ี ำร เงือ
่ นไข (ถ้ำมี) ในกำรยืน
่ คำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
เงือ
่ นไขกำรเกิดสิทธิ
- จ่ำยเงินสมทบมำแล ้ว 6 เดือนภำยในระยะเวลำ 15 เดือน ก่อนกำรว่ำงงำนกับนำยจ ้ำงรำยสุดท ้ำย
- มีระยะเวลำกำรว่ำงงำนตัง้ แต่ 8 วันขึน
้ ไป
- ผู ้ประกันตนต ้องขึน
้ ทะเบียนว่ำงงำนผ่ำนระบบสำรสนเทศของกรมกำรจัดหำงำน ภำยใน 30 วันนับแต่วน
ั ทีล
่ ำออกหรือ
้ สุดสัญญำจ ้ำง จึงจะมีสท
ิ ธิได ้รับประโยชน์ทดแทนกรณีวำ่ งงำนนับแต่วน
ถูกเลิกจ ้ำง หรือสิน
ั ที่ 8 ของกำรว่ำงงำน
- ต ้องรำยงำนตัวตำมวันทีก
่ ำหนดนัดรำยงำนตัว และต ้องปฏิบัตต
ิ ำมเงือ
่ นไข เพือ
่ มิให ้เสียสิทธิในกำรขอรับประโยชน์
ทดแทนในระหว่ำงกำรว่ำงงำน
- ต ้องมิใช่ถูกเลิกจ ้ำงเนือ
่ งจำกทุจริตต่อหน ้ำที่ หรือกระทำควำมผิดอำญำโดยเจตนำแก่นำยจ ้ำง หรือจงใจทำให ้นำยจ ้ำง
ได ้รับควำมเสียหำย หรือฝ่ ำฝื นข ้อบังคับหรือระเบียบเกีย
่ วกับกำรทำงำนหรือคำสัง่ อันขอบด ้วยกฎหมำย ในกรณีร ้ำยแรง
หรือละทิง้ หน ้ำทีเ่ ป็ นเวลำเจ็ดวันทำงำนติดต่อกันโดยไม่มเี หตุอน
ั สมควร หรือประมำทเลินเล่อเป็ นเหตุให ้นำยจ ้ำงได ้รับ
ควำมเสียหำยอย่ำงร ้ำยแรง หรือได ้รับโทษจำคุกตำมคำพิพำกษำถึงทีส
่ ด
ุ ให ้จำคุก เว ้นแต่เป็ นโทษสำหรับควำมผิดทีไ่ ด ้
กระทำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ
- เป็ นผู ้มีควำมสำมำรถในกำรทำงำน พร ้อมทีจ
่ ะทำงำนทีเ่ หมำะสมทีจ
่ ัดหำให ้ หรือต ้องไม่ปฏิเสธกำรฝึ กงำน และได ้ขึน
้
ทะเบียนไว ้ ทีส
่ ำนั กจัดหำงำนของรัฐ โดยต ้องไปรำยงำนตัวไม่น ้อยกว่ำเดือนละหนึง่ ครัง้
สิทธิประโยชน์ทไี่ ด ้รับ
เงินทดแทนในระหว่ำงกำรว่ำงงำน ดังนี้
- กรณีเลิกจ ้ำง ได ้รับเงินทดแทนร ้อยละ 50 ของค่ำจ ้ำงทีน
่ ำส่งเงินสมทบ ครัง้ ละไม่เกิน 180 วัน
้ สุดสัญญำจ ้ำงทีม
- กรณีลำออก หรือสิน
่ ก
ี ำหนดระยะเวลำกำรจ ้ำงไว ้แน่นอนและเลิกจ ้ำงตำมกำหนดระยะเวลำนัน
้ ได ้รับ
เงินทดแทนร ้อยละ 30 ของค่ำจ ้ำงทีน
่ ำส่งเงินสมทบ ครัง้ ละไม่เกิน 90 วัน
- ในกรณียน
ื่ คำขอรับเงินทดแทนกรณีวำ่ งงำนเพรำะถูกเลิกจ ้ำง หรือถูกเลิกจ ้ำงและลำออก เกินกว่ำ 1 ครัง้ ภำยในหนึง่ ปี
ิ ธิได ้รับเงินทดแทนรวมกันไม่เกิน 180 วัน
ปฏิทน
ิ มีสท
ิ ธิได ้รับเงินทดแทน
- ในกรณียน
ื่ ขอรับเงินทดแทนกรณีวำ่ งงำนเพรำะเหตุลำออกเกินกว่ำ 1 ครัง้ ภำยในหนึง่ ปี ปฏิทน
ิ มีสท
รวมกันไม่เกิน 90 วัน
ั ได ้รับเงินทดแทนร ้อยละ 50 ของค่ำจ ้ำงทีน
*** ตัง้ แต่วน
ั ที่ 20 ตุลำคม 2558 กรณีวำ่ งงำนเหตุสด
ุ วิสย
่ ำส่งเงินสมทบ
ั หรือนำยจ ้ำงไม่ให ้ทำงำนเนือ
ั ทำให ้
ตลอดระยะเวลำทีผ
่ ู ้ประกันตนไม่ได ้ทำงำน เนื่องจำกมีเหตุสด
ุ วิสย
่ งจำกเหตุสด
ุ วิสย
ไม่สำมำรถประกอบกิจกำรได ้ตำมปกติ แต่ไม่เกิน 180 วัน
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วิธก
ี ำรและเงือ
่ นไขในกำรยืน
่ คำขอ
1. ผู ้ประกันตนต ้องกรอกแบบยืน
่ คำขอรับประโยชน์ทดแทนให ้ถูกต ้อง ครบถ ้วน พร ้อมตรวจสอบ และอ่ำนข ้อควำมให ้
่ ไว ้เป็ นหลักฐำน พร ้อมวัน เดือน ปี ทีย
ครบถ ้วนก่อนลงลำยมือชือ
่ น
ื่ คำขอ
2. เอกสำรประกอบกำรยืน
่ คำขอ ทีเ่ ป็ นสำเนำต ้องรับรองควำมถูกต ้องของสำเนำทุกฉบับ
3. กรณีเอกสำรหลักฐำนและข ้อเท็จจริงครบถ ้วน ถูกต ้อง เจ ้ำหน ้ำทีจ
่ ะต ้องดำเนินกำรให ้แล ้วเสร็จภำยในระยะเวลำ
ิ ธิทรำบ
กำหนดและมีหนังสือแจ ้งผลกำรพิจำรณำให ้ผู ้ประกันตน/ผู ้มีสท
4. กรณีเจ ้ำหน ้ำทีย
่ ังไม่สำมำรถวินจ
ิ ฉั ยเรือ
่ งได ้ เจ ้ำหน ้ำทีจ
่ ะมีหนังสือแจ ้งให ้ทรำบว่ำเหตุใดจึงยังไม่สำมำรถวินจ
ิ ฉัยได ้
5. ประโยชน์ทดแทนกรณีวำ่ งงำน สำนักงำนประกันสังคมจ่ำยประโยชน์ทดแทนผ่ำนทำงธนำคำรเท่ำนัน
้ กำรยืน
่ เรือ
่ ง
ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีดังกล่ำว ผู ้ยืน
่ คำขอต ้องนำสำเนำสมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำรประเภทออมทรัพย์หน ้ำแรก ซึง่
ื่ และเลขทีบ
มีชอ
่ ญ
ั ชีของผู ้ยืน
่ คำขอประกอบกำรยืน
่ เรือ
่ งด ้วย
*** ทัง้ นี้ กำรโอนเงินเข ้ำบัญชีธนำคำรของผู ้ประกันตนขึน
้ อยู่กบ
ั รอบกำรตัดจ่ำยและเงือ
่ นไขกำรได ้รับประโยชน์ทดแทน
หมำยเหตุ
1. กรณีแบบคำขอ หรือรำยกำรเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำไม่ถก
ู ต ้องหรือไม่ครบถ ้วน หรือไม่อำจแก ้ไข เพิม
่ เติมได ้ใน
ขณะนัน
้ ผู ้รับคำขอและผู ้ยืน
่ คำขอ จะต ้องลงนำมในแบบรับเรือ
่ งและตรวจสอบเอกสำรกำรขอรับประโยชน์ทดแทน
กองทุนประกันสังคม ทีเ่ จ ้ำหน ้ำทีแ
่ จ ้งให ้ทรำบร่วมกัน พร ้อมกำหนดระยะเวลำให ้ผู ้ยืน
่ คำขอดำเนินกำรแก ้ไข เพิม
่ เติม
หำกผู ้ยืน
่ คำขอฯไม่ดำเนินกำรภำยในระยะเวลำทีก
่ ำหนด ผู ้รับคำขอ จะดำเนินกำรคืนแบบคำขอและเอกสำรประกอบกำร
พิจำรณำ
2. ในกรณีทผ
ี่ ู ้ยืน
่ คำขอ ไม่ได ้มำยืน
่ ด ้วยตนเอง ณ สำนั กงำนประกันสังคม เช่น ทำงไปรษณีย ์ ฝำกผู ้อืน
่ ส่ง เมือ
่ ตรวจสอบ
แล ้วพบว่ำ เอกสำรไม่ครบถ ้วนตำมทีร่ ะบุไว ้ในคูม
่ อ
ื ประชำชน สำนั กงำนประกันสังคมจะแจ ้งให ้ผู ้ยืน
่ คำขอ หรือผู ้แทนส่ง
เอกสำรให ้สำนั กงำนประกันสังคมภำยใน 15 วันนับแต่วน
ั ทีไ่ ด ้รับแจ ้ง
3. พนักงำนเจ ้ำหน ้ำทีจ
่ ะยังไม่พจ
ิ ำรณำคำขอ และยังไม่นับระยะเวลำดำเนินงำน จนกว่ำผู ้ยืน
่ คำขอจะดำเนินกำรแก ้ไขคำ
ขอหรือยืน
่ เอกสำรเพิม
่ เติมครบถ ้วนตำมแบบรับเรือ
่ ง และตรวจสอบเอกสำรกำรขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุน
ประกันสังคมนัน
้ เรียบร ้อยแล ้ว
4. ขัน
้ ตอนกำรดำเนินงำนตำมคูม
่ อ
ื จะเริม
่ นับระยะเวลำตัง้ แต่เจ ้ำหน ้ำทีต
่ รวจสอบเอกสำรครบถ ้วนตำมทีร่ ะบุไว ้ในคูม
่ อ
ื
ประชำชนเรียบร ้อยแล ้ว
ช่องทำงกำรให้บริกำร

สถำนทีใ่ ห้บริกำร

(หมำยเหตุ: (ทีอ
่ ยู่/โทรศัพย์ สำมำรถค ้นหำได ้ทำงเว็บไซต์
www.sso.go.th))
สำนั กงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพืน
้ ที่ 1-12 / สำนักงำน
ประกันสังคมจังหวัดและสำขำทัว่ ประเทศ /ติดต่อด ้วยตนเอง ณ

หน่วยงำน
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ระยะเวลำเปิ ดให้บริกำร เปิ ดให ้บริกำรวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว ้นวันหยุดทีท
่ ำงรำชกำรกำหนด) ตัง้ แต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีย
่ ง)

ขนตอน
ั้
ระยะเวลำ และส่วนงำนทีร่ ับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 30 นำที
ลำด ับ
1)

2)

3)

ขนตอน
ั้
กำรตรวจสอบเอกสำร
ผู ้ประกันตนยืน
่ คำขอ และเจ ้ำหน ้ำที่ รับและตรวจสอบควำม
ถูกต ้อง ครบถ ้วนของแบบคำขอ ข ้อมูลกำรขึน
้ ทะเบียนของ
ผู ้ว่ำงงำนและเอกสำรประกอบกำรยืน
่ คำขอ
(หมำยเหตุ: -)
กำรตรวจสอบเอกสำร
เจ ้ำหน ้ำทีพ
่ จ
ิ ำรณำข ้อมูลและเอกสำรทีเ่ กีย
่ วข ้อง สอบข ้อเท็จจริง
พิจำรณำวินจ
ิ ฉั ยประโยชน์ทดแทน เจ ้ำหน ้ำทีอ
่ นุมัต ิ แจ ้งคำสัง่
ประโยชน์ทดแทน
(หมำยเหตุ: -)
กำรตรวจสอบเอกสำร
เจ ้ำหน ้ำทีอ
่ นุมัต ิ แจ ้งคำสัง่ ประโยชน์ทดแทน
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลำ
5 นำที

ส่วนทีร่ ับผิดชอบ
จุดรับคำขอ

20 นำที

จุดรับคำขอ

5 นำที

จุดรับคำขอ

รำยกำรเอกสำร หล ักฐำนประกอบ
ลำด ับ
1)

2)

3)

4)

5)

6)

่ เอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม
ชือ
่ เติม (ถ้ำมี)
แบบคำขอร ับประโยชน์ทดแทน กรณีวำ
่ งงำน (สปส. 2-01/7)
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ ้ สุดควำมเป็นผูป
สำเนำหน ังสือแจ้งกำรสิน
้ ระก ันตน (สปส. 6–09)
ถ้ำมี
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ หน ังสือหรือคำสง่ ั ของนำยจ้ำงทีใ่ ห้ออกจำกงำน (ถ้ำมี)
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ ั
กรณีวำ
่ งงำนจำกเหตุสด
ุ วิสยแนบหน
ังสือร ับรองกำรขอร ับ
ั
ประโยชน์ทดแทน ในกรณีวำ
่ งงำน เนือ
่ งจำกเหตุสด
ุ วิสย
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ ้ ำเนำบ ัตร
กรณีผป
ู ้ ระก ันตนต่ำงชำติขอร ับประโยชน์ทดแทนให้ใชส
ั
ประก ันสงคมและส
ำเนำหน ังสือ เดินทำง (passport) หรือสำเนำ
หน ังสือเดินทำงชว่ ั ครำว หรือเอกสำรร ับรองบุคคลทีท
่ ำงรำชกำร
ออกให้
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ สำเนำสมุดบ ัญชีเงินฝำกธนำคำรประเภทออมทร ัพย์หน้ำแรกทีม
่ ี
่ และเลขทีบ
ชือ
่ ัญชีของผูป
้ ระก ันตน โดยสำมำรถร ับเงินผ่ำน
ธนำคำร ได้แก่ ธนำคำรกรุงไทย ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ ธนำคำร
กรุงเทพ ธนำคำรไทยพำณิชย์ ธนำคำรทหำรไทย ธนำคำรกสิกร
ไทย ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย ธนำคำรซีไอเอ็ มบีไทย
ธนำคำรธนชำต ธนำคำรออมสิน ธนำคำรเพือ
่ กำร เกษตรและ
สหกรณ์กำรเกษตร
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หน่วยงำนภำคร ัฐผูอ
้ อกเอกสำร
สำนั กงำนประกันสังคม

สำนั กงำนประกันสังคม

-

-

กรมกำรกงสุล

-

ลำด ับ

7)

่ เอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม
ชือ
่ เติม (ถ้ำมี)
ฉบ ับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ เอกสำรประกอบกำรยืน
่ คำขอทีเ่ ป็นสำเนำให้ร ับรองควำมถูกต้อง
ของสำเนำทุกฉบ ับ และแสดงเอกสำรทีเ่ ป็นต้นฉบ ับเมือ
่ พน ักงำน
เจ้ำหน้ำทีข
่ อตรวจสอบกรณีเอกสำรหล ักฐำนสำค ัญต่อกำร
พิจำรณำเป็นภำษำต่ำงประเทศให้จ ัดทำคำแปล เป็นภำษำไทยและ
ร ับรองควำมถูกต้องให้ครบถ้วน
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ -

หน่วยงำนภำคร ัฐผูอ
้ อกเอกสำร

-

ค่ำธรรมเนียม
ลำด ับ
1)

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
ไม่เสียค่ำธรรมเนียม
(หมำยเหตุ: -)

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
-

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำด ับ
1)
2)
3)
4)
5)

ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
สำนั กงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพืน
้ ที่ 1-12 /สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดและสำขำทัว่ ประเทศ
(หมำยเหตุ: (ทีอ
่ ยู่/โทรศัพย์ สำมำรถค ้นหำได ้ทำงเว็บไซต์ www.sso.go.th ))
เว็บไซต์ www.sso.go.th
(หมำยเหตุ: -)
สำยด่วน 1506
(หมำยเหตุ: -)
ศูนย์บริกำรประชำชน สำนั กปลัดสำนั กนำยกรัฐมนตรี
ิ กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th /
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ตู ้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300))
ศูนย์รับเรือ
่ งร ้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ
(หมำยเหตุ: (สำนักงำนคณะกรรมกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน ป.ป.ท.)
้ 2 ถนนแจ ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชัน
11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH

ศูนย์รับเรือ
่ งร ้องเรียนสำหรับนั กลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center /
Email : Fad.pacc@gmail.com))
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ั
แผนผ ังขนตอนและระยะเวลำกำรขอร
ั้
ับประโยชน์ทดแทนกองทุนประก ันสงคม
กรณีวำ่ งงำน

ผู ้ประกันตนยืน
่ คำขอ และ
เจ ้ำหน ้ำที่ รับและตรวจสอบ
ควำมถูกต ้อง ครบถ ้วนของแบบ
คำขอ ข ้อมูลกำรขึน
้ ทะเบียน
ของผู ้ว่ำงงำนและเอกสำร
ประกอบกำรยืน
่ คำขอ

เจ ้ำหน ้ำทีพ
่ จ
ิ ำรณำข ้อมูลและ
เอกสำรทีเ่ กีย
่ วข ้อง สอบ
ข ้อเท็จจริง พิจำรณำวินจ
ิ ฉัย
ประโยชน์ทดแทน เจ ้ำหน ้ำที่
อนุมัต ิ แจ ้งคำสัง่ ประโยชน์
ทดแทน

(5 นำที)

(20 นำที)

เจ ้ำหน ้ำทีอ
่ นุมัต ิ แจ ้งคำสัง่
ประโยชน์ทดแทน

(5 นำที)

สรุป รวมระยะเวลำ 30 นำที
สำนั กงำนประกันสังคมจ่ำยเงินผ่ำนทำงธนำคำรเท่ำนั น
้ โดยกำรโอนเงินเข ้ำบัญชีธนำคำรของผู ้ประกันตน ขึน
้ อยู่
กับรอบกำรตัดจ่ำยและเงือ
่ นไขกำรได ้รับประโยชน์ทดแทน
หมำยเหตุ : กรณีรับแบบคำขอฯ และเอกสำรจำกสำนั กงำนจัดหำงำนเขตพืน
้ ที/่ จังหวัดแล ้ว และเอกสำรหลักฐำน
และข ้อเท็จจริงครบถ ้วน ถูกต ้อง จึงจะสำมำรถดำเนินกำรได ้ภำยในระยะเวลำทีก
่ ำหนด

แบบฟอร์ม ต ัวอย่ำงและคูม
่ อ
ื กำรกรอก
ลำด ับ

่ แบบฟอร์ม
ชือ

แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน กองทุนประกันสังคม กรณีวำ่ งงำน (สปส.2-01/7)
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คูม
่ อ
ื สำหร ับประชำชน : กำรขอร ับประโยชน์ทดแทนผูป
้ ระก ันตนตำมมำตรำ 40
กรณีประสบอ ันตรำยหรือเจ็บป่วย
หน่วยงำนทีใ่ ห้บริกำร : สำนั กงำนประกันสังคม กระทรวงแรงงำน
หล ักเกณฑ์ วิธก
ี ำร เงือ
่ นไข (ถ้ำมี) ในกำรยืน
่ คำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
เงือ
่ นไขกำรเกิดสิทธิ
- จ่ำยเงินสมทบไม่น ้อยกว่ำ 3 เดือน ภำยในระยะเวลำ 4 เดือน ก่อนเดือนทีป
่ ระสบอันตรำยหรือเจ็บป่ วย
ประโยชน์ทดแทนทีไ่ ด ้รับ
ทำงเลือกที่ 1 และ 2
(1) เงินทดแทนกำรขำดรำยได ้ วันละ 300 บำท ไม่เกิน 30 วัน ต่อปี กรณีเข ้ำรับกำรรักษำในสถำนพยำบำลประเภท
ผู ้ป่ วยในตัง้ แต่ 1 วันขึน
้ ไป
(2) เงินทดแทนกำรขำดรำยได ้ วันละ 200 บำท ไม่เกิน 30 วัน ต่อปี กรณีแพทย์ของสถำนพยำบำลของรัฐหรือ
สถำนพยำบำลประเภททีร่ ับผู ้ป่ วยในไว ้ค ้ำงคืนตำมกฎหมำยว่ำด ้วยสถำนพยำบำลมีควำมเห็นให ้หยุดพักเพือ
่ กำร
รักษำพยำบำลตัง้ แต่ 3 วันขึน
้ ไป
(3) เงินทดแทนกำรขำดรำยได ้ ครัง้ ละ 50 บำท ไม่เกิน 3 ครัง้ ต่อปี กรณีไม่ได ้พักรักษำพยำบำลในสถำนพยำบำลและ
ไม่มค
ี วำมเห็นแพทย์ให ้หยุดพักเพือ
่ กำรรักษำพยำบำลตัง้ แต่ 3 วันขึน
้ ไป
** ประโยชน์ทดแทนทีไ่ ด ้รับตำม (1) และ (2) รวมกันไม่เกิน 30 วัน ต่อปี
ทำงเลือกที่ 3
(1) เงินทดแทนกำรขำดรำยได ้ วันละ 300 บำท ไม่เกิน 90 วัน ต่อปี กรณีเข ้ำรับกำรรักษำในสถำนพยำบำลประเภท
ผู ้ป่ วยในตัง้ แต่ 1 วันขึน
้ ไป
(2) เงินทดแทนกำรขำดรำยได ้ วันละ 200 บำท ไม่เกิน 90 วัน ต่อปี กรณีแพทย์ของสถำนพยำบำลของรัฐหรือ
สถำนพยำบำลประเภททีร่ ับผู ้ป่ วยในไว ้ค ้ำงคืนตำมกฎหมำยว่ำด ้วยสถำนพยำบำลมีควำมเห็นให ้หยุดพักเพือ
่ กำร
รักษำพยำบำลตัง้ แต่ 3 วันขึน
้ ไป
***ประโยชน์ทดแทนทีไ่ ด ้รับตำม (1) และ (2) รวมกันไม่เกิน 90 วัน ต่อปี
วิธก
ี ำรและเงือ
่ นไขในกำรยืน
่ คำขอฯ
ิ ธิ ต ้องกรอกแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนผู ้ประกันตนตำมมำตรำ 40 ให ้ครบถ ้วน ถูกต ้อง
1. ผู ้ประกันตน /ผู ้มีสท
่ วัน เดือน ปี ทีย
พร ้อมลงลำยมือชือ
่ น
ื่ คำขอฯ ไว ้เป็ นหลักฐำน
2. กรณีเอกสำรใบรับรองแพทย์เป็ นสำเนำ ต ้องให ้หน่วยงำนทีใ่ ช ้ใบรับรองแพทย์ฉบับจริงเป็ นผู ้รับรองควำมถูกต ้องของ
่ เจ ้ำหน ้ำทีร่ ับรองควำมถูกต ้องของสำเนำทุกครัง้
สำเนำ หรือให ้มีกำรประทับตรำโรงพยำบำลพร ้อมลงลำยมือชือ
3. กรณีเอกสำรหลักฐำนและข ้อเท็จจริงครบถ ้วน ถูกต ้อง เจ ้ำหน ้ำทีจ
่ ะดำเนินกำรให ้แล ้วเสร็ จภำยในระยะเวลำทีก
่ ำหนด
ิ ธิทรำบ
และมีหนังสือแจ ้งผลกำรพิจำรณำให ้ผู ้ประกันตน /ผู ้มีสท
4. กรณีเจ ้ำหน ้ำทีย
่ ังไม่สำมำรถวินจ
ิ ฉัยเรือ
่ งได ้ เจ ้ำหน ้ำทีจ
่ ะมีหนังสือแจ ้งให ้ทรำบว่ำเหตุใดจึงยังไม่สำมำรถวินจ
ิ ฉัยได ้
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5. กำรรับเงิน มี 3 วิธ ี ดังนี้
ิ ธิ ขอรับด ้วยตนเองให ้นำบัตรประจำตัวประชำชนไปแสดง หรือกรณีมอบ
1) กรณีรับเงินสด /เช็ค (ผู ้ประกันตน /ผู ้มีสท
อำนำจให ้บุคคลอืน
่ มำรับแทน ต ้องทำเป็ นหนังสือมอบอำนำจและนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู ้มอบอำนำจและผู ้รับ
มอบอำนำจไปแสดงด ้วย)
ื่ ทีท
2) กรณีรับเงินทำงธนำณั ต ิ ให ้ระบุชอ
่ ำกำรไปรษณียท
์ ต
ี่ ้องกำรจะติดต่อรับเงินให ้ชัดเจน สำนั กงำนฯ จะส่งธนำณั ต ิ
ิ ธิ ภำยใน 3 วันทำกำร นับถัดจำกวันทีอ
ให ้ผู ้ประกันตน /ผู ้มีสท
่ นุมัตค
ิ ำสัง่ จ่ำย
ื่ และเลขทีบ
3) กรณีรับเงินผ่ำนทำงธนำคำร ต ้องแนบสำเนำสมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำรประเภทออมทรัพย์ ทีม
่ ช
ี อ
่ ญ
ั ชี
ิ
ิ
ของผู ้ประกันตน /ผู ้มีสทธิ เท่ำนัน
้ สำนั กงำนฯ จะแจ ้งธนำคำรให ้โอนเงินเข ้ำบัญชีผู ้ประกันตน/ผู ้มีสทธิ ภำยใน 5 วันทำ
กำรนับถัดจำกวันทีอ
่ นุมัตค
ิ ำสัง่ จ่ำย
หมำยเหตุ :
1. กรณีคำขอหรือรำยกำรเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำไม่ถก
ู ต ้องหรือไม่ครบถ ้วน หรือไม่อำจแก ้ไข/เพิม
่ เติมได ้ ในขณะ
นัน
้ ผู ้รับคำขอฯ และผู ้ยืน
่ คำขอฯ จะต ้องลงนำมในแบบรับเรือ
่ งและตรวจสอบเอกสำรกำรขอรับประโยชน์ทดแทน
ผู ้ประกันตนตำมมำตรำ 40 ทีเ่ จ ้ำหน ้ำทีแ
่ จ ้งให ้ทรำบร่วมกัน พร ้อมกำหนดระยะเวลำ ให ้ผู ้ยืน
่ คำขอฯ ดำเนินกำรแก ้ไข/
เพิม
่ เติม หำกผู ้ยืน
่ คำขอไม่ดำเนินกำรแก ้ไข/เพิม
่ เติมได ้ภำยในระยะเวลำทีก
่ ำหนดผู ้รับคำขอฯ จะดำเนินกำรคืนคำขอฯ
และเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ
2. ในกรณีมเี หตุอน
ั ควรสงสัย เจ ้ำหน ้ำทีอ
่ ำจขอข ้อเท็จจริงเพือประกอบกำรวิ
่่
นจ
ิ ฉัยประโยชน์ทดแทนเพิม
่ เติมจำก
่
บุคคลทีเ่ กียวข
่
้อง
3. ในกรณีผู ้ยืน
่ คำขอฯ ไม่ได ้มำยืน
่ ด ้วยตนเอง ณ สำนักงำนประกันสังคม เช่น ทำงไปรษณีย ์ ฝำกผู ้อืน
่ ส่งเมือ
่
เจ ้ำหน ้ำทีต
่ รวจสอบแล ้วพบว่ำ เอกสำรไม่ครบถ ้วนตำมทีร่ ะบุไว ้ในคู่มอ
ื ประชำชน เจ ้ำหน ้ำทีจ
่ ะแจ ้งให ้ผู ้ยืน
่ คำขอฯ หรือ
ผู ้แทน ส่งเอกสำรให ้สำนักงำนประกันสังคมภำยใน 15 วัน นับแต่วน
ั ทีไ่ ด ้รับแจ ้ง
4. พนักงำนเจ ้ำหน ้ำทีจ
่ ะยังไม่พจ
ิ ำรณำคำขอฯ และยังไม่นับระยะเวลำดำเนินงำน จนกว่ำผู ้ยืน
่ คำขอฯ จะดำเนินกำร
แก ้ไขคำขอฯ หรือยืน
่ เอกสำรเพิม
่ เติมครบถ ้วนตำมทีเ่ จ ้ำหน ้ำทีแ
่ จ ้ง และตรวจสอบเอกสำรกำรขอรับประโยชน์ทดแทน
ผู ้ประกันตนตำมมำตรำ 40 เรียบร ้อยแล ้ว
5. ขัน
้ ตอนกำรดำเนินงำนตำมคูม
่ อ
ื จะเริม
่ นับระยะเวลำตัง้ แต่เจ ้ำหน ้ำทีต
่ รวจสอบเอกสำรครบถ ้วนตำมทีร่ ะบุไว ้ในคูม
่ อ
ื
ประชำชนเรียบร ้อยแล ้ว
6. เอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยืน
่ คำขอ ทีเ่ ป็ นสำเนำให ้รับรองควำมถูกต ้องของสำเนำทุกฉบับ พร ้อมแสดงเอกสำร
ทีเ่ ป็ นต ้นฉบับให ้พนักงำนเจ ้ำหน ้ำทีข
่ อตรวจสอบ
ช่องทำงกำรให้บริกำร

สถำนทีใ่ ห้บริกำร

(หมำยเหตุ: (ทีอ
่ ยู่/โทรศัพท์ สำมำรถค ้นหำได ้ทำงเว็บไซต์
www.sso.go.th ))
สำนั กงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพืน
้ ที่ 1-12 / สำนักงำน
ประกันสังคมจังหวัดและสำขำทัว่ ประเทศ /ติดต่อด ้วยตนเอง ณ

หน่วยงำน
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ระยะเวลำเปิ ดให้บริกำร เปิ ดให ้บริกำรวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว ้นวันหยุดทีท
่ ำงรำชกำรกำหนด) ตัง้ แต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีย
่ ง)

ขนตอน
ั้
ระยะเวลำ และส่วนงำนทีร่ ับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 25 นำที
ลำด ับ
1)

2)

3)

ขนตอน
ั้
กำรตรวจสอบเอกสำร
เจ ้ำหน ้ำทีร่ ับคำขอ ตรวจสอบควำมครบถ ้วนถูกต ้องของแบบคำ
ขอและเอกสำรประกอบ และบันทึกแบบคำขอ
(หมำยเหตุ: -)
กำรพิจำรณำ
เจ ้ำหน ้ำทีพ
่ จ
ิ ำรณำวินจ
ิ ฉัยข ้อมูลจำกเอกสำรและข ้อเท็จจริง
และแจ ้งคำสัง่ ประโยชน์ทดแทน
(หมำยเหตุ: -)
กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
เจ ้ำหน ้ำทีก
่ ำรเงินอนุมัต ิ และจ่ำยประโยชน์ทดแทน (กรณีรับเงิน
สด/เช็ค ณ สำนั กงำน)
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลำ
5 นำที

ส่วนทีร่ ับผิดชอบ
จุดรับคำขอ

15 นำที

จุดรับคำขอ

5 นำที

จุดรับคำขอ

รำยกำรเอกสำร หล ักฐำนประกอบ
ลำด ับ
1)

2)

3)

่ เอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม
ชือ
่ เติม (ถ้ำมี)
แบบคำขอร ับประโยชน์ทดแทนผูป
้ ระก ันตนตำมมำตรำ 40 (สปส.
2-01/ม.40)
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ ใบร ับรองแพทย์
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณีเอกสำรใบรับรองแพทย์เป็ นสำเนำ ต ้องให ้หน่วยงำนที่
ใช ้ใบรับรองแพทย์ฉบับจริงเป็ นผู ้รับรองควำมถูกต ้องของสำเนำ หรือให ้มี
่ เจ ้ำหน ้ำทีร่ ับรองควำม
กำรประทับตรำโรงพยำบำลพร ้อมลงลำยมือชือ
ถูกต ้องของสำเนำทุกครัง้ )
- กรณีมำร ับเงินด้วยตนเอง ต้องนำบ ัตรประจำต ัวประชำชน (ฉบ ับ
จริง) ไปแสดง หรือ - กรณีมอบอำนำจต้องทำเป็นหน ังสือมอบ
อำนำจและนำบ ัตรประจำต ัวประชำชน (ฉบ ับจริง) ของผูม
้ อบ และ
ผูร้ ับมอบอำนำจไปแสดง หรือ - กรณีร ับเงินทำงธนำคำร ให้แนบ
สำเนำสมุดบ ัญชีเงินฝำกธนำคำรประเภทออมทร ัพย์หน้ำแรกทีม
่ ี
่ และเลขทีบ
ิ ธิ 1 ฉบ ับ พร้อมสมุดบ ัญชี
ชือ
่ ัญชีของผูม
้ ส
ี ท
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (สำมำรถเลือกรับเงินผ่ำน ธนำคำรกรุงไทย จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จำกัด (มหำชน) ธนำคำรเพือ
่ กำรเกษตรและ
สหกรณ์กำรเกษตร และธนำคำรออมสิน)

หน่วยงำนภำคร ัฐผูอ
้ อกเอกสำร
-

-

-

ค่ำธรรมเนียม
ลำด ับ
1)

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
ไม่เสียค่ำธรรมเนียม
(หมำยเหตุ: -)
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ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 0 บำท

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำด ับ
1)
2)
3)
4)
5)

ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
สำนั กงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพืน
้ ที่ 1-12 /สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดและสำขำทัว่ ประเทศ
(หมำยเหตุ: (ทีอ
่ ยูแ
่ ละโทรศัพท์ สำมำรถค ้นหำได ้ทำงเว็บไซต์ www.sso.go.th ))
เว็บไซต์ www.sso.go.th
(หมำยเหตุ: -)
สำยด่วน 1506
(หมำยเหตุ: -)
ศูนย์บริกำรประชำชน สำนั กปลัดสำนั กนำยกรัฐมนตรี
ิ กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th /
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ิ
ตู ้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุ โลก เขตดุสต กทม. 10300))
ศูนย์รับเรือ
่ งร ้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ
(หมำยเหตุ: (สำนักงำนคณะกรรมกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน ป.ป.ท.)
้ 2 ถนนแจ ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชัน
11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH

ศูนย์รับเรือ
่ งร ้องเรียนสำหรับนั กลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center /
Email : Fad.pacc@gmail.com))
แผนผ ังขนตอนและระยะเวลำกำรขอร
ั้
ับประโยชน์ทดแทนผูป
้ ระก ันตนตำมมำตรำ 40
กรณีประสบอ ันตรำยหรือเจ็ บป่วย

เจ ้าหน ้าทีร่ ับคาขอ ตรวจสอบ
ความครบถ ้วนถูกต ้องของแบบ
คาขอและเอกสารประกอบ
และบันทึกแบบคาขอ

เจ ้าหน ้าทีพ
่ จ
ิ ารณาวินจ
ิ ฉัย
ข ้อมูลจากเอกสารและ
ข ้อเท็จจริงและแจ ้งคาสัง่
ประโยชน์ทดแทน

เจ ้าหน ้าทีก
่ ารเงินอนุมัต ิ และ
จ่ายประโยชน์ทดแทน (กรณี
รับเงินสด/เช็ค ณ สานั กงาน)

(5 นาที)

(15 นาที)

(5 นาที)

สรุป รวมระยะเวลำ 25 นำที
แบบฟอร์ม ต ัวอย่ำงและคูม
่ อ
ื กำรกรอก
่ แบบฟอร์ม
ชือ

ลำด ับ

แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนผู ้ประกันตนตำมมำตรำ 40 (สปส. 2-01/ม.40)
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คูม
่ อ
ื สำหร ับประชำชน : กำรขอร ับประโยชน์ทดแทนผูป
้ ระก ันตนตำมมำตรำ 40
กรณีทพ
ุ พลภำพ
หน่วยงำนทีใ่ ห้บริกำร : สำนั กงำนประกันสังคม กระทรวงแรงงำน
หล ักเกณฑ์ วิธก
ี ำร เงือ
่ นไข (ถ้ำมี) ในกำรยืน
่ คำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
เงือ
่ นไขกำรเกิดสิทธิ
ิ ธิได ้รับเงินทดแทนกำร
1.จ่ำยเงินสมทบไม่น ้อยกว่ำ 6 เดือน ภำยในระยะเวลำ 10 เดือน ก่อนเดือนทีท
่ พ
ุ พลภำพ มีสท
ขำดรำยได ้กรณีทพ
ุ พลภำพ เดือนละ 500 บำท
ิ ธิได ้รับเงินทดแทนกำร
2. จ่ำยเงินสมทบไม่น ้อยกว่ำ 12 เดือน ภำยในระยะเวลำ 20 เดือน ก่อนเดือนทีท
่ พ
ุ พลภำพ มีสท
ขำดรำยได ้กรณีทพ
ุ พลภำพ เดือนละ 650 บำท
ิ ธิได ้รับเงินทดแทนกำร
3. จ่ำยเงินสมทบไม่น ้อยกว่ำ 24 เดือน ภำยในระยะเวลำ 40 เดือน ก่อนเดือนทีท
่ พ
ุ พลภำพ มีสท
ขำดรำยได ้กรณีทพ
ุ พลภำพ เดือนละ 800 บำท
ิ ธิได ้รับเงินทดแทนกำร
4. จ่ำยเงินสมทบไม่น ้อยกว่ำ 36 เดือน ภำยในระยะเวลำ 60 เดือน ก่อนเดือนทีท
่ พ
ุ พลภำพ มีสท
ขำดรำยได ้กรณีทพ
ุ พลภำพ เดือนละ 1,000 บำท
ประโยชน์ทดแทนทีไ่ ด ้รับ
ทำงเลือก 1 และ 2
- เงินทดแทนกำรขำดรำยได ้กรณีทพ
ุ พลภำพ เป็ นเวลำ 15 ปี
- ค่ำทำศพ กรณีเสียชีวต
ิ ภำยใน 15 ปี
ทำงเลือก 3
- เงินทดแทนกำรขำดรำยได ้กรณีทพ
ุ พลภำพตลอดชีวต
ิ
- ค่ำทำศพ
วิธก
ี ำรและเงือ
่ นไขในกำรยืน
่ คำขอฯ
ิ ธิ ต ้องกรอกแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนผู ้ประกันตนตำมมำตรำ 40 ให ้ครบถ ้วน ถูกต ้อง ก่อน
1. ผู ้ประกันตน/ผู ้มีสท
่
ลงลำยมือชือไว ้เป็ นหลักฐำน พร ้อมวัน เดือน ปี ทีย
่ น
ื่ คำขอฯ
2. กรณีเอกสำรหลักฐำนและข ้อเท็จจริงครบถ ้วน ถูกต ้อง เจ ้ำหน ้ำทีจ
่ ะดำเนินกำรให ้แล ้วเสร็ จภำยในระยะเวลำทีก
่ ำหนด
ิ ธิทรำบ
และมีหนังสือแจ ้งผลกำรพิจำรณำให ้ผู ้ประกันตน/ผู ้มีสท
3. กำรรับเงิน มี 3 วิธ ี ดังนี้
ิ ธิ ขอรับด ้วยตนเองให ้นำบัตรประจำตัวประชำชนไปแสดง หรือกรณีมอบ
1) กรณีรับเงินสด /เช็ค (ผู ้ประกันตน /ผู ้มีสท
อำนำจให ้บุคคลอืน
่ มำรับแทน ต ้องทำเป็ นหนังสือมอบอำนำจและนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู ้มอบอำนำจและผู ้รับ
มอบอำนำจไปแสดงด ้วย)
ื่ ทีท
2) กรณีรับเงินทำงธนำณั ต ิ ให ้ระบุชอ
่ ำกำรไปรษณียท
์ ต
ี่ ้องกำรจะติดต่อรับเงินให ้ชัดเจน สำนั กงำนฯ จะส่งธนำณั ต ิ
ิ ธิ ภำยใน 3 วันทำกำร นับถัดจำกวันทีอ
ให ้ผู ้ประกันตน /ผู ้มีสท
่ นุมัตค
ิ ำสัง่ จ่ำย
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ื่ และเลขทีบ
3) กรณีรับเงินผ่ำนทำงธนำคำร ต ้องแนบสำเนำสมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำรประเภทออมทรัพย์ ทีม
่ ช
ี อ
่ ญ
ั ชี
ิ
ิ
ของผู ้ประกันตน/ผู ้มีสทธิ เท่ำนั น
้ สำนั กงำนฯ จะแจ ้งธนำคำรให ้โอนเงิน เข ้ำบัญชีผู ้ประกันตน/ผู ้มีสทธิภำยใน 5 วันทำ
กำร นับถัดจำกวันทีอ
่ นุมัตค
ิ ำสัง่ จ่ำย
หมำยเหตุ :
1. กรณีคำขอหรือรำยกำรเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำไม่ถูกต ้องหรือไม่ครบถ ้วน หรือไม่อำจแก ้ไข/เพิม
่ เติมได ้
ในขณะนัน
้ ผู ้รับคำขอฯ และผู ้ยืน
่ คำขอฯ จะต ้องลงนำมในแบบรับเรือ
่ งและตรวจสอบเอกสำรกำรขอรับประโยชน์ทดแทน
ผู ้ประกันตนตำมมำตรำ 40 ทีเ่ จ ้ำหน ้ำทีแ
่ จ ้งให ้ทรำบร่วมกัน พร ้อมกำหนดระยะเวลำ ให ้ผู ้ยืน
่ คำขอฯ ดำเนินกำรแก ้ไข/
เพิม
่ เติม หำกผู ้ยืน
่ คำขอไม่ดำเนินกำรแก ้ไข/เพิม
่ เติมได ้ภำยในระยะเวลำทีก
่ ำหนดผู ้รับคำขอฯ จะดำเนินกำรคืนคำขอฯ
และเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ
2. ในกรณีมเี หตุอน
ั ควรสงสัย เจ ้ำหน ้ำทีอ
่ ำจขอข ้อเท็จจริงเพือประกอบกำรวิ
่่
นจ
ิ ฉัยประโยชน์ทดแทนเพิม
่ เติมจำก
่
บุคคลทีเ่ กียวข
่
้อง
3. ในกรณีผู ้ยืน
่ คำขอฯ ไม่ได ้มำยืน
่ ด ้วยตนเอง ณ สำนักงำนประกันสังคม เช่น ทำงไปรษณีย ์ ฝำกผู ้อืน
่ ส่งเมือ
่
เจ ้ำหน ้ำทีต
่ รวจสอบแล ้วพบว่ำ เอกสำรไม่ครบถ ้วนตำมทีร่ ะบุไว ้ในคูม
่ อ
ื ประชำชน เจ ้ำหน ้ำทีจ
่ ะแจ ้งให ้ผู ้ยืน
่ คำขอฯ หรือ
ผู ้แทน ส่งเอกสำรให ้สำนักงำนประกันสังคมภำยใน 15 วัน นับแต่วน
ั ทีไ่ ด ้รับแจ ้ง
4. พนักงำนเจ ้ำหน ้ำทีจ
่ ะยังไม่พจ
ิ ำรณำคำขอฯ และยังไม่นับระยะเวลำดำเนินงำน จนกว่ำผู ้ยืน
่ คำขอฯ จะดำเนินกำร
แก ้ไขคำขอฯ หรือยืน
่ เอกสำรเพิม
่ เติมครบถ ้วนตำมทีเ่ จ ้ำหน ้ำทีแ
่ จ ้ง และตรวจสอบเอกสำรกำรขอรับประโยชน์ทดแทน
ผู ้ประกันตนตำมมำตรำ 40 เรียบร ้อยแล ้ว
5. ขัน
้ ตอนกำรดำเนินงำนตำมคูม
่ อ
ื จะเริม
่ นับระยะเวลำตัง้ แต่เจ ้ำหน ้ำทีต
่ รวจสอบเอกสำรครบถ ้วนตำมทีร่ ะบุไว ้ในคูม
่ อ
ื
ประชำชนเรียบร ้อยแล ้ว
6. เอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยืน
่ คำขอ ทีเ่ ป็ นสำเนำให ้รับรองควำมถูกต ้องของสำเนำทุกฉบับ พร ้อมแสดงเอกสำร
ทีเ่ ป็ นต ้นฉบับให ้พนักงำนเจ ้ำหน ้ำทีข
่ อตรวจสอบ
ช่องทำงกำรให้บริกำร

สถำนทีใ่ ห้บริกำร

(หมำยเหตุ: (ทีอ
่ ยู่/โทรศัพท์ สำมำรถค ้นหำได ้ทำงเว็บไซต์
www.sso.go.th))
สำนั กงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพืน
้ ที่ 1-12 / สำนักงำน
ประกันสังคมจังหวัดและสำขำทัว่ ประเทศ /ติดต่อด ้วยตนเอง ณ

ระยะเวลำเปิ ดให้บริกำร เปิ ดให ้บริกำรวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว ้นวันหยุดทีท
่ ำงรำชกำรกำหนด) ตัง้ แต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีย
่ ง)

หน่วยงำน

ขนตอน
ั้
ระยะเวลำ และส่วนงำนทีร่ ับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 25 นำที
ลำด ับ
1)

2)

ขนตอน
ั้
กำรตรวจสอบเอกสำร
เจ ้ำหน ้ำทีร่ ับคำขอ ตรวจสอบควำมครบถ ้วนถูกต ้องของแบบคำ
ขอและเอกสำรประกอบ และบันทึกแบบคำขอ
(หมำยเหตุ: -)
กำรพิจำรณำ
เจ ้ำหน ้ำทีพ
่ จ
ิ ำรณำ รวบรวมข ้อเท็จจริงเสนอต่อคณะกรรมกำร
กำรแพทย์ วินจ
ิ ฉัยตำมมติคณะกรรมกำรกำรแพทย์ และแจ ้ง
คำสัง่ ประโยชน์ทดแทน
(หมำยเหตุ: -)
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ระยะเวลำ
5 นำที

ส่วนทีร่ ับผิดชอบ
จุดรับคำขอ

15 นำที

จุดรับคำขอ

ลำด ับ
3)

ขนตอน
ั้
กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
เจ ้ำหน ้ำทีก
่ ำรเงินอนุมัต ิ และจ่ำยประโยชน์ทดแทน (กรณีรับเงิน
สด/เช็ค ณ สำนั กงำน)
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลำ
5 นำที

ส่วนทีร่ ับผิดชอบ
จุดรับคำขอ

รำยกำรเอกสำร หล ักฐำนประกอบ
ลำด ับ
1)

2)

3)

4)

่ เอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม
ชือ
่ เติม (ถ้ำมี)
แบบคำขอร ับประโยชน์ทดแทนผูป
้ ระก ันตนตำมมำตรำ 40 (สปส.
2-01/ม.40)
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ ใบร ับรองแพทย์ และสำเนำเวชระเบียน
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ กรณีมำร ับเงินด้วยตนเอง ต้องนำบ ัตรประจำต ัวประชำชน (ฉบ ับ
จริง) ไปแสดง หรือ กรณีมอบอำนำจต้องทำเป็นหน ังสือมอบ
อำนำจและนำบ ัตรประจำต ัวประชำชน (ฉบ ับจริง) ของผูม
้ อบ และ
ผูร้ ับมอบอำนำจไปแสดง หรือ กรณีร ับเงินทำงธนำคำร ให้แนบ
สำเนำสมุดบ ัญชีเงินฝำกธนำคำรประเภทออมทร ัพย์หน้ำแรกทีม
่ ี
่ และเลขทีบ
ชือ
่ ัญชีของผูป
้ ระก ันตน พร้อมสมุดบ ัญชี
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (สำมำรถเลือกรับเงินผ่ำน ธนำคำรกรุงไทย จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จำกัด (มหำชน) ธนำคำรเพือ
่ กำรเกษตรและ
สหกรณ์กำรเกษตร และธนำคำรออมสิน)
กรณีผป
ู ้ ระก ันตนทีเ่ ป็นผูท
้ ุพพลภำพถึงแก่ควำมตำย นำสำเนำ
ิ ธิ
มรณบ ัตรของผูป
้ ระก ันตน และหรือผูม
้ ส
ี ท
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (1.แสดงเอกสำรต ้นฉบับให ้พนักงำนเจ ้ำหน ้ำทีต
่ รวจสอบ
ิ ธิตำมทีก
2. กรณีผู ้ประกันตนเสียชีวต
ิ และมีผู ้มีสท
่ ฎหมำยกำหนดทีพ
่ งึ
ได ้รับเงินชรำภำพนี้ เสียชีวต
ิ ต ้องแสดงใบมรณบัตรพร ้อมสำเนำทุกรำย)

หน่วยงำนภำคร ัฐผูอ
้ อกเอกสำร
สำนั กงำนประกันสังคม

-

-

-

ค่ำธรรมเนียม
ลำด ับ
1)

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
ไม่เสียค่ำธรรมเนียม
(หมำยเหตุ: -)

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
-

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำด ับ
1)
2)
3)

ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
สำนั กงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพืน
้ ที่ 1-12 สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดและสำขำทัว่ ประเทศ
(หมำยเหตุ: (ทีอ
่ ยู่/โทรศัพท์ สำมำรถค ้นหำได ้ทำงเว็บไซต์ www.sso.go.th))
เว็บไซต์ www.sso.go.th
(หมำยเหตุ: -)
สำยด่วน 1506
(หมำยเหตุ: -)
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ลำด ับ
4)
5)

ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
ศูนย์บริกำรประชำชน สำนั กปลัดสำนั กนำยกรัฐมนตรี
ิ กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th /
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ตู ้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุ โลก เขตดุสติ กทม. 10300))
ศูนย์รับเรือ
่ งร ้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ
(หมำยเหตุ: (สำนักงำนคณะกรรมกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน ป.ป.ท.)
้ 2 ถนนแจ ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชัน
11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH

ศูนย์รับเรือ
่ งร ้องเรียนสำหรับนั กลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center /
Email : Fad.pacc@gmail.com))

แผนผ ังขนตอนและระยะเวลำกำรขอร
ั้
ับประโยชน์ทดแทนผูป
้ ระก ันตนตำมมำตรำ 40 กรณีทุพพลภำพ

เจ ้าหน ้าทีร่ ับคาขอ ตรวจสอบ
ความครบถ ้วนถูกต ้องของแบบ
คาขอและเอกสารประกอบ และ
บันทึกแบบคาขอ
(5 นาที)

เจ ้าหน ้าทีพ
่ จ
ิ ารณา รวบรวม
ข ้อเท็จจริงเสนอต่อ
คณะกรรมการการแพทย์
วินจ
ิ ฉั ยตามมติคณะกรรมการ
การแพทย์ และแจ ้งคาสัง่
ประโยชน์ทดแทน
(15 นาที)

เจ ้าหน ้าทีก
่ ารเงินอนุมัต ิ และ
จ่ายประโยชน์ทดแทน (กรณี
รับเงินสด/เช็ค ณ สานั กงาน)
(5 นาที)

สรุป รวมระยะเวลำ 25 นำที
หมำยเหตุ : หำกยังไม่มม
ี ติคณะกรรมกำร/อนุกรรมกำรฯ ครบถ ้วนสมบูรณ์ ให ้เป็ นผู ้ทุพพลภำพ ต ้องใช ้เวลำรอคอย
่ ำรพิจำรณำ
ตำมขัน
้ ตอนเพือ
่ นำเรือ
่ งสูก
แบบฟอร์ม ต ัวอย่ำงและคูม
่ อ
ื กำรกรอก
่ แบบฟอร์ม
ชือ

ลำด ับ

แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนผู ้ประกันตนตำมมำตรำ 40 (สปส. 2-01/ม.40)
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คูม
่ อ
ื สำหร ับประชำชน : กำรขอร ับประโยชน์ทดแทนผูป
้ ระก ันตนตำมมำตรำ 40 กรณีตำย
หน่วยงำนทีใ่ ห้บริกำร : สำนั กงำนประกันสังคม กระทรวงแรงงำน
หล ักเกณฑ์ วิธก
ี ำร เงือ
่ นไข (ถ้ำมี) ในกำรยืน
่ คำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
เงือ
่ นไขกำรเกิดสิทธิ
จ่ำยเงินสมทบมำแล ้วไม่น ้อยกว่ำ 6 เดือน ภำยในระยะเวลำ 12 เดือน ก่อนเดือนทีถ
่ งึ แก่ควำมตำย ยกเว ้น ถึงแก่ควำม
ตำยด ้วยอุบต
ั เิ หตุ หำกจ่ำยเงินสมทบมำแล ้วไม่น ้อยกว่ำ 1 เดือน ภำยในระยะเวลำ 6 เดือน ก่อนเดือนทีถ
่ งึ แก่ควำมตำย
ประโยชน์ทดแทนทีไ่ ด ้รับ
ทำงเลือกที่ 1 และ 2
- ค่ำทำศพ 20,000 บำท
- เงินสงเครำะห์กรณีตำย 3,000 บำท เมือ
่ จ่ำยเงินสมทบมำแล ้วไม่น ้อยกว่ำ 60 เดือนก่อนเดือนทีถ
่ งึ แก่ควำมตำย
ทำงเลือกที่ 3
- ค่ำทำศพ 40,000 บำท
วิธก
ี ำรและเงือ
่ นไขในกำรยืน
่ คำขอฯ
ิ ธิ ต ้องกรอกแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนผู ้ประกันตนตำมมำตรำ 40 ให ้ครบถ ้วน ถูกต ้อง
1. ผู ้มีสท
่ วัน เดือน ปี ทีย
พร ้อมลงลำยมือชือ
่ น
ื่ คำขอฯ ไว ้เป็ นหลักฐำน
2. กรณีเอกสำรหลักฐำนและข ้อเท็จจริงครบถ ้วน ถูกต ้อง เจ ้ำหน ้ำทีจ
่ ะดำเนินกำรให ้แล ้วเสร็ จภำยในระยะเวลำทีก
่ ำหนด
ิ ธิทรำบ
และมีหนังสือแจ ้งผลกำรพิจำรณำให ้ผู ้มีสท
4. กรณีเจ ้ำหน ้ำทีย
่ ังไม่สำมำรถวินจ
ิ ฉัยเรือ
่ งได ้ เจ ้ำหน ้ำทีจ
่ ะมีหนังสือแจ ้งให ้ทรำบว่ำเหตุใดจึงยังไม่สำมำรถวินจ
ิ ฉัยได ้
5. กำรรับเงิน มี 3 วิธ ี ดังนี้
ิ ธิ ขอรับด ้วยตนเองให ้นำบัตรประจำตัวประชำชนไปแสดง หรือกรณีมอบ
1) กรณีรับเงินสด/เช็ค (ผู ้ประกันตน/ผู ้มีสท
อำนำจให ้บุคคลอืน
่ มำรับแทน ต ้องทำเป็ นหนังสือมอบอำนำจและนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู ้มอบอำนำจ และผู ้รับ
มอบอำนำจไปแสดงด ้วย)
ื่ ทีท
2) กรณีรับเงินทำงธนำณั ต ิ ให ้ระบุชอ
่ ำกำรไปรษณียท
์ ต
ี่ ้องกำรจะติดต่อรับเงินให ้ชัดเจน สำนั กงำนฯ จะส่งธนำณั ต ิ
ิ ธิ ภำยใน 3 วันทำกำร นับถัดจำกวันทีอ
ให ้ผู ้ประกันตน/ผู ้มีสท
่ นุมัตค
ิ ำสัง่ จ่ำย
ื่ และเลขทีบ
3) กรณีรับเงินผ่ำนทำงธนำคำร ต ้องแนบสำเนำสมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำรประเภทออมทรัพย์ ทีม
่ ช
ี อ
่ ญ
ั ชี
ิ ธิ เท่ำนั น
ิ ธิ ภำยใน 5 วันทำ
ของผู ้ประกันตน/ผู ้มีสท
้ สำนั กงำนฯ จะแจ ้งธนำคำรให ้โอนเงินเข ้ำบัญชีผู ้ประกันตน/ผู ้มีสท
กำรนับถัดจำกวันทีอ
่ นุมัตค
ิ ำสัง่ จ่ำย
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หมำยเหตุ :
1. กรณีคำขอฯ หรือรำยกำรเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำไม่ถก
ู ต ้องหรือไม่ครบถ ้วน หรือไม่อำจแก ้ไข/เพิม
่ เติมได ้
ในขณะนัน
้ ผู ้รับคำขอฯ และผู ้ยืน
่ คำขอฯ จะต ้องลงนำมในแบบรับเรือ
่ งและตรวจสอบเอกสำรกำรขอรับประโยชน์ทดแทน
ผู ้ประกันตนตำมมำตรำ 40 กองทุนประกันสังคม ทีเ่ จ ้ำหน ้ำทีแ
่ จ ้งให ้ทรำบร่วมกัน พร ้อมกำหนดระยะเวลำ ให ้ผู ้ยืน
่ คำขอฯ
ดำเนินกำรแก ้ไข /เพิม
่ เติม หำกผู ้ยืน
่ คำขอไม่ดำเนินกำรแก ้ไข /เพิม
่ เติมได ้ภำยในระยะเวลำทีก
่ ำหนด ผู ้รับคำขอฯ จะ
ดำเนินกำรคืนคำขอฯ และเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ
2. ในกรณีมเี หตุอน
ั ควรสงสัย เจ ้ำหน ้ำทีอ
่ ำจขอข ้อเท็จจริงเพือ
่ ประกอบกำรวินจ
ิ ฉัยประโยชน์ทดแทนเพิม
่ เติมจำก
บุคคลอืน
่ ทีเ่ กีย
่ วข ้อง
3. ในกรณีผู ้ยืน
่ คำขอฯ ไม่ได ้มำยืน
่ ด ้วยตนเอง ณ สำนักงำนประกันสังคม เช่น ทำงไปรษณีย ์ ฝำกผู ้อืน
่ ส่งเมือ
่
เจ ้ำหน ้ำทีต
่ รวจสอบแล ้วพบว่ำ เอกสำรไม่ครบถ ้วนตำมทีร่ ะบุไว ้ในคูม
่ อ
ื ประชำชน เจ ้ำหน ้ำทีจ
่ ะแจ ้งให ้ผู ้ยืน
่ คำขอฯ หรือ
ผู ้แทน ส่งเอกสำรให ้สำนักงำนประกันสังคมภำยใน 15 วัน นับแต่วน
ั ทีไ่ ด ้รับแจ ้ง
4. พนักงำนเจ ้ำหน ้ำทีจ
่ ะยังไม่พจ
ิ ำรณำคำขอฯ และยังไม่นับระยะเวลำดำเนินงำน จนกว่ำผู ้ยืน
่ คำขอฯ จะดำเนินกำร
แก ้ไขคำขอฯ หรือยืน
่ เอกสำรเพิม
่ เติมครบถ ้วนตำมทีเ่ จ ้ำหน ้ำทีแ
่ จ ้ง และตรวจสอบเอกสำรกำรขอรับประโยชน์ทดแทน
ผู ้ประกันตนตำมมำตรำ 40 เรียบร ้อยแล ้ว
5. ขัน
้ ตอนกำรดำเนินงำนตำมคูม
่ อ
ื จะเริม
่ นับระยะเวลำตัง้ แต่เจ ้ำหน ้ำทีต
่ รวจสอบเอกสำรครบถ ้วนตำมทีร่ ะบุไว ้ในคูม
่ อ
ื
ประชำชนเรียบร ้อยแล ้ว
6. เอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยืน
่ คำขอ ทีเ่ ป็ นสำเนำให ้รับรองควำมถูกต ้องของสำเนำทุกฉบับ พร ้อมแสดงเอกสำร
ทีเ่ ป็ นต ้นฉบับให ้พนักงำนเจ ้ำหน ้ำทีต
่ รวจสอบ
ช่องทำงกำรให้บริกำร

สถำนทีใ่ ห้บริกำร

(หมำยเหตุ: (ทีอ
่ ยู่/โทรศัพท์ สำมำรถค ้นหำได ้ทำงเว็บไซต์
www.sso.go.th))
สำนั กงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพืน
้ ที่ 1-12 / สำนักงำน
ประกันสังคมจังหวัดและสำขำทัว่ ประเทศ /ติดต่อด ้วยตนเอง ณ

ระยะเวลำเปิ ดให้บริกำร เปิ ดให ้บริกำรวัน จันทร์
ถึง วันศุกร์ (ยกเว ้นวันหยุดทีท
่ ำงรำชกำรกำหนด)
ตัง้ แต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีย
่ ง)

หน่วยงำน

ขนตอน
ั้
ระยะเวลำ และส่วนงำนทีร่ ับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 40 นำที
ลำด ับ
1)

2)

3)

ขนตอน
ั้
กำรตรวจสอบเอกสำร
เจ ้ำหน ้ำทีร่ ับคำขอ ตรวจสอบควำมครบถ ้วน ถูกต ้องของแบบคำ
ขอและเอกสำรประกอบ และบันทึกแบบคำขอ
(หมำยเหตุ: -)
กำรพิจำรณำ
เจ ้ำหน ้ำทีพ
่ จ
ิ ำรณำ วินจ
ิ ฉัยข ้อมูลจำกเอกสำรและข ้อเท็จจริงและ
่
แจ ้งคำสังประโยชน์ทดแทน
(หมำยเหตุ: -)
กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
เจ ้ำหน ้ำทีก
่ ำรเงินอนุมัต ิ และจ่ำยประโยชน์ทดแทน (กรณีรับเงิน
สด/เช็ค ณ สำนั กงำน)
(หมำยเหตุ: -)
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ระยะเวลำ
5 นำที

ส่วนทีร่ ับผิดชอบ
จุดรับคำขอ

30 นำที

จุดรับคำขอ

5 นำที

จุดรับคำขอ

รำยกำรเอกสำร หล ักฐำนประกอบ
่ เอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม
ลำด ับ
ชือ
่ เติม (ถ้ำมี)
1)

2)

3)

4)

5)

6)

แบบคำขอร ับประโยชน์ทดแทนผูป
้ ระก ันตนตำมมำตรำ 40
(สปส. 2-01/ม.40)
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ ิ ธิ (กรณี
สำเนำใบมรณะบ ัตรของผูป
้ ระก ันตน และหรือของ ผูม
้ ส
ี ท
มีเงินสงเครำะห์)
ฉบ ับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (1.ให ้แสดงเอกสำรฉบับจริงให ้พนักงำนเจ ้ำหน ้ำทีต
่ รวจสอบ
ิ ธิตำมทีก
2. กรณีผู ้ประกันตนเสียชีวต
ิ และมีผู ้มีสท
่ ฎหมำยกำหนดทีพ
่ งึ
ได ้รับเงินชรำภำพนี้ เสียชีวต
ิ ต ้องแสดงใบมรณะบัตรพร ้อมสำเนำทุกรำย)
หล ักฐำนจำกศำสนสถำนทีแ
่ สดงว่ำเป็นผูจ
้ ัดกำรศพ
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ บ ัตรประจำต ัวประชำชนของผูป
้ ระก ันตนและผูจ
้ ัดกำรศพ
ฉบ ับจริง 2 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ หน ังสือระบุให้เป็นผูจ
้ ัดกำรศพ (กรณีผป
ู ้ ระก ันตนทำหน ังสือระบุให้
เป็นผูจ
้ ัดกำรศพ)
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ - กรณีมำร ับเงินด้วยตนเอง ต้องนำบ ัตรประจำต ัวประชำชน
(ฉบ ับจริง) ไปแสดง หรือ
- กรณีมอบอำนำจต้องทำเป็นหน ังสือมอบอำนำจและนำบ ัตร
ประจำต ัวประชำชน (ฉบ ับจริง) ของผูม
้ อบ และผูร้ ับมอบอำนำจไป
แสดง หรือ
- กรณีร ับเงินทำงธนำคำร ให้แนบสำเนำสมุดบ ัญชีเงินฝำก
ื่ และเลขทีบ
ธนำคำรประเภทออมทร ัพย์หน้ำแรกทีม
่ ช
ี อ
่ ัญชีของผูม
้ ี
สิทธิ 1 ฉบ ับ พร้อมสมุดบ ัญชี
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (สำมำรถเลือกรับเงินผ่ำน ธนำคำรกรุงไทย จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จำกัด (มหำชน) ธนำคำรเพือ
่ กำรเกษตรและ
สหกรณ์กำรเกษตร และธนำคำรออมสิน)

หน่วยงำนภำคร ัฐผูอ
้ อก
เอกสำร
สำนั กงำนประกันสังคม

กรมกำรปกครอง

-

กรมกำรปกครอง

-

-

ค่ำธรรมเนียม
ลำด ับ
1)

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
ไม่เสียค่ำธรรมเนียม
(หมำยเหตุ: -)
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ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
-

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำด ับ
1)
2)
3)
4)
5)

ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
สำนั กงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพืน
้ ที่ 1-12 /สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดและสำขำทัว่ ประเทศ
(หมำยเหตุ: (ทีอ
่ ยู่/โทรศัพท์ สำมำรถค ้นหำได ้ทำงเว็บไซต์ www.sso.go.th ))
เว็บไซต์ www.sso.go.th
(หมำยเหตุ: -)
สำยด่วน 1506
(หมำยเหตุ: -)
ศูนย์บริกำรประชำชน สำนั กปลัดสำนั กนำยกรัฐมนตรี
ิ กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th /
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ิ
ตู ้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุ โลก เขตดุสต กทม. 10300))
ศูนย์รับเรือ
่ งร ้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ
(หมำยเหตุ: (สำนักงำนคณะกรรมกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน ป.ป.ท.)
้ 2 ถนนแจ ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชัน
11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH

ศูนย์รับเรือ
่ งร ้องเรียนสำหรับนั กลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center /
Email : Fad.pacc@gmail.com))
แผนผ ังขนตอนและระยะเวลำกำรขอร
ั้
ับประโยชน์ทดแทนผูป
้ ระก ันตนตำมมำตรำ 40 กรณีตำย

เจ ้าหน ้าทีร่ ับคาขอ ตรวจสอบ
ความครบถ ้วน ถูกต ้องของแบบ
คาขอและเอกสารประกอบ และ
บันทึกแบบคาขอ

เจ ้าหน ้าทีพ
่ จ
ิ ารณา วินจ
ิ ฉัย
ข ้อมูลจากเอกสารและ
ข ้อเท็จจริงและแจ ้งคาสัง่
ประโยชน์ทดแทน

เจ ้าหน ้าทีก
่ ารเงินอนุมัต ิ และ
จ่ายประโยชน์ทดแทน
(กรณีรับเงินสด/เช็ค
ณ สานั กงาน)

(5 นาที)

(30 นาที)

(5 นาที)

สรุป รวมระยะเวลำ 40 นำที
แบบฟอร์ม ต ัวอย่ำงและคูม
่ อ
ื กำรกรอก
่ แบบฟอร์ม
ชือ

ลำด ับ

แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนผู ้ประกันตนตำมมำตรำ 40 (สปส. 2-01/ม.40)
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คูม
่ อ
ื สำหร ับประชำชน : กำรขอร ับประโยชน์ทดแทนผูป
้ ระก ันตนตำมมำตรำ 40 กรณีชรำภำพ
หน่วยงำนทีใ่ ห้บริกำร : สำนั กงำนประกันสังคม กระทรวงแรงงำน
หล ักเกณฑ์ วิธก
ี ำร เงือ
่ นไข (ถ้ำมี) ในกำรยืน
่ คำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
เงือ
่ นไขกำรเกิดสิทธิ
- อำยุครบ 60 ปี บริบรู ณ์ และไม่ประสงค์เป็ นผู ้ประกันตนตำมมำตรำ 40 ต่อไป
- ผู ้ประกันตนถึงแก่ควำมตำยก่อนอำยุครบ 60 ปี บริบรู ณ์หรือก่อนทีจ
่ ะได ้รับประโยชน์ทดแทนกรณีชรำภำพ
ประโยชน์ทดแทนทีไ่ ด ้รับ
ทำงเลือกที่ 2
- เงินบำเหน็ จชรำภำพ เดือนละ 50 บำท และเงินทีผ
่ ู ้ประกันตนนำส่งเพิม
่ เติมในกรณีชรำภำพ พร ้อมด ้วยผลประโยชน์
ตอบแทนรำยปี ตำมทีส
่ ำนักงำนประกันสังคมกำหนด
ทำงเลือกที่ 3
- เงินบำเหน็ จชรำภำพ เดือนละ 150 บำท และเงินทีผ
่ ู ้ประกันตนนำส่งเพิม
่ เติมในกรณีชรำภำพ พร ้อมด ้วยผลประโยชน์
ตอบแทนรำยปี ตำมทีส
่ ำนักงำนประกันสังคมกำหนด
- เงินบำเหน็ จชรำภำพเพิม
่ เติม 10,000 บำท (เมือ
่ จ่ำยเงินสมทบมำแล ้วไม่น ้อยกว่ำ 180 เดือน)
วิธก
ี ำรและเงือ
่ นไขในกำรยืน
่ คำขอฯ
ิ ธิ ต ้องกรอกแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนผู ้ประกันตนตำมมำตรำ 40 ให ้ครบถ ้วน ถูกต ้อง พร ้อม
1. ผู ้ประกันตน/ผู ้มีสท
่
ลงลำยมือชือ วัน เดือน ปี ทีย
่ น
ื่ คำขอฯ ไว ้เป็ นหลักฐำน
2. กรณีเอกสำรหลักฐำนและข ้อเท็จจริงครบถ ้วน ถูกต ้อง เจ ้ำหน ้ำทีจ
่ ะดำเนินกำรให ้แล ้วเสร็ จภำยในระยะเวลำทีก
่ ำหนด
ิ ธิทรำบ
และมีหนังสือแจ ้งผลกำรพิจำรณำให ้ผู ้ประกันตน/ผู ้มีสท
3. กรณีเจ ้ำหน ้ำทีย
่ ังไม่สำมำรถวินจ
ิ ฉัยเรือ
่ งได ้ เจ ้ำหน ้ำทีจ
่ ะมีหนังสือแจ ้งให ้ทรำบว่ำเหตุใดจึงยังไม่สำมำรถวินจ
ิ ฉัยได ้
4. กำรรับเงิน มี 3 วิธ ี ดังนี้
ิ ธิ ขอรับด ้วยตนเองให ้นำบัตรประจำตัวประชำชนไปแสดง หรือกรณี
1) กรณีรับเงินสด /เช็ค (ผู ้ประกันตน /ผู ้มีสท
มอบอำนำจให ้บุคคลอืน
่ มำรับแทน ต ้องทำเป็ นหนังสือมอบอำนำจและนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู ้มอบอำนำจ และ
ผู ้รับมอบอำนำจไปแสดงด ้วย)
ื่ ทีท
2) กรณีรับเงินทำงธนำณั ต ิ ให ้ระบุชอ
่ ำกำรไปรษณียท
์ ต
ี่ ้องกำรจะติดต่อรับเงินให ้ชัดเจน สำนั กงำนฯ จะส่ง
ิ ธิ ภำยใน 3 วันทำกำร นั บถัดจำกวันทีอ
ธนำณั ตใิ ห ้ผู ้ประกันตน /ผู ้มีสท
่ นุมัตค
ิ ำสัง่ จ่ำย
ื่ และเลขทีบ
3) กรณีรับเงินผ่ำนทำงธนำคำร ต ้องแนบสำเนำสมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำรประเภทออมทรัพย์ ทีม
่ ช
ี อ
่ ญ
ั ชี
ิ ธิ เท่ำนั น
ิ ธิ ภำยใน 5 วันทำกำร
ของผู ้ประกันตน/ผู ้มีสท
้ สำนักงำนฯ จะแจ ้งธนำคำรให ้โอนเงินเข ้ำบัญชีผู ้ประกันตน/ผู ้มีสท
นับถัดจำกวันทีอ
่ นุมัตค
ิ ำสัง่ จ่ำย
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หมำยเหตุ :
1. กรณีคำขอหรือรำยกำรเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำไม่ถก
ู ต ้องหรือไม่ครบถ ้วน หรือไม่อำจแก ้ไข /เพิม
่ เติม
ได ้ ในขณะนัน
้ ผู ้รับคำขอฯ และผู ้ยืน
่ คำขอฯ จะต ้องลงนำมในแบบรับเรือ
่ งและตรวจสอบเอกสำรกำรขอรับประโยชน์
ทดแทนผู ้ประกันตนตำมมำตรำ 40 ทีเ่ จ ้ำหน ้ำทีแ
่ จ ้งให ้ทรำบร่วมกัน พร ้อมกำหนดระยะเวลำให ้ผู ้ยืน
่ คำขอฯ ดำเนินกำร
แก ้ไข/เพิม
่ เติม หำกผู ้ยืน
่ คำขอไม่ดำเนินกำรแก ้ไข /เพิม
่ เติมได ้ภำยในระยะเวลำทีก
่ ำหนดผู ้รับคำขอฯ จะดำเนินกำรคืน
คำขอฯ และเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ
2. ในกรณีมเี หตุอน
ั ควรสงสัย เจ ้ำหน ้ำทีอ
่ ำจขอข ้อเท็จจริงเพือประกอบกำรวิ
่่
นจ
ิ ฉั ยประโยชน์ทดแทนเพิม
่ เติม
จำกบุคคลที
เ
่
กี
ย
่
วข
้อง
ุ
3. ในกรณีผู ้ยืน
่ คำขอฯ ไม่ได ้มำยืน
่ ด ้วยตนเอง ณ สำนักงำนประกันสังคม เช่น ทำงไปรษณีย ์ ฝำกผู ้อืน
่ ส่งเมือ
่
เจ ้ำหน ้ำทีต
่ รวจสอบแล ้วพบว่ำ เอกสำรไม่ครบถ ้วนตำมทีร่ ะบุไว ้ในคูม
่ อ
ื ประชำชน เจ ้ำหน ้ำทีจ
่ ะแจ ้งให ้ผู ้ยืน
่ คำขอฯ หรือ
ผู ้แทน ส่งเอกสำรให ้สำนักงำนประกันสังคมภำยใน 15 วัน นับแต่วน
ั ทีไ่ ด ้รับแจ ้ง
4. พนักงำนเจ ้ำหน ้ำทีจ
่ ะยังไม่พจ
ิ ำรณำคำขอฯ และยังไม่นับระยะเวลำดำเนินงำน จนกว่ำผู ้ยืน
่ คำขอฯ จะ
ดำเนินกำรแก ้ไขคำขอฯ หรือยืน
่ เอกสำรเพิม
่ เติมครบถ ้วนตำมทีเ่ จ ้ำหน ้ำทีแ
่ จ ้ง และตรวจสอบเอกสำรกำรขอรับประโยชน์
ทดแทนผู ้ประกันตนตำมมำตรำ 40 เรียบร ้อยแล ้ว
5. ขัน
้ ตอนกำรดำเนินงำนตำมคูม
่ อ
ื จะเริม
่ นับระยะเวลำตัง้ แต่เจ ้ำหน ้ำทีต
่ รวจสอบเอกสำรครบถ ้วนตำมทีร่ ะบุไว ้ใน
คูม
่ อ
ื ประชำชนเรียบร ้อยแล ้ว
6. เอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยืน
่ คำขอ ทีเ่ ป็ นสำเนำให ้รับรองควำมถูกต ้องของสำเนำทุกฉบับ พร ้อมแสดง
เอกสำรทีเ่ ป็ นต ้นฉบับให ้พนั กงำนเจ ้ำหน ้ำทีข
่ อตรวจสอบ
ช่องทำงกำรให้บริกำร

สถำนทีใ่ ห้บริกำร

(หมำยเหตุ: (ทีอ
่ ยู่/โทรศัพท์ สำมำรถค ้นหำได ้ทำงเว็บไซต์
www.sso.go.th))
สำนั กงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพืน
้ ที่ 1-12 / สำนักงำน
ประกันสังคมจังหวัดและสำขำทัว่ ประเทศ /ติดต่อด ้วยตนเอง ณ

ระยะเวลำเปิ ดให้บริกำร เปิ ดให ้บริกำรวัน จันทร์
ถึง วันศุกร์ (ยกเว ้นวันหยุดทีท
่ ำงรำชกำรกำหนด)
ตัง้ แต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีย
่ ง)

หน่วยงำน

ขนตอน
ั้
ระยะเวลำ และส่วนงำนทีร่ ับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 25 นำที
ลำด ับ
1)

2)

3)

ขนตอน
ั้
กำรตรวจสอบเอกสำร
เจ ้ำหน ้ำทีร่ ับคำขอ ตรวจสอบควำมครบถ ้วน และถูกต ้องของ
แบบคำขอและเอกสำรประกอบ และบันทึกคำขอ
(หมำยเหตุ: -)
กำรพิจำรณำ
เจ ้ำหน ้ำทีพ
่ จ
ิ ำรณำวินจ
ิ ฉัยข ้อมูลจำกเอกสำรและข ้อเท็จจริง และ
แจ ้งคำสัง่ ประโยชน์ทดแทน
(หมำยเหตุ: -)
กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
เจ ้ำหน ้ำทีก
่ ำรเงินอนุมัต ิ และจ่ำยประโยชน์ทดแทน
(กรณีรับเงินสด/เช็ค ณ สำนักงำน)
(หมำยเหตุ: -)
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ระยะเวลำ
5 นำที

ส่วนทีร่ ับผิดชอบ
จุดรับคำขอ

15 นำที

จุดรับคำขอ

5 นำที

จุดรับคำขอ

รำยกำรเอกสำร หล ักฐำนประกอบ
ลำด ับ

่ เอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม
ชือ
่ เติม (ถ้ำมี)

1)

แบบคำขอร ับประโยชน์ทดแทนผูป
้ ระก ันตนตำมมำตรำ 40 (สปส.
2-01/ม.40)
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ บ ัตรประจำต ัวประชำชน
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ - กรณีมำร ับเงินด้วยตนเอง ต้องนำบ ัตรประจำต ัวประชำชน (ฉบ ับ
จริง) ไปแสดง หรือ- - กรณีมอบอำนำจต้องทำเป็นหน ังสือมอบ
อำนำจและนำบ ัตรประจำต ัวประชำชน (ฉบ ับจริง) ของผูม
้ อบ และ
ผูร้ ับมอบอำนำจไปแสดง หรือ - กรณีร ับเงินทำงธนำคำร ให้แนบ
สำเนำสมุดบ ัญชีเงินฝำกธนำคำรประเภทออมทร ัพย์หน้ำแรกทีม
่ ี
่ และเลขทีบ
ิ ธิ 1 ฉบ ับ พร้อมสมุดบ ัญชี
ชือ
่ ัญชีของผูม
้ ส
ี ท
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (สำมำรถเลือกรับเงินผ่ำน ธนำคำรกรุงไทย จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จำกัด (มหำชน) ธนำคำรเพือ
่ กำรเกษตรและ
สหกรณ์กำรเกษตร และธนำคำรออมสิน)
ิ ธิ
สำเนำมรณบ ัตรของผูป
้ ระก ันตน และหรือผูม
้ ส
ี ท
ฉบ ับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (1.แสดงเอกสำรฉบับจริงให ้พนักงำนเจ ้ำหน ้ำทีต
่ รวจสอบ
ิ ธิตำมทีก
2. กรณีผู ้ประกันตนเสียชีวต
ิ และมีผู ้มีสท
่ ฎหมำยกำหนดทีพ
่ งึ
ได ้รับเงินชรำภำพนี้ เสียชีวต
ิ ต ้องแสดงใบมรณบัตรพร ้อมสำเนำทุกรำย)
ิ ธิทรี่ ับเงิน
บ ัตรประจำต ัวประชำชน ของผูป
้ ระก ันตนและหรือผูม
้ ส
ี ท
บำเหน็ จชรำภำพ
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ ิ ธิ ฉบ ับจริง
ทะเบียนบ้ำนของผูป
้ ระก ันตน และหรือผูม
้ ส
ี ท
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
ิ ธิมช
ื่ อยูใ่ นทะเบียนบ ้ำนอยู่คน
หมำยเหตุ (กรณีผู ้ประกันตนหรือผู ้มีสท
ี อ
ละเล่ม ต ้องนำฉบับจริงมำแสดงทุกเล่ม )
สำเนำทะบียนสมรสของผูป
้ ระก ันตน และของบิดำ
ฉบ ับจริง 2 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (แสดงเอกสำรทีเ่ ป็ นต ้นฉบับให ้พนักงำนเจ ้ำหน ้ำทีข
่ อ
ตรวจสอบ)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

หน่วยงำนภำคร ัฐผูอ
้ อก
เอกสำร
สำนั กงำนประกันสังคม

กรมกำรปกครอง

-

กรมกำรปกครอง

กรมกำรปกครอง

กรมกำรปกครอง

กรมกำรปกครอง

ค่ำธรรมเนียม
ลำด ับ
1)

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
ไม่เสียค่ำธรรมเนียม
(หมำยเหตุ: -)
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ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
-

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำด ับ
1)
2)
3)
4)
5)

ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
สำนั กงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพืน
้ ที่ 1-12 /สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดและสำขำทัว่ ประเทศ
(หมำยเหตุ: (ทีอ
่ ยู่/โทรศัพท์ สำมำรถค ้นหำได ้ทำงเว็บไซต์ www.sso.go.th))
เว็บไซต์ www.sso.go.th
(หมำยเหตุ: -)
สำยด่วน 1506
(หมำยเหตุ: -)
ศูนย์บริกำรประชำชน สำนั กปลัดสำนั กนำยกรัฐมนตรี
ิ กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th /
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ิ
ตู ้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุ โลก เขตดุสต กทม. 10300))
ศูนย์รับเรือ
่ งร ้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ
(หมำยเหตุ: (สำนักงำนคณะกรรมกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน ป.ป.ท.)
้ 2 ถนนแจ ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชัน
11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH

ศูนย์รับเรือ
่ งร ้องเรียนสำหรับนั กลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center /
Email : Fad.pacc@gmail.com))
แผนผ ังขนตอนและระยะเวลำกำรขอร
ั้
ับประโยชน์ทดแทนผูป
้ ระก ันตนตำมมำตรำ 40 กรณีชรำภำพ

เจ ้าหน ้าทีร่ ับคาขอ ตรวจสอบ
ความครบถ ้วน และถูกต ้องของ
แบบคาขอและเอกสารประกอบ
และบันทึกคาขอ
(5 นาที)

เจ ้าหน ้าทีพ
่ จ
ิ ารณาวินจ
ิ ฉัย
ข ้อมูลจากเอกสารและ
ข ้อเท็จจริง และแจ ้งคาสัง่
ประโยชน์ทดแทน

เจ ้าหน ้าทีก
่ ารเงินอนุมัต ิ และ
จ่ายประโยชน์ทดแทน
(กรณีรับเงินสด/เช็ค
ณ สานั กงาน)

(15 นาที)

สรุป รวมระยะเวลำ 25 นำที
แบบฟอร์ม ต ัวอย่ำงและคูม
่ อ
ื กำรกรอก
่ แบบฟอร์ม
ชือ

ลำด ับ

แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนผู ้ประกันตนตำมมำตรำ 40 (สปส. 2-01/ม.40)
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(5 นาที)

คูม
่ อ
ื สำหร ับประชำชน : กำรขอร ับประโยชน์ทดแทนผูป
้ ระก ันตนตำมมำตรำ 40
กรณีเงินสงเครำะห์บต
ุ ร
หน่วยงำนทีใ่ ห้บริกำร : สำนั กงำนประกันสังคม กระทรวงแรงงำน
หล ักเกณฑ์ วิธก
ี ำร เงือ
่ นไข (ถ้ำมี) ในกำรยืน
่ คำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
เงือ
่ นไขกำรเกิดสิทธิ
ิ ธิได ้รับประโยชน์ทดแทน
- จ่ำยเงินสมทบมำแล ้วไม่น ้อยกว่ำ 24 เดือน ภำยในระยะเวลำ 36 เดือน ก่อนเดือนทีม
่ ส
ี ท
ิ ธิได ้รับเงินสงเครำะห์บต
มีสถำนะเป็ นผู ้ประกันตนตำมมำตรำ 40 และมีกำรจ่ำยเงินสมทบในเดือนทีม
่ ส
ี ท
ุ ร
- บุตรชอบด ้วยกฎหมำย อำยุไม่เกิน 6 ปี บริบรู ณ์ (ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรมหรือบุตรซึง่ ได ้ยกให ้เป็ นบุตรบุญธรรมของ
ผู ้อืน
่ )
ประโยชน์ทดแทนทีไ่ ด ้รับ
- เงินสงเครำะห์บต
ุ ร 200 บำท ต่อเดือน สำหรับบุตรอำยุไม่เกิน 6 ปี บริบรู ณ์ ครำวละไม่เกิน 2 คน
วิธก
ี ำรและเงือ
่ นไขในกำรยืน
่ คำขอฯ
1. ผู ้ประกันตน ต ้องกรอกแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนผู ้ประกันตนตำมมำตรำ 40 ให ้ครบถ ้วน ถูกต ้อง ก่อนลงพร ้อม
่ วัน เดือน ปี ทีย
ลงลำยมือชือ
่ น
ื่ คำขอฯ ไว ้เป็ นหลักฐำน
2. กรณีเอกสำรหลักฐำนและข ้อเท็จจริงครบถ ้วน ถูกต ้อง เจ ้ำหน ้ำทีจ
่ ะดำเนินกำรให ้แล ้วเสร็ จภำยในระยะเวลำทีก
่ ำหนด
และมีหนังสือแจ ้งผลกำรพิจำรณำให ้ผู ้ประกันตนทรำบ
3. กรณีเจ ้ำหน ้ำทีย
่ ังไม่สำมำรถวินจ
ิ ฉัยเรือ
่ งได ้ เจ ้ำหน ้ำทีจ
่ ะมีหนังสือแจ ้งให ้ทรำบว่ำเหตุใดจึงยังไม่สำมำรถวินจ
ิ ฉัยได ้
4. กำรรับเงิน มี 3 วิธ ี ดังนี้
ิ ธิ ขอรับด ้วยตนเองให ้นำบัตรประจำตัวประชำชนไปแสดง หรือ กรณีมอบ
1) กรณีรับเงินสด /เช็ค (ผู ้ประกันตน /ผู ้มีสท
อำนำจให ้บุคคลอืน
่ มำรับแทน ต ้องทำเป็ นหนังสือมอบอำนำจและนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู ้มอบอำนำจ และผู ้รับ
มอบอำนำจไปแสดงด ้วย)
ื่ ทีท
2) กรณีรับเงินทำงธนำณั ต ิ ให ้ระบุชอ
่ ำกำรไปรษณียท
์ ต
ี่ ้องกำรจะติดต่อรับเงินให ้ชัดเจน สำนั กงำนฯ จะส่งธนำณั ต ิ
ิ ธิ ภำยใน 3 วันทำกำร นับถัดจำกวันทีอ
ให ้ผู ้ประกันตน/ผู ้มีสท
่ นุมัตค
ิ ำสัง่ จ่ำย
ื่ และเลขทีบ
3) กรณีรับเงินผ่ำนทำงธนำคำร ต ้องแนบสำเนำสมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำรประเภทออมทรัพย์ ทีม
่ ช
ี อ
่ ญ
ั ชี
ิ ธิ เท่ำนั น
ิ ธิ ภำยใน 5 วันทำ
ของผู ้ประกันตน/ผู ้มีสท
้ สำนั กงำนฯ จะแจ ้งธนำคำรให ้โอนเงินเข ้ำบัญชีผู ้ประกันตน/ผู ้มีสท
กำรนับถัดจำกวันทีอ
่ นุมัตค
ิ ำสัง่ จ่ำย
หมำยเหตุ :
1. กรณีคำขอหรือรำยกำรเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำไม่ถก
ู ต ้องหรือไม่ครบถ ้วน หรือไม่อำจแก ้ไข/เพิม
่ เติมได ้ ในขณะ
นัน
้ ผู ้รับคำขอฯ และผู ้ยืน
่ คำขอฯ จะต ้องลงนำมในแบบรับเรือ
่ งและตรวจสอบเอกสำรกำรขอรับประโยชน์ทดแทน
ผู ้ประกันตนตำมมำตรำ 40 ทีเ่ จ ้ำหน ้ำทีแ
่ จ ้งให ้ทรำบร่วมกัน พร ้อมกำหนดระยะเวลำ ให ้ผู ้ยืน
่ คำขอฯ ดำเนินกำรแก ้ไข/
เพิม
่ เติม หำกผู ้ยืน
่ คำขอไม่ดำเนินกำรแก ้ไข/เพิม
่ เติมได ้ภำยในระยะเวลำทีก
่ ำหนดผู ้รับคำขอฯ จะดำเนินกำรคืนคำขอฯ
และเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ
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2. ในกรณีมเี หตุอน
ั ควรสงสัย เจ ้ำหน ้ำทีอ
่ ำจขอข ้อเท็จจริงเพือ
่ ประกอบกำรวินจ
ิ ฉัยประโยชน์ทดแทนเพิม
่ เติมจำกบุคคล
ทีเ่ กียวข
่่
้อง
3. ในกรณีผู ้ยืน
่ คำขอฯ ไม่ได ้มำยืน
่ ด ้วยตนเอง ณ สำนั กงำนประกันสังคม เช่น ทำงไปรษณีย ์ ฝำกผู ้อืน
่ ส่งเมือ
่ เจ ้ำหน ้ำที่
ตรวจสอบแล ้วพบว่ำ เอกสำรไม่ครบถ ้วนตำมทีร่ ะบุไว ้ในคูม
่ อ
ื ประชำชน เจ ้ำหน ้ำทีจ
่ ะแจ ้งให ้ผู ้ยืน
่ คำขอฯ หรือผู ้แทน ส่ง
เอกสำรให ้สำนั กงำนประกันสังคมภำยใน 15 วัน นับแต่วน
ั ทีไ่ ด ้รับแจ ้ง
4. พนักงำนเจ ้ำหน ้ำทีจ
่ ะยังไม่พจ
ิ ำรณำคำขอฯ และยังไม่นับระยะเวลำดำเนินงำน จนกว่ำผู ้ยืน
่ คำขอฯ จะดำเนินกำร
แก ้ไขคำขอฯ หรือยืน
่ เอกสำรเพิม
่ เติมครบถ ้วนตำมทีเ่ จ ้ำหน ้ำทีแ
่ จ ้ง และตรวจสอบเอกสำรกำรขอรับประโยชน์ทดแทน
ผู ้ประกันตนตำมมำตรำ 40 เรียบร ้อยแล ้ว
5. ขัน
้ ตอนกำรดำเนินงำนตำมคูม
่ อ
ื จะเริม
่ นับระยะเวลำตัง้ แต่เจ ้ำหน ้ำทีต
่ รวจสอบเอกสำรครบถ ้วนตำมทีร่ ะบุไว ้ในคูม
่ อ
ื
ประชำชนเรียบร ้อยแล ้ว
6. เอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยืน
่ คำขอ ทีเ่ ป็ นสำเนำให ้รับรองควำมถูกต ้องของสำเนำทุกฉบับ พร ้อมแสดงเอกสำรที่
เป็ นต ้นฉบับให ้พนักงำนเจ ้ำหน ้ำทีข
่ อตรวจสอบ
ช่องทำงกำรให้บริกำร

สถำนทีใ่ ห้บริกำร

(หมำยเหตุ: (ทีอ
่ ยู่/โทรศัพท์ สำมำรถค ้นหำได ้ทำงเว็บไซต์
www.sso.go.th ))
สำนั กงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพืน
้ ที่ 1-12 / สำนักงำน
ประกันสังคมจังหวัดและสำขำทัว่ ประเทศ /ติดต่อด ้วยตนเอง ณ

ระยะเวลำเปิ ดให้บริกำร เปิ ดให ้บริกำรวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว ้นวันหยุดทีท
่ ำงรำชกำรกำหนด) ตัง้ แต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีย
่ ง)

หน่วยงำน

ขนตอน
ั้
ระยะเวลำ และส่วนงำนทีร่ ับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 40 นำที
ลำด ับ
1)

2)

3)

ขนตอน
ั้
กำรตรวจสอบเอกสำร
เจ ้ำหน ้ำทีร่ ับคำขอ ตรวจสอบควำมครบถ ้วน ถูกต ้องของเอกสำร
และบันทึกแบบคำขอ
(หมำยเหตุ: -)
กำรพิจำรณำ
เจ ้ำหน ้ำทีพ
่ จ
ิ ำรณำข ้อมูลวินจ
ิ ฉั ยจำกเอกสำรและข ้อเท็จจริงและ
แจ ้งคำสัง่ ประโยชน์ทดแทน
(หมำยเหตุ: -)
กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
เจ ้ำหน ้ำทีก
่ ำรเงินอนุมัต ิ และจ่ำยประโยชน์ทดแทน (กรณีรับเงิน
สด/เช็ค ณ สำนั กงำน)
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลำ
5 นำที

ส่วนทีร่ ับผิดชอบ
จุดรับคำขอ

30 นำที

จุดรับคำขอ

5 นำที

จุดรับคำขอ

รำยกำรเอกสำร หล ักฐำนประกอบ
ลำด ับ
1)

่ เอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม
ชือ
่ เติม (ถ้ำมี)
แบบคำขอร ับประโยชน์ทดแทนผูป
้ ระก ันตนตำมมำตรำ 40
(สปส.2-01/ม.40)
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ -
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หน่วยงำนภำคร ัฐผูอ
้ อกเอกสำร
สำนั กงำนประกันสังคม

ลำด ับ
2)

3)

4)

5)

่ เอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม
ชือ
่ เติม (ถ้ำมี)
สำเนำสูตบ
ิ ัตรของบุตร พร้อมฉบ ับจริงแสดง ต่อเจ้ำหน้ำที่
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ บ ัตรประจำต ัวประชำชน
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ สำเนำทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่ำ หรือทะเบียนร ับรองบุตร
หรือสำเนำคำพิพำกษำคำสง่ ั ศำลให้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมำย
พร้อมฉบ ับจริงแสดงต่อเจ้ำหน้ำที่
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ - กรณีมำร ับเงินด้วยตนเอง ต้องนำบ ัตรประจำต ัวประชำชน
(ฉบ ับจริง) ไปแสดง
- กรณีมอบอำนำจต้องทำเป็นหน ังสือมอบอำนำจและนำบ ัตร
ประจำต ัวประชำชน (ฉบ ับจริง) ของผูม
้ อบ และผูร้ ับมอบอำนำจ
ไปแสดง
- กรณีร ับเงินทำงธนำคำร ให้แนบสำเนำสมุดบ ัญชีเงินฝำก
ื่ และเลขทีบ
ธนำคำรประเภทออมทร ัพย์หน้ำแรกทีม
่ ช
ี อ
่ ัญชีของผูม
้ ี
สิทธิ พร้อมสมุดบ ัญชี
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (โดยสำมำรถเลือกรับเงินผ่ำน ธนำคำรกรุงไทย จำกัด
(มหำชน) ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จำกัด (มหำชน) ธนำคำรเพือ
่ กำรเกษตร
และสหกรณ์กำรเกษตร และธนำคำรออมสิน)

ค่ำธรรมเนียม
ลำด ับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
1)
ไม่เสียค่ำธรรมเนียม
(หมำยเหตุ: -)

หน่วยงำนภำคร ัฐผูอ
้ อกเอกสำร
กรมกำรปกครอง

กรมกำรปกครอง

กรมกำรปกครอง

-

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
-

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำด ับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1)
สำนั กงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพืน
้ ที่ 1-12 /สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดและสำขำทัว่ ประเทศ
(หมำยเหตุ: (ทีอ
่ ยู่/โทรศัพท์ สำมำรถค ้นหำได ้ทำงเว็บไซต์ www.sso.go.th ))
2)
เว็บไซต์ www.sso.go.th
(หมำยเหตุ: -)
3)
สำยด่วน 1506
(หมำยเหตุ: -)
4)
ศูนย์บริกำรประชำชน สำนั กปลัดสำนั กนำยกรัฐมนตรี
ิ กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th /
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ตู ้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300))
5)
ศูนย์รับเรือ
่ งร ้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ
(หมำยเหตุ: (สำนักงำนคณะกรรมกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน ป.ป.ท.)
้ 2 ถนนแจ ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชัน
11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
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ลำด ับ

ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร

ศูนย์รับเรือ
่ งร ้องเรียนสำหรับนั กลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center /
Email : Fad.pacc@gmail.com))

แผนผ ังขนตอนและระยะเวลำกำรขอร
ั้
ับประโยชน์ทดแทนผูป
้ ระก ันตนตำมมำตรำ 40 กรณีสงเครำะห์บุตร

เจ ้าหน ้าทีร่ ับคาขอ ตรวจสอบ
ความครบถ ้วน ถูกต ้องของ
เอกสาร และบันทึกแบบคา

เจ ้าหน ้าทีพ
่ จ
ิ ารณาข ้อมูล
วินจ
ิ ฉั ยจากเอกสารและ
ข ้อเท็จจริงและแจ ้งคาสัง่
ประโยชน์ทดแทน

เจ ้าหน ้าทีก
่ ารเงินอนุมัต ิ และ
จ่ายประโยชน์ทดแทน (กรณี
รับเงินสด/เช็ค ณ สานั กงาน)

(5 นาที)

(30 นาที)

(5 นาที)

สรุป รวมระยะเวลำ 40 นำที

แบบฟอร์ม ต ัวอย่ำงและคูม
่ อ
ื กำรกรอก
ลำด ับ

่ แบบฟอร์ม
ชือ
แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนผู ้ประกันตนตำมมำตรำ 40 (สปส. 2-01/ม.40)
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หมวดการขอร ับเงินทดแทน
ของกองทุนเงินทดแทน

คูม
่ อ
ื สำหร ับประชำชน : กำรขอร ับเงินทดแทนกองทุนเงินทดแทน (ค่ำร ักษำพยำบำล)
หน่วยงำนทีใ่ ห้บริกำร : สำนั กงำนประกันสังคม กระทรวงแรงงำน
หล ักเกณฑ์ วิธก
ี ำร เงือ
่ นไข (ถ้ำมี) ในกำรยืน
่ คำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
เงือ
่ นไขกำรเกิดสิทธิ
1. นำยจ ้ำงยืน
่ แบบแจ ้งกำรประสบอันตรำย หรือเจ็บป่ วย หรือสูญหำย (กท.16) ณ สำนั กงำนประกันสังคมแห่งท ้องทีท
่ ี่
ลูกจ ้ำงทำงำนอยูห
่ รือทีน
่ ำยจ ้ำงมีภม
ู ล
ิ ำเนำอยูภ
่ ำยใน 15 วัน นับแต่วน
ั ทีน
่ ำยจ ้ำงทรำบ หรือควรจะได ้ทรำบถึงกำรประสบ
อันตรำย
ิ ธิยน
2. ลูกจ ้ำง หรือผู ้มีสท
ื่ คำขอรับเงินทดแทน (กท.16) ณ สำนักงำนประกันสังคมแห่งท ้องทีท
่ ล
ี่ ก
ู จ ้ำงทำงำนอยูห
่ รือที่
นำยจ ้ำงมีภม
ู ล
ิ ำเนำอยูภ
่ ำยใน 180 วัน นับแต่วน
ั ทีป
่ ระสบอันตรำย เจ็บป่ วย หรือสูญหำย
3. ต ้องเป็ นลูกจ ้ำงของนำยจ ้ำง ทีอ
่ ยูใ่ นข่ำยควำมคุ ้มครองตำมกฎหมำยเงินทดแทน
4. ประสบอันตรำย หรือเจ็บป่ วยเนือ
่ งจำกกำรทำงำนให ้กับนำยจ ้ำง
หมำยเหตุ : ทัง้ นี้ กำรยืน
่ แบบกำรประสบอันตรำย หรือเจ็บป่ วย หรือสูญหำย (กท.16) เพียงครัง้ เดียวสำมำรถรับสิทธิ
ประโยชน์ได ้ทุกกรณี ได ้แก่ ค่ำรักษำพยำบำล ค่ำฟื้ นฟูสมรรถภำพในกำรทำงำน ค่ำทำศพ ค่ำทดแทนกรณีไม่สำมำรถ
ทำงำนได ้ ค่ำทดแทนกรณีสญ
ู เสียสมรรถภำพในกำรทำงำนของร่ำงกำย ค่ำทดแทนกรณีทพ
ุ พลภำพ และค่ำทดแทน
กรณีตำยหรือสูญหำย
วิธก
ี ำรและเงือ
่ นไขในกำรยืน
่ คำขอฯ
ิ ธิ ต ้องกรอกแบบยืน
1. นำยจ ้ำง /ลูกจ ้ำง /ผู ้มีสท
่ คำขอรับเงินทดแทน (กท.16) ให ้ถูกต ้อง ครบถ ้วน พร ้อมตรวจสอบ
และอ่ำนข ้อควำมให ้ครบถ ้วนก่อนลงลำยมือไว ้เป็ นหลักฐำน พร ้อมวัน เดือน ปี ทีย
่ น
ื่ คำขอฯ
2. เอกสำรประกอบกำรยืน
่ คำขอฯ ทีเ่ ป็ นสำเนำต ้องรับรองควำมถูกต ้องของสำเนำทุกฉบับ
3. กรณีเอกสำรหลักฐำนและข ้อเท็จจริง ครบถ ้วนถูกต ้อง เจ ้ำหน ้ำทีจ
่ ะดำเนินกำรให ้แล ้วเสร็ จภำยในระยะเวลำกำหนด
ิ ธิทรำบ
และมีหนังสือแจ ้งผลกำรพิจำรณำให ้นำยจ ้ำง /ลูกจ ้ำง /ผู ้มีสท
4. กรณีเจ ้ำหน ้ำทีย
่ ังไม่สำมำรถวินจ
ิ ฉั ยเรือ
่ งได ้ เจ ้ำหน ้ำทีจ
่ ะมีหนังสือแจ ้งให ้ทรำบว่ำเหตุใดจึงยังไม่สำมำรถวินจ
ิ ฉัยได ้
5. กำรรับเงินมี 3 วิธ ี ดังนี้
ิ ธิขอรับด ้วยตนเองให ้นำบัตรประจำตัวประชำชนมำแสดง หรือกรณี
1) กรณีรับเงินสด/เช็ค (นำยจ ้ำง/ลูกจ ้ำง/ผู ้มีสท
มอบอำนำจให ้บุคคลอืน
่ มำรับแทนต ้องทำเป็ นหนังสือและนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู ้มอบอำนำจและผู ้รับมอบ
อำนำจไปแสดงด ้วย)
ื่ ทีท
2) กรณีรับเงินทำงธนำณั ตใิ ห ้ระบุชอ
่ ำกำรไปรษณียท
์ ต
ี่ ้องกำรจะติดต่อรับเงินให ้ชัดเจน สำนั กงำนฯ จะส่งธนำณั ต ิ
ิ ธิภำยใน 3 วันทำกำร นับถัดจำกวันทีอ
ให ้นำยจ ้ำง/ลูกจ ้ำง/ผู ้มีสท
่ นุมัตค
ิ ำสัง่ จ่ำย
ื่ และ เลขบัญชีของ
3) กรณีรับเงินผ่ำนทำงธนำคำร ต ้องแนบสำเนำสมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำรประเภทออมทรัพย์ทม
ี่ ช
ี อ
ิ ธิเท่ำนั น
ิ ธิ ภำยใน 5 วัน
นำยจ ้ำง/ลูกจ ้ำง/ผู ้มีสท
้ สำนั กงำนฯ จะแจ ้งธนำคำรให ้โอนเงินเข ้ำบัญชีนำยจ ้ำง/ลูกจ ้ำง/ผู ้มีสท
ทำกำรนับจำกวันทีอ
่ นุมัตค
ิ ำสัง่ จ่ำย
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หมำยเหตุ :
1. กรณีคำขอฯ หรือรำยกำรเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำไม่ถูกต ้องหรือไม่ครบถ ้วน หรือไม่อำจแก ้ไข/ เพิม
่ เติมได ้ใน
ขณะนัน
้ ผู ้รับคำขอฯ และผู ้ยืน
่ คำขอฯ จะต ้องลงนำมในแบบรับเรือ
่ งและตรวจสอบเอกสำรกำรขอรับเงินทดแทนกองทุน
ทดแทนทีเ่ จ ้ำหน ้ำทีแ
่ จ ้งให ้ทรำบร่วมกัน พร ้อมกำหนดระยะเวลำให ้ผู ้ยืน
่ คำขอฯ ดำเนินกำรแก ้ไข/เพิม
่ เติม หำกผู ้ยืน
่ คำ
ขอฯ ไม่ดำเนินกำรแก ้ไข/เพิม
่ เติมได ้ภำยในระยะเวลำทีก
่ ำหนด ผู ้รับคำขอฯ จะดำเนินกำรคืนคำขอฯ และเอกสำร
ประกอบกำรพิจำรณำ
2. ในกรณีทผ
ี่ ู ้ยืน
่ คำขอฯ ไม่ได ้มำยืน
่ ด ้วยตนเอง ณ สำนั กงำนประกันสังคม เช่น ทำงไปรษณีย ์ ฝำกผู ้อืน
่ ส่ง เมือ
่
ตรวจสอบแล ้ว พบว่ำ เอกสำรไม่ครบถ ้วนตำมทีร่ ะบุไว ้ในคูม
่ อ
ื ประชำชน สำนักงำนประกันสังคมจะแจ ้งให ้ผู ้ยืน
่ คำขอฯ
หรือผู ้แทน ส่งเอกสำรให ้สำนั กงำนประกันสังคมภำยใน 15 วัน นับแต่วน
ั ทีไ่ ด ้รับแจ ้ง
3. พนักงำนเจ ้ำหน ้ำทีจ
่ ะยังไม่พจ
ิ ำรณำคำขอฯ และยังไม่นับระยะเวลำดำเนินงำน จนกว่ำผู ้ยืน
่ คำขอฯ จะดำเนินกำรแก ้ไข
คำขอฯ หรือยืน
่ เอกสำรเพิม
่ เติมครบถ ้วนตำมแบบรับเรือ
่ ง และตรวจสอบเอกสำรกำรขอรับเงินทดแทน กองทุนเงิน
ทดแทน ทีเ่ จ ้ำหน ้ำทีแ
่ จ ้งให ้ทรำบนัน
้ เรียบร ้อยแล ้ว
4. ขัน
้ ตอนกำรดำเนินงำนตำมคูม
่ อ
ื จะเริม
่ นับระยะเวลำตัง้ แต่เจ ้ำหน ้ำทีต
่ รวจสอบเอกสำรครบถ ้วนตำมทีร่ ะบุไว ้ในคูม
่ อ
ื
ประชำชนเรียบร ้อยแล ้ว
ช่องทำงกำรให้บริกำร

สถำนทีใ่ ห้บริกำร

(หมำยเหตุ: (ทีอ
่ ยู่/โทรศัพท์ สำมำรถค ้นหำได ้ทำงเว็บไซต์
www.sso.go.th))
สำนั กงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพืน
้ ที่ 1-12 / สำนักงำน
ประกันสังคมจังหวัดและสำขำทัว่ ประเทศ /ติดต่อด ้วยตนเอง ณ

ระยะเวลำเปิ ดให้บริกำร เปิ ดให ้บริกำรวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว ้นวันหยุดทีท
่ ำงรำชกำรกำหนด) ตัง้ แต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีย
่ ง)

หน่วยงำน

ขนตอน
ั้
ระยะเวลำ และส่วนงำนทีร่ ับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 30 นำที
ลำด ับ
1)

2)
3)

ขนตอน
ั้
กำรตรวจสอบเอกสำร
ิ ธิยน
นำยจ ้ำง /ลูกจ ้ำง /ผู ้มีสท
ื่ คำขอรับเงินทดแทน (กท.16)
เจ ้ำหน ้ำทีต
่ รวจสอบควำมครบถ ้วน และถูกต ้องของแบบคำขอฯ
และเอกสำรประกอบกำรยืน
่ คำขอฯ พร ้อมบันทึกคำขอฯ
(หมำยเหตุ: -)
กำรพิจำรณำ
เจ ้ำหน ้ำทีพ
่ จ
ิ ำรณำวินจ
ิ ฉัย อนุมัตส
ิ งั่ จ่ำยและแจ ้งผลวินจ
ิ ฉัย
(หมำยเหตุ: -)
กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
เจ ้ำหน ้ำทีก
่ ำรเงินตัดจ่ำย (กรณีรับเงินสด /เช็ค ณ สำนั กงำนฯ)
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลำ
5 นำที

ส่วนทีร่ ับผิดชอบ
จุดรับคำขอ

20 นำที

จุดรับคำขอ

5 นำที

จุดรับคำขอ

รำยกำรเอกสำร หล ักฐำนประกอบ
ลำด ับ
1)

่ เอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม
ชือ
่ เติม (ถ้ำมี)
แบบแจ้งกำรประสบอ ันตรำย เจ็บป่วย หรือสูญหำย (กท.16)
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ -
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หน่วยงำนภำคร ัฐผูอ
้ อกเอกสำร
สำนั กงำนประกันสังคม

ลำด ับ
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

่ เอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม
ชือ
่ เติม (ถ้ำมี)
แบบส่งต ัวลูกจ้ำงเข้ำร ับกำรร ักษำพยำบำล (กท.44)
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (หมำยเหตุ : (กรณีนำยจ ้ำงส่งตัวเข ้ำรับกำรรักษำที่
สถำนพยำบำลในควำมตกลงของกองทุนเงินทดแทน))
ใบร ับรองแพทย์ (กท.16/1) หรือใบร ับรองแพทย์ของ
สถำนพยำบำล
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ ั
กำรประสบอ ันตรำยทีไ่ ม่ชดเจน
เช่น อุบ ัติเหตุรถยนต์ เกิดเหตุนอก
สถำนที่ เป็นต้น ต้องขอหล ักฐำนเพิม
่ เช่น หล ักฐำนกำรลงเวลำ
ทำงำน บ ันทึกประจำว ันตำรวจ แผนทีเ่ กิดเหตุ เป็นต้น
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ ใบเสร็ จร ับเงิน
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ คำขอร ับเงินทดแทนทีไ่ ด้ทดรองจ่ำยคืน
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ ิ ธิมำร ับเงินด้วยตนเอง ต้องนำบ ัตร
กรณีนำยจ้ำง /ลูกจ้ำง /ผูม
้ ส
ี ท
ประจำต ัวประชำชนฉบ ับจริงไปแสดง หรือกรณีมอบอำนำจต้องทำ
เป็นหน ังสือและนำบ ัตรประจำต ัวประชำชนฉบ ับจริงของผูม
้ อบ และ
ผูร้ ับมอบไปแสดง หรือกรณีร ับเงินทำงธนำคำรให้แนบสำเนำสมุด
ื่ และเลขที่
บ ัญชีเงินฝำกธนำคำรประเภทออมทร ัพย์หน้ำแรกทีม
่ ช
ี อ
ิ ธิ
บ ัญชีของนำยจ้ำง /ลูกจ้ำง /ผูม
้ ส
ี ท
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ ิ ธิเป็นต่ำงชำติมำร ับเงินด้วยตนเองต้องนำ
กรณีลก
ู จ้ำง /ผูม
้ ส
ี ท
หน ังสือเดินทำง (Passport) หรือสำเนำหน ังสือเดินทำงชว่ ั ครำว
หรือเอกสำรร ับรองบุคคลทีท
่ ำงรำชกำรออกให้ และกำรร ับเงินให้
ใชเ้ อกสำรฉบ ับจริง
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ เอกสำรประกอบกำรยืน
่ คำขอฯ ทีเ่ ป็นสำเนำให้ร ับรองสำเนำทุก
ฉบ ับ และแสดงเอกสำรทีเ่ ป็นต้นฉบ ับ เมือ
่ พน ักงำนเจ้ำหน้ำทีข
่ อ
ตรวจสอบ กรณีเอกสำรหล ักฐำนสำค ัญต่อกำรพิจำรณำเป็น
ภำษำต่ำงประเทศ ให้จ ัดทำคำแปลเป็นภำษำไทยและร ับรองควำม
ถูกต้องให้ครบถ้วน
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ -

-120-

หน่วยงำนภำคร ัฐผูอ
้ อกเอกสำร
สำนั กงำนประกันสังคม

สำนั กงำนประกันสังคม

-

-

-

-

-

-

ค่าธรรมเนียม
ลาด ับ
1)

รายละเอียดค่าธรรมเนียม
ไม่เสียค่าธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
-

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาด ับ
1)
2)
3)
4)
5)

ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
สานั กงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพืน
้ ที่ 1-12 /สานักงานประกันสังคมจังหวัดและสาขาทัว่ ประเทศ
(หมายเหตุ: (ทีอ
่ ยูแ
่ ละโทรศัพท์ สามารถค ้นหาได ้ทางเว็บไซต์ www.sso.go.th ))
เว็บไซต์ www.sso.go.th
(หมายเหตุ: -)
สายด่วน 1506
(หมายเหตุ: -)
ศูนย์บริการประชาชน สานั กปลัดสานั กนายกรัฐมนตรี
ิ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ตู ้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุ โลก เขตดุสติ กทม. 10300))
ศูนย์รับเรือ
่ งร ้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมายเหตุ: (สานักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สานักงาน ป.ป.ท.)
้ 2 ถนนแจ ้งวัฒนะ ตาบลคลองเกลือ อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชัน
11120
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH

ศูนย์รับเรือ
่ งร ้องเรียนสาหรับนั กลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center)

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center /
Email : Fad.pacc@gmail.com))

แผนผ ังขนตอนและระยะเวลาการขอร
ั้
ับเงินทดแทนกองทุนเงินทดแทน (ค่าร ักษาพยาบาล)

ิ ธิยน
นายจ ้าง /ลูกจ ้าง /ผู ้มีสท
ื่ คา
ขอรับเงินทดแทน (กท.16)
เจ ้าหน ้าทีต
่ รวจสอบความ
ครบถ ้วน และถูกต ้องของแบบคา
ขอฯ และเอกสารประกอบการยืน
่
คาขอฯ พร ้อมบันทึกคาขอฯ

เจ ้าหน ้าทีพ
่ จ
ิ ารณาวินจ
ิ ฉัย
อนุมัตส
ิ งั่ จ่ายและแจ ้งผลวินจ
ิ ฉั ย

(20 นาที/ราย)

(5 นาที/ราย)

สรุป รวมระยะเวลา 30 นาที/ราย
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เจ ้าหน ้าทีก
่ ารเงินตัดจ่าย (กรณี
รับเงินสด /เช็ค ณ สานั กงานฯ)

(5 นาที/ราย)

แบบฟอร์ม ต ัวอย่ำงและคูม
่ อ
ื กำรกรอก
่ แบบฟอร์ม
ชือ

ลำด ับ

- แบบแจ ้งกำรประสบอันตรำย เจ็บป่ วย หรือสูญหำย และคำร ้องขอรับเงินทดแทน ตำม
พระรำชบัญญัตเิ งินทดแทน พ.ศ. 2537 (กท.16)
- ใบรับรองแพทย์ (กท.16/1) หรือใบรับรองแพทย์ของสถำนพยำบำล
- แบบส่งตัวลูกจ ้ำงเข ้ำรับกำรรักษำพยำบำล (กท.44) (กรณีนำยจ ้ำงส่งตัวเข ้ำรับกำรรักษำทีส
่ ถำนพยำบำล ในควำม
ตกลงของกองทุนเงินทดแทน)
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คูม
่ อ
ื สำหร ับประชำชน : กำรขอร ับเงินทดแทนกองทุนเงินทดแทน
(ค่ำฟื้ นฟูสมรรถภำพในกำรทำงำน)
หน่วยงำนทีใ่ ห้บริกำร : สำนั กงำนประกันสังคม กระทรวงแรงงำน
หล ักเกณฑ์ วิธก
ี ำร เงือ
่ นไข (ถ้ำมี) ในกำรยืน
่ คำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
เงือ
่ นไขกำรเกิดสิทธิ
1. นำยจ ้ำงยืน
่ แบบแจ ้งกำรประสบอันตรำย หรือเจ็บป่ วย หรือสูญหำย (กท.16) ณ สำนั กงำนประกันสังคมแห่งท ้องทีท
่ ี่
ลูกจ ้ำงทำงำนอยูห
่ รือทีน
่ ำยจ ้ำงมีภม
ู ล
ิ ำเนำอยูภ
่ ำยใน 15 วัน นับแต่วน
ั ทีน
่ ำยจ ้ำงทรำบ หรือควรจะได ้ทรำบถึงกำรประสบ
อันตรำย
ิ ธิยน
2. ลูกจ ้ำง หรือผู ้มีสท
ื่ คำขอรับเงินทดแทน (กท.16) ณ สำนักงำนประกันสังคมแห่งท ้องทีท
่ ล
ี่ ก
ู จ ้ำงทำงำนอยูห
่ รือที่
นำยจ ้ำงมีภม
ู ล
ิ ำเนำอยูภ
่ ำยใน 180 วัน นับแต่วน
ั ทีป
่ ระสบอันตรำย เจ็บป่ วย หรือสูญหำย
3. ต ้องเป็ นลูกจ ้ำงของนำยจ ้ำง ทีอ
่ ยูใ่ นข่ำยควำมคุ ้มครองตำมกฎหมำยเงินทดแทน
4. ประสบอันตรำย หรือเจ็บป่ วยเนือ
่ งจำกกำรทำงำนให ้กับนำยจ ้ำง
5. ลูกจ ้ำงต ้องเข ้ำรับกำรฟื้ นฟู ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภำพคนงำนของสำนักงำนประกันสังคม
6. เจ ้ำหน ้ำทีด
่ ำเนินกำรพิจำรณำวินจ
ิ ฉัยแล ้วว่ำเป็ นกำรประสบอันตรำยหรือเจ็บป่ วยเกิดเนือ
่ งจำกกำรทำงำน
7. ลูกจ ้ำงได ้รับกำรฟื้ นฟูสมรรถภำพกำรทำงำน ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภำพคนงำนแล ้ว
หมำยเหตุ : ทัง้ นี้ กำรยืน
่ แบบกำรประสบอันตรำย หรือเจ็บป่ วย หรือสูญหำย (กท.16) เพียงครัง้ เดียวสำมำรถรับสิทธิ
ประโยชน์ได ้ทุกกรณี ได ้แก่ ค่ำรักษำพยำบำล ค่ำฟื้ นฟูสมรรถภำพในกำรทำงำน ค่ำทำศพ ค่ำทดแทนกรณีไม่สำมำรถ
ทำงำนได ้ ค่ำทดแทนกรณีสญ
ู เสียสมรรถภำพในกำรทำงำนของร่ำงกำย ค่ำทดแทนกรณีทพ
ุ พลภำพ และค่ำทดแทน
กรณีตำยหรือสูญหำย
วิธก
ี ำรและเงือ
่ นไขในกำรยืน
่ คำขอฯ
ิ ธิ ต ้องกรอกแบบยืน
1. นำยจ ้ำง /ลูกจ ้ำง /ผู ้มีสท
่ คำขอรับเงินทดแทน (กท.16) ให ้ถูกต ้อง ครบถ ้วน พร ้อมตรวจสอบ
และอ่ำนข ้อควำมให ้ครบถ ้วนก่อนลงลำยมือไว ้เป็ นหลักฐำน พร ้อมวัน เดือน ปี ทีย
่ น
ื่ คำขอฯ
2. เอกสำรประกอบกำรยืน
่ คำขอฯ ทีเ่ ป็ นสำเนำต ้องรับรองควำมถูกต ้องของสำเนำทุกฉบับ
3. กรณีเอกสำรหลักฐำนและข ้อเท็จจริง ครบถ ้วนถูกต ้อง เจ ้ำหน ้ำทีจ
่ ะดำเนินกำรให ้แล ้วเสร็ จภำยในระยะเวลำกำหนด
ิ ธิทรำบ
และมีหนังสือแจ ้งผลกำรพิจำรณำให ้นำยจ ้ำง /ลูกจ ้ำง /ผู ้มีสท
4. กรณีเจ ้ำหน ้ำทีย
่ ังไม่สำมำรถวินจ
ิ ฉั ยเรือ
่ งได ้ เจ ้ำหน ้ำทีจ
่ ะมีหนังสือแจ ้งให ้ทรำบว่ำเหตุใดจึงยังไม่สำมำรถวินจ
ิ ฉัยได ้
5. กำรรับเงินมี 3 วิธ ี ดังนี้
ิ ธิขอรับด ้วยตนเองให ้นำบัตรประจำตัวประชำชนมำแสดง หรือกรณี
1) กรณีรับเงินสด/เช็ค (นำยจ ้ำง/ลูกจ ้ำง/ผู ้มีสท
มอบอำนำจให ้บุคคลอืน
่ มำรับแทนต ้องทำเป็ นหนังสือและนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู ้มอบอำนำจและผู ้รับมอบ
อำนำจไปแสดงด ้วย)
ื่ ทีท
2) กรณีรับเงินทำงธนำณั ตใิ ห ้ระบุชอ
่ ำกำรไปรษณียท
์ ต
ี่ ้องกำรจะติดต่อรับเงินให ้ชัดเจน สำนั กงำนฯ จะส่งธนำณั ต ิ
ิ ธิภำยใน 3 วันทำกำร นับถัดจำกวันทีอ
ให ้นำยจ ้ำง/ลูกจ ้ำง/ผู ้มีสท
่ นุมัตค
ิ ำสัง่ จ่ำย
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ื่ และ เลขบัญชีของ
3) กรณีรับเงินผ่ำนทำงธนำคำร ต ้องแนบสำเนำสมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำรประเภทออมทรัพย์ทม
ี่ ช
ี อ
ิ
ิ ธิ ภำยใน 5 วัน
นำยจ ้ำง/ลูกจ ้ำง/ผู ้มีสทธิเท่ำนั น
้ สำนั กงำนฯ จะแจ ้งธนำคำรให ้โอนเงินเข ้ำบัญชีนำยจ ้ำง/ลูกจ ้ำง/ผู ้มีสท
ทำกำรนับจำกวันทีอ
่ นุมัตค
ิ ำสัง่ จ่ำย
หมำยเหตุ :
1. กรณีคำขอฯ หรือรำยกำรเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำไม่ถูกต ้องหรือไม่ครบถ ้วน หรือไม่อำจแก ้ไข/ เพิม
่ เติมได ้ใน
ขณะนัน
้ ผู ้รับคำขอฯ และผู ้ยืน
่ คำขอฯ จะต ้องลงนำมในแบบรับเรือ
่ งและตรวจสอบเอกสำรกำรขอรับเงินทดแทนกองทุน
ทดแทน ทีเ่ จ ้ำหน ้ำทีแ
่ จ ้งให ้ทรำบร่วมกัน พร ้อมกำหนดระยะเวลำให ้ผู ้ยืน
่ คำขอฯ ดำเนินกำรแก ้ไข/เพิม
่ เติม หำกผู ้ยืน
่ คำ
ขอฯ ไม่ดำเนินกำรแก ้ไข/เพิม
่ เติมได ้ภำยในระยะเวลำทีก
่ ำหนด ผู ้รับคำขอฯ จะดำเนินกำรคืน คำขอฯ และเอกสำร
ประกอบกำรพิจำรณำ
2. ในกรณีทผ
ี่ ู ้ยืน
่ คำขอฯ ไม่ได ้มำยืน
่ ด ้วยตนเอง ณ สำนั กงำนประกันสังคม เช่น ทำงไปรษณีย ์ ฝำกผู ้อืน
่ ส่ง เมือ
่
ตรวจสอบแล ้ว พบว่ำ เอกสำรไม่ครบถ ้วนตำมทีร่ ะบุไว ้ในคูม
่ อ
ื ประชำชน สำนักงำนประกันสังคมจะแจ ้งให ้ผู ้ยืน
่ คำขอฯ
หรือผู ้แทน ส่งเอกสำรให ้สำนั กงำนประกันสังคมภำยใน 15 วัน นับแต่วน
ั ทีไ่ ด ้รับแจ ้ง
3. พนักงำนเจ ้ำหน ้ำทีจ
่ ะยังไม่พจ
ิ ำรณำคำขอฯ และยังไม่นับระยะเวลำดำเนินงำน จนกว่ำผู ้ยืน
่ คำขอฯ จะดำเนินกำรแก ้ไข
คำขอฯ หรือยืน
่ เอกสำรเพิม
่ เติมครบถ ้วนตำมแบบรับเรือ
่ ง และตรวจสอบเอกสำรกำรขอรับเงินทดแทน กองทุนเงิน
ทดแทน ทีเ่ จ ้ำหน ้ำทีแ
่ จ ้งให ้ทรำบนัน
้ เรียบร ้อยแล ้ว
4. ขัน
้ ตอนกำรดำเนินงำนตำมคูม
่ อ
ื จะเริม
่ นับระยะเวลำตัง้ แต่เจ ้ำหน ้ำทีต
่ รวจสอบเอกสำรครบถ ้วนตำมทีร่ ะบุไว ้ในคูม
่ อ
ื
ประชำชนเรียบร ้อยแล ้ว
ช่องทำงกำรให้บริกำร

สถำนทีใ่ ห้บริกำร

(หมำยเหตุ: (ทีอ
่ ยู่/โทรศัพท์ สำมำรถค ้นหำได ้ทำงเว็บไซต์
www.sso.go.th))
สำนั กงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพืน
้ ที่ 1 - 12 / สำนักงำน
ประกันสังคมจังหวัดและสำขำทัว่ ประเทศ /ติดต่อด ้วยตนเอง ณ

ระยะเวลำเปิ ดให้บริกำร เปิ ดให ้บริกำรวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว ้นวันหยุดทีท
่ ำงรำชกำรกำหนด) ตัง้ แต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีย
่ ง)

หน่วยงำน

ขนตอน
ั้
ระยะเวลำ และส่วนงำนทีร่ ับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 30 นำที
ลำด ับ
1)

2)
3)

ขนตอน
ั้
กำรตรวจสอบเอกสำร
นำยจ ้ำง / ลูกจ ้ำง ยืน
่ คำขอรับค่ำฟื้ นฟูฯ เจ ้ำหน ้ำทีต
่ รวจสอบ
ควำมครบถ ้วนและถูกต ้องของแบบคำขอฯ และเอกสำรประกอบ
พร ้อมบันทึกคำขอฯ
(หมำยเหตุ: -)
กำรพิจำรณำ
เจ ้ำหน ้ำทีพ
่ จ
ิ ำรณำวินจ
ิ ฉัย อนุมัตส
ิ งั่ จ่ำยและแจ ้งผลวินจ
ิ ฉัย
(หมำยเหตุ: -)
กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
เจ ้ำหน ้ำทีก
่ ำรเงินตัดจ่ำย (กรณีรับเงินสด /เช็ค ณ สำนั กงำนฯ)
(หมำยเหตุ: -)
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ระยะเวลำ
5 นำที

ส่วนทีร่ ับผิดชอบ
จุดรับคำขอ

20 นำที

จุดรับคำขอ

5 นำที

จุดรับคำขอ

รำยกำรเอกสำร หล ักฐำนประกอบ
ลำด ับ
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

่ เอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม
ชือ
่ เติม (ถ้ำมี)
แบบแจ้งกำรประสบอ ันตรำย เจ็บป่วย หรือสูญหำย (กท.16)
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ ใบร ับรองแพทย์ (กท.16/1) หรือใบร ับรองแพทย์ของ
สถำนพยำบำล
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ มติคณะอนุกรรมกำรฟื้ นฟูสมรรถภำพคนงำน
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ ใบเสร็ จร ับเงิน
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ ิ ธิมำร ับเงินด้วยตนเอง ต้องนำบ ัตร
กรณีนำยจ้ำง /ลูกจ้ำง /ผูม
้ ส
ี ท
ประจำต ัวประชำชนฉบ ับจริงไปแสดง หรือกรณีมอบอำนำจต้องทำ
เป็นหน ังสือและนำบ ัตรประจำต ัวประชำชนฉบ ับจริงของผูม
้ อบ และ
ผูร้ ับมอบไปแสดง หรือกรณีร ับเงินทำงธนำคำรให้แนบสำเนำสมุด
ื่ และเลขที่
บ ัญชีเงินฝำกธนำคำรประเภทออมทร ัพย์หน้ำแรกทีม
่ ช
ี อ
ิ ธิ
บ ัญชีของนำยจ้ำง /ลูกจ้ำง /ผูม
้ ส
ี ท
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ ิ ธิเป็นต่ำงชำติมำร ับเงินด้วยตนเองต้องนำ
กรณีลก
ู จ้ำง /ผูม
้ ส
ี ท
หน ังสือเดินทำง (Passport) หรือสำเนำหน ังสือเดินทำงชว่ ั ครำว
หรือเอกสำรร ับรองบุคคลทีท
่ ำงรำชกำรออกให้ และกำรร ับเงินให้
ใชเ้ อกสำรฉบ ับจริง
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ เอกสำรประกอบกำรยืน
่ คำขอฯ ทีเ่ ป็นสำเนำให้ร ับรองสำเนำทุก
ฉบ ับ และแสดงเอกสำรทีเ่ ป็นต้นฉบ ับ เมือ
่ พน ักงำนเจ้ำหน้ำทีข
่ อ
ตรวจสอบ กรณีเอกสำรหล ักฐำนสำค ัญต่อกำรพิจำรณำเป็น
ภำษำต่ำงประเทศ ให้จ ัดทำคำแปลเป็นภำษำไทยและร ับรองควำม
ถูกต้องให้ครบถ้วน
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ -

หน่วยงำนภำคร ัฐผูอ
้ อกเอกสำร
จุดรับคำขอ

-

จุดรับคำขอ

-

กรมกำรปกครอง

กรมกำรกงสุล

-

ค่ำธรรมเนียม
ลำด ับ
1)

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
ไม่เสียค่ำธรรมเนียม
(หมำยเหตุ: -)
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ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
-

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำด ับ
1)
2)
3)
4)
5)

ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
สำนั กงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพืน
้ ที่ 1-12 /สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดและสำขำทัว่ ประเทศ
(หมำยเหตุ: (ทีอ
่ ยูแ
่ ละโทรศัพท์ สำมำรถค ้นหำได ้ทำงเว็บไซต์ www.sso.go.th ))
เว็บไซต์ www.sso.go.th
(หมำยเหตุ: -)
สำยด่วน 1506
(หมำยเหตุ: -)
ศูนย์บริกำรประชำชน สำนั กปลัดสำนั กนำยกรัฐมนตรี
ิ กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th /
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ิ
ตู ้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต กทม. 10300))
ศูนย์รับเรือ
่ งร ้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ
(หมำยเหตุ: (สำนักงำนคณะกรรมกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน ป.ป.ท.)
้ 2 ถนนแจ ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชัน
11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH

ศูนย์รับเรือ
่ งร ้องเรียนสำหรับนั กลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center /
Email : Fad.pacc@gmail.com))

แผนผ ังขนตอนและระยะเวลำกำรขอร
ั้
ับเงินทดแทนกองทุนเงินทดแทน (ค่ำฟื้ นฟูสมรรถภำพในกำรทำงำน)

นายจ ้าง / ลูกจ ้าง ยืน
่ คาขอรับค่า
ฟื้ นฟูฯ เจ ้าหน ้าทีต
่ รวจสอบความ
ครบถ ้วนและถูกต ้องของแบบคา
ขอฯ และเอกสารประกอบ พร ้อม
บันทึกคาขอฯ

เจ ้าหน ้าทีพ
่ จ
ิ ารณาวินจ
ิ ฉัย
อนุมัตส
ิ งั่ จ่ายและแจ ้งผล
วินจ
ิ ฉั ย

(5 นาที/ราย)

(20 นาที/ราย)

สรุป

รวมระยะเวลำ 30 นำที /รำย
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เจ ้าหน ้าทีก
่ ารเงินตัดจ่าย
(กรณีรับเงินสด /เช็ค
ณ สานั กงานฯ)

(5 นาที/ราย)

แบบฟอร์ม ต ัวอย่ำงและคูม
่ อ
ื กำรกรอก
่ แบบฟอร์ม
ชือ

ลำด ับ

- แบบแจ ้งกำรประสบอันตรำย เจ็บป่ วย หรือสูญหำย และคำร ้องขอรับเงินทดแทน ตำม
พระรำชบัญญัตเิ งินทดแทน พ.ศ. 2537 (กท. 16)
- ใบรับรองแพทย์ (กท. 16/1) หรือใบรับรองแพทย์ของสถำนพยำบำล
- แบบส่งตัวลูกจ ้ำงเข ้ำรับกำรรักษำพยำบำล (กท. 44) (กรณีนำยจ ้ำงส่งตัวเข ้ำรับกำรรักษำทีส
่ ถำนพยำบำลใน
ควำมตกลงของกองทุนเงินทดแทน)
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คูม
่ อ
ื สำหร ับประชำชน : กำรขอร ับเงินทดแทนกองทุนเงินทดแทน (ค่ำทำศพ)
หน่วยงำนทีใ่ ห้บริกำร : สำนั กงำนประกันสังคม กระทรวงแรงงำน
หล ักเกณฑ์ วิธก
ี ำร เงือ
่ นไข (ถ้ำมี) ในกำรยืน
่ คำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
เงือ
่ นไขกำรเกิดสิทธิ
1. นำยจ ้ำงยืน
่ แบบแจ ้งกำรประสบอันตรำย หรือเจ็บป่ วย หรือสูญหำย (กท.16) ณ สำนั กงำนประกันสังคมแห่งท ้องทีท
่ ี่
ลูกจ ้ำงทำงำนอยูห
่ รือทีน
่ ำยจ ้ำงมีภม
ู ล
ิ ำเนำอยูภ
่ ำยใน 15 วัน นับแต่วน
ั ทีน
่ ำยจ ้ำงทรำบ หรือควรจะได ้ทรำบถึงกำรประสบ
อันตรำย
ิ ธิยน
2. ลูกจ ้ำง หรือผู ้มีสท
ื่ คำขอรับเงินทดแทน (กท.16) ณ สำนักงำนประกันสังคมแห่งท ้องทีท
่ ล
ี่ ก
ู จ ้ำงทำงำนอยูห
่ รือที่
นำยจ ้ำงมีภม
ู ล
ิ ำเนำอยูภ
่ ำยใน 180 วัน นับแต่วน
ั ทีป
่ ระสบอันตรำย เจ็บป่ วย หรือสูญหำย
3. ต ้องเป็ นลูกจ ้ำงของนำยจ ้ำง ทีอ
่ ยูใ่ นข่ำยควำมคุ ้มครองตำมกฎหมำยเงินทดแทน
4. ประสบอันตรำย หรือเจ็บป่ วยเนือ
่ งจำกกำรทำงำนให ้กับนำยจ ้ำงจนทำให ้ถึงแก่ควำมตำยหรือสูญหำย
5. เจ ้ำหน ้ำทีด
่ ำเนินกำรพิจำรณำวินจ
ิ ฉัยแล ้วว่ำเป็ นกำรประสบอันตรำยหรือเจ็บป่ วยเกิดเนือ
่ งจำกกำรทำงำน
หมำยเหตุ : ทัง้ นี้ กำรยืน
่ แบบกำรประสบอันตรำย หรือเจ็บป่ วย หรือสูญหำย (กท.16) เพียงครัง้ เดียวสำมำรถรับสิทธิ
ประโยชน์ได ้ทุกกรณี ได ้แก่ ค่ำรักษำพยำบำล ค่ำฟื้ นฟูสมรรถภำพในกำรทำงำน ค่ำทำศพ ค่ำทดแทนกรณีไม่สำมำรถ
ทำงำนได ้ ค่ำทดแทนกรณีสญ
ู เสียสมรรถภำพในกำรทำงำนของร่ำงกำย ค่ำทดแทนกรณีทพ
ุ พลภำพ และค่ำทดแทน
กรณีตำยหรือสูญหำย
วิธก
ี ำรและเงือ
่ นไขในกำรยืน
่ คำขอฯ
ิ ธิ ต ้องกรอกแบบยืน
1. นำยจ ้ำง /ผู ้มีสท
่ คำขอรับเงินทดแทน (กท.16) ให ้ถูกต ้อง ครบถ ้วน พร ้อมตรวจสอบและอ่ำน
ข ้อควำมให ้ครบถ ้วนก่อนลงลำยมือไว ้เป็ นหลักฐำน พร ้อมวัน เดือน ปี ทีย
่ น
ื่ คำขอฯ
2. เอกสำรประกอบกำรยืน
่ คำขอฯ ทีเ่ ป็ นสำเนำต ้องรับรองควำมถูกต ้องของสำเนำทุกฉบับ
3. กรณีเอกสำรหลักฐำนและข ้อเท็จจริง ครบถ ้วนถูกต ้อง เจ ้ำหน ้ำทีจ
่ ะดำเนินกำรให ้แล ้วเสร็ จภำยในระยะเวลำกำหนด
ิ ธิทรำบ
และมีหนังสือแจ ้งผลกำรพิจำรณำให ้นำยจ ้ำง /ผู ้มีสท
4. กรณีเจ ้ำหน ้ำทีย
่ ังไม่สำมำรถวินจ
ิ ฉั ยเรือ
่ งได ้ เจ ้ำหน ้ำทีจ
่ ะมีหนังสือแจ ้งให ้ทรำบว่ำเหตุใดจึงยังไม่สำมำรถวินจ
ิ ฉัยได ้
5. กำรรับเงินมี 3 วิธ ี ดังนี้
1) กรณีรับเงินสด/เช็ค (ผู ้จัดกำรศพ ขอรับด ้วยตนเองให ้นำบัตรประจำตัวประชำชนมำแสดง หรือกรณีมอบอำนำจ ให ้
บุคคลอืน
่ มำรับแทนต ้องทำเป็ นหนังสือและนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู ้มอบอำนำจและผู ้รับมอบอำนำจไปแสดง
ด ้วย)
ื่ ทีท
2) กรณีรับเงินทำงธนำณั ตใิ ห ้ระบุชอ
่ ำกำรไปรษณียท
์ ต
ี่ ้องกำรจะติดต่อรับเงินให ้ชัดเจน สำนั กงำนฯ จะส่งธนำณั ต ิ
ให ้ผู ้จัดกำรศพ ภำยใน 3 วันทำกำร นับถัดจำกวันทีอ
่ นุมัตค
ิ ำสัง่ จ่ำย
ื่ และเลขบัญชีของ
3) กรณีรับเงินผ่ำนทำงธนำคำร ต ้องแนบสำเนำสมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำรประเภทออมทรัพย์ทม
ี่ ช
ี อ
ผู ้จัดกำรศพเท่ำนัน
้ สำนั กงำนฯ จะแจ ้งธนำคำรให ้โอนเงินเข ้ำบัญชีผู ้จัดกำรศพ ภำยใน 5 วันทำกำรนับจำกวันทีอ
่ นุมัต ิ
คำสัง่ จ่ำย
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หมำยเหตุ :
1. กรณีคำขอฯ หรือรำยกำรเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำไม่ถูกต ้องหรือไม่ครบถ ้วน หรือไม่อำจแก ้ไข/ เพิม
่ เติมได ้ใน
ขณะนัน
้ ผู ้รับคำขอฯ และผู ้ยืน
่ คำขอฯ จะต ้องลงนำมในแบบรับเรือ
่ งและตรวจสอบเอกสำรกำรขอรับเงินทดแทน กองทุน
เงินทดแทน ทีเ่ จ ้ำหน ้ำทีแ
่ จ ้งให ้ทรำบร่วมกัน พร ้อมกำหนดระยะเวลำให ้ผู ้ยืน
่ คำขอฯ ดำเนินกำรแก ้ไข/เพิม
่ เติม หำกผู ้ยืน
่
คำขอฯ ไม่ดำเนินกำรแก ้ไข/เพิม
่ เติมได ้ภำยในระยะเวลำทีก
่ ำหนด ผู ้รับคำขอฯ จะดำเนินกำรคืนคำขอฯ และเอกสำร
ประกอบกำรพิจำรณำ
2. ในกรณีทผ
ี่ ู ้ยืน
่ คำขอฯ ไม่ได ้มำยืน
่ ด ้วยตนเอง ณ สำนั กงำนประกันสังคม เช่น ทำงไปรษณีย ์ ฝำกผู ้อืน
่ ส่ง เมือ
่
ตรวจสอบแล ้ว พบว่ำ เอกสำรไม่ครบถ ้วนตำมทีร่ ะบุไว ้ในคูม
่ อ
ื ประชำชน สำนักงำนประกันสังคมจะแจ ้งให ้ผู ้ยืน
่ คำขอฯ
หรือผู ้แทน ส่งเอกสำรให ้สำนั กงำนประกันสังคมภำยใน 15 วัน นับแต่วน
ั ทีไ่ ด ้รับแจ ้ง
3. พนักงำนเจ ้ำหน ้ำทีจ
่ ะยังไม่พจ
ิ ำรณำคำขอฯ และยังไม่นับระยะเวลำดำเนินงำน จนกว่ำผู ้ยืน
่ คำขอฯ จะดำเนินกำรแก ้ไข
คำขอฯ หรือยืน
่ เอกสำรเพิม
่ เติมครบถ ้วนตำมแบบรับเรือ
่ ง และตรวจสอบเอกสำรกำรขอรับเงินทดแทน กองทุนเงิน
ทดแทน ทีเ่ จ ้ำหน ้ำทีแ
่ จ ้งให ้ทรำบนัน
้ เรียบร ้อยแล ้ว
4. ขัน
้ ตอนกำรดำเนินงำนตำมคูม
่ อ
ื จะเริม
่ นับระยะเวลำตัง้ แต่เจ ้ำหน ้ำทีต
่ รวจสอบเอกสำรครบถ ้วนตำมทีร่ ะบุไว ้ในคูม
่ อ
ื
ประชำชนเรียบร ้อยแล ้ว
ช่องทำงกำรให้บริกำร

สถำนทีใ่ ห้บริกำร

(หมำยเหตุ: (ทีอ
่ ยู่/โทรศัพท์ สำมำรถค ้นหำได ้ทำงเว็บไซต์
www.sso.go.th))
สำนั กงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพืน
้ ที่ 1-12/สำนักงำน
ประกันสังคมจังหวัดและสำขำทัว่ ประเทศ /ติดต่อด ้วยตนเอง ณ

ระยะเวลำเปิ ดให้บริกำร เปิ ดให ้บริกำรวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว ้นวันหยุดทีท
่ ำงรำชกำรกำหนด) ตัง้ แต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีย
่ ง)

หน่วยงำน

ขนตอน
ั้
ระยะเวลำ และส่วนงำนทีร่ ับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 25 นำที
ลำด ับ
1)

2)
3)

ขนตอน
ั้
กำรตรวจสอบเอกสำร
ิ ธิยน
นำยจ ้ำง / ผู ้มีสท
ื่ หนังสือรับรองจัดกำรศพ เจ ้ำหน ้ำที่
ตรวจสอบควำมครบถ ้วนและถูกต ้อง
ของเอกสำร พร ้อมบันทึกคำขอฯ
(หมำยเหตุ: -)
กำรพิจำรณำ
เจ ้ำหน ้ำทีพ
่ จ
ิ ำรณำวินจ
ิ ฉัย อนุมัตส
ิ งั่ จ่ำย และแจ ้งผลวินจ
ิ ฉัย
(หมำยเหตุ: -)
กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
เจ ้ำหน ้ำทีก
่ ำรเงินตัดจ่ำย (กรณีรับเงินสด / เช็ค ณ สำนั กงำนฯ)
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลำ
5 นำที

ส่วนทีร่ ับผิดชอบ
จุดรับคำขอ

15 นำที

จุดรับคำขอ

5 นำที

จุดรับคำขอ

รำยกำรเอกสำร หล ักฐำนประกอบ
ลำด ับ
1)

่ เอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม
ชือ
่ เติม (ถ้ำมี)
แบบแจ้งกำรประสบอ ันตรำย เจ็บป่วย หรือสูญหำย (กท. 16)
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ -
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หน่วยงำนภำคร ัฐผูอ
้ อกเอกสำร
สำนั กงำนประกันสังคม

ลำด ับ
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

่ เอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม
ชือ
่ เติม (ถ้ำมี)
ใบร ับรองแพทย์ (กท. 16/1) หรือใบร ับรองแพทย์ของ
สถำนพยำบำล
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ ั ตรศพ ใบมรณบ ัตรของ
หล ักฐำนแสดงกำรเสียชีวต
ิ ใบชนสู
ลูกจ้ำง บ ันทึกประจำว ันตำรวจ (ถ้ำมี)
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ ั
กำรประสบอ ันตรำยทีไ่ ม่ชดเจน
เช่น อุบ ัติเหตุรถยนต์ เกิดเหตุนอก
สถำนที่ เป็นต้น ต้องขอหล ักฐำนเพิม
่ เช่น หล ักฐำนกำรลงเวลำ
ทำงำน บ ันทึกประจำว ันตำรวจ แผนทีเ่ กิดเหตุ เป็นต้น
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ บ ัตรประจำต ัวประชำชนของผูจ
้ ัดกำรศพ
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ ใบร ับรองกำรจ ัดกำรศพหรือใบเสร็ จร ับเงินค่ำจ ัดกำรศพ
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ กรณีผจ
ู ้ ัดกำรศพมำร ับเงินด้วยตนเองต้องนำบ ัตรประจำต ัว
ประชำชนฉบ ับจริงไปแสดงหรือกรณีมอบอำนำจ ต้องทำเป็น
หน ังสือและนำบ ัตรประจำต ัวประชำชนฉบ ับจริงของผูม
้ อบ และ
ผูร้ ับมอบไปแสดงหรือกรณีร ับเงินทำงธนำคำรให้แนบสำเนำสมุด
ื่ และ
บ ัญชีเงินฝำกธนำคำรประเภทออมทร ัพย์หน้ำแรกทีม
่ ช
ี อ
เลขทีบ
่ ัญชีของผูจ
้ ัดกำรศพ
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (โดยสำมำรถเลือกรับเงินผ่ำนธนำคำรกรุงไทย จำกัด
(มหำชน) /ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จำกัด (มหำชน) /ธนำคำรออมสิน /
ธนำคำรเพือ
่ กำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร (ธกส))
กรณีผจ
ู ้ ัดกำรศพเป็นต่ำงชำติมำร ับเงินด้วยตนเองต้องนำหน ังสือ
เดินทำง (Passport) หรือสำเนำหน ังสือเดินทำงชว่ ั ครำว หรือ
เอกสำรร ับรองบุคคลทีท
่ ำงรำชกำรออกให้และกำรร ับเงินให้ใช ้
เอกสำรฉบ ับจริง
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (เอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยืน
่ คำขอทีเ่ ป็ นสำเนำให ้รับรอง
ควำมถูกต ้องของสำเนำทุกฉบับและแสดงเอกสำรทีเ่ ป็ นต ้นฉบับเมือ
่
พนักงำนเจ ้ำหน ้ำทีข
่ อตรวจสอบ)
เอกสำรประกอบกำรยืน
่ คำขอฯ ทีเ่ ป็นสำเนำให้ร ับรองสำเนำทุก
ฉบ ับ และแสดงเอกสำรทีเ่ ป็นต้นฉบ ับ เมือ
่ พน ักงำนเจ้ำหน้ำทีข
่ อ
ตรวจสอบ กรณีเอกสำรหล ักฐำนสำค ัญต่อกำรพิจำรณำเป็น
ภำษำต่ำงประเทศให้จ ัดทำคำแปลเป็นภำษำไทยและร ับรองควำม
ถูกต้องให้ครบถ้วน
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ -
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หน่วยงำนภำคร ัฐผูอ
้ อกเอกสำร
-

-

-

กรมกำรปกครอง

-

-

กรมกำรกงสุล

-

ค่ำธรรมเนียม
ลำด ับ
1)

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
ไม่เสียค่ำธรรมเนียม
(หมำยเหตุ: -)

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
-

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำด ับ
1)
2)
3)
4)
5)

ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
สำนั กงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพืน
้ ที่ 1-12 / สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดและสำขำ ทั่วประเทศ
(หมำยเหตุ: (ทีอ
่ ยูแ
่ ละโทรศัพท์ สำมำรถค ้นหำได ้ทำงเว็บไซต์ www.sso.go.th ))
เว็บไซด์ www.sso.go.th (หมำยเหตุ: -)
(หมำยเหตุ: -)
สำยด่วน 1506 (หมำยเหตุ: -)
(หมำยเหตุ: -)
ศูนย์บริกำรประชำชน สำนั กปลัดสำนั กนำยกรัฐมนตรี
ิ กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th /
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ตู ้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300))
ศูนย์รับเรือ
่ งร ้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ
(หมำยเหตุ: (สำนักงำนคณะกรรมกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน ป.ป.ท.)
้ 2 ถนนแจ ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชัน
11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH

ศูนย์รับเรือ
่ งร ้องเรียนสำหรับนั กลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center /
Email : Fad.pacc@gmail.com))

แผนผ ังขนตอนและระยะเวลำกำรขอร
ั้
ับเงินทดแทนกองทุนเงินทดแทน (ค่ำทำศพ)

ิ ธิยน
นายจ ้าง / ผู ้มีสท
ื่ หนังสือ
รับรองจัดการศพ เจ ้าหน ้าที่
ตรวจสอบความครบถ ้วนและ
ถูกต ้องของเอกสาร พร ้อม
บันทึกคาขอฯ

เจ ้าหน ้าทีพ
่ จ
ิ ารณาวินจ
ิ ฉัย
อนุมัตส
ิ งั่ จ่าย และแจ ้งผล
วินจ
ิ ฉั ย

เจ ้าหน ้าทีก
่ ารเงินตัดจ่าย
(กรณีรับเงินสด / เช็ค
ณ สานั กงานฯ)

(5 นาที/ราย)

(15 นาที/ราย)

(5 นาที/ราย)

สรุป รวมระยะเวลำ 25 นำที /รำย
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แบบฟอร์ม ต ัวอย่ำงและคูม
่ อ
ื กำรกรอก
่ แบบฟอร์ม
ชือ

ลำด ับ
-

แบบแจ ้งกำรประสบอันตรำย เจ็บป่ วย หรือสูญหำย และคำร ้องขอรับเงินทดแทน ตำมพระรำชบัญญัตเิ งินทดแทน
พ.ศ. 2537 (กท. 16)

-

ใบรับรองแพทย์ (กท. 16/1) หรือใบรับรองแพทย์ของสถำนพยำบำล

-

แบบส่งตัวลูกจ ้ำงเข ้ำรับกำรรักษำพยำบำล (กท. 44) (กรณีนำยจ ้ำงส่งตัวเข ้ำรับกำรรักษำทีส
่ ถำนพยำบำลในควำม
ตกลงของกองทุนเงินทดแทน)
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คูม
่ อ
ื สำหร ับประชำชน : กำรขอร ับเงินทดแทนกองทุนเงินทดแทน (ค่ำทดแทนกรณี
ไม่สำมำรถทำงำนได้)
หน่วยงำนทีใ่ ห้บริกำร : สำนั กงำนประกันสังคม กระทรวงแรงงำน
หล ักเกณฑ์ วิธก
ี ำร เงือ
่ นไข (ถ้ำมี) ในกำรยืน
่ คำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
เงือ
่ นไขกำรเกิดสิทธิ
1. นำยจ ้ำงยืน
่ แบบแจ ้งกำรประสบอันตรำย หรือเจ็บป่ วย หรือสูญหำย (กท.16) ณ สำนั กงำนประกันสังคมแห่งท ้องทีท
่ ี่
ลูกจ ้ำงทำงำนอยูห
่ รือทีน
่ ำยจ ้ำงมีภม
ู ล
ิ ำเนำอยูภ
่ ำยใน 15 วัน นับแต่วน
ั ทีน
่ ำยจ ้ำงทรำบ หรือควรจะได ้ทรำบถึงกำรประสบ
อันตรำย
ิ ธิยน
2. ลูกจ ้ำง หรือผู ้มีสท
ื่ คำขอรับเงินทดแทน (กท.16) ณ สำนักงำนประกันสังคมแห่งท ้องทีท
่ ล
ี่ ก
ู จ ้ำงทำงำนอยูห
่ รือที่
นำยจ ้ำงมีภม
ู ล
ิ ำเนำอยูภ
่ ำยใน 180 วัน นับแต่วน
ั ทีป
่ ระสบอันตรำย เจ็บป่ วย หรือสูญหำย
3. ต ้องเป็ นลูกจ ้ำงของนำยจ ้ำง ทีอ
่ ยูใ่ นข่ำยควำมคุ ้มครองตำมกฎหมำยเงินทดแทน
4. ประสบอันตรำย หรือเจ็บป่ วยเนือ
่ งจำกกำรทำงำนให ้กับนำยจ ้ำง
5. ใบรับรองแพทย์ทรี่ ะบุวำ่ ลูกจ ้ำงหยุดพักรักษำตัว
6. ลูกจ ้ำงหยุดพักรักษำตัวตัง้ แต่ 1 วัน รวมไม่เกิน 1 ปี
หมำยเหตุ : ทัง้ นี้ กำรยืน
่ แบบกำรประสบอันตรำย หรือเจ็บป่ วย หรือสูญหำย (กท.16) เพียงครัง้ เดียวสำมำรถรับสิทธิ
ประโยชน์ได ้ทุกกรณี ได ้แก่ ค่ำรักษำพยำบำล ค่ำฟื้ นฟูสมรรถภำพในกำรทำงำน ค่ำทำศพ ค่ำทดแทนกรณีไม่สำมำรถ
ทำงำนได ้ ค่ำทดแทนกรณีสญ
ู เสียสมรรถภำพในกำรทำงำนของร่ำงกำย ค่ำทดแทนกรณีทพ
ุ พลภำพ และค่ำทดแทน
กรณีตำยหรือสูญหำย
วิธก
ี ำรและเงือ
่ นไขในกำรยืน
่ คำขอฯ
ิ ธิ ต ้องกรอกแบบยืน
1. นำยจ ้ำง /ลูกจ ้ำง /ผู ้มีสท
่ คำขอรับเงินทดแทน (กท.16) ให ้ถูกต ้อง ครบถ ้วน พร ้อมตรวจสอบและ
อ่ำนข ้อควำมให ้ครบถ ้วนก่อนลงลำยมือไว ้เป็ นหลักฐำน พร ้อมวัน เดือน ปี ทีย
่ น
ื่ คำขอฯ
2. เอกสำรประกอบกำรยืน
่ คำขอฯ ทีเ่ ป็ นสำเนำต ้องรับรองควำมถูกต ้องของสำเนำทุกฉบับ
3. กรณีเอกสำรหลักฐำนและข ้อเท็จจริง ครบถ ้วนถูกต ้อง เจ ้ำหน ้ำทีจ
่ ะดำเนินกำรให ้แล ้วเสร็ จภำยในระยะเวลำกำหนด
ิ ธิทรำบ
และมีหนังสือแจ ้งผลกำรพิจำรณำให ้นำยจ ้ำง /ลูกจ ้ำง /ผู ้มีสท
4. กรณีเจ ้ำหน ้ำทีย
่ ังไม่สำมำรถวินจ
ิ ฉั ยเรือ
่ งได ้ เจ ้ำหน ้ำทีจ
่ ะมีหนังสือแจ ้งให ้ทรำบว่ำเหตุใดจึงยังไม่สำมำรถวินจ
ิ ฉัยได ้
5. กำรรับเงินมี 3 วิธ ี ดังนี้
ิ ธิ ขอรับด ้วยตนเองให ้นำบัตรประจำตัวประชำชนมำแสดง หรือกรณี
1) กรณีรับเงินสด/เช็ค (นำยจ ้ำง /ลูกจ ้ำง /ผู ้มีสท
มอบอำนำจ ให ้บุคคลอืน
่ มำรับแทนต ้องทำเป็ นหนังสือและนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู ้มอบอำนำจและผู ้รับมอบ
อำนำจไปแสดงด ้วย)
ื่ ทีท
2) กรณีรับเงินทำงธนำณั ตใิ ห ้ระบุชอ
่ ำกำรไปรษณียท
์ ต
ี่ ้องกำรจะติดต่อรับเงินให ้ชัดเจน สำนั กงำนฯ จะส่งธนำณั ต ิ
ิ ธิ ภำยใน 3 วันทำกำร นั บถัดจำกวันทีอ
ให ้นำยจ ้ำง /ลูกจ ้ำง /ผู ้มีสท
่ นุมัตค
ิ ำสัง่ จ่ำย
ื่ และเลขบัญชีของ
3) กรณีรับเงินผ่ำนทำงธนำคำร ต ้องแนบสำเนำสมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำรประเภทออมทรัพย์ทม
ี่ ช
ี อ
ิ ธิเท่ำนัน
ิ ธิ ภำยใน 5
นำยจ ้ำง /ลูกจ ้ำง /ผู ้มีสท
้ สำนั กงำนฯ จะแจ ้งธนำคำรให ้โอนเงินเข ้ำบัญชีนำยจ ้ำง /ลูกจ ้ำง /ผู ้มีสท
วันทำกำรนั บจำกวันทีอ
่ นุมัตค
ิ ำสัง่ จ่ำย
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หมำยเหตุ :
1. กรณีคำขอฯ หรือรำยกำรเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำไม่ถูกต ้องหรือไม่ครบถ ้วน หรือไม่อำจแก ้ไข/ เพิม
่ เติมได ้ใน
ขณะนัน
้ ผู ้รับคำขอฯ และผู ้ยืน
่ คำขอฯ จะต ้องลงนำมในแบบรับเรือ
่ งและตรวจสอบเอกสำรกำรขอรับเงินทดแทน กองทุน
เงินทดแทนทีเ่ จ ้ำหน ้ำทีแ
่ จ ้งให ้ทรำบร่วมกัน พร ้อมกำหนดระยะเวลำให ้ผู ้ยืน
่ คำขอฯ ดำเนินกำรแก ้ไข/เพิม
่ เติม หำกผู ้ยืน
่
คำขอฯ ไม่ดำเนินกำรแก ้ไข/เพิม
่ เติมได ้ภำยในระยะเวลำทีก
่ ำหนด ผู ้รับคำขอฯ จะดำเนินกำรคืนคำขอฯ และเอกสำร
ประกอบกำรพิจำรณำ
2. ในกรณีทผ
ี่ ู ้ยืน
่ คำขอฯ ไม่ได ้มำยืน
่ ด ้วยตนเอง ณ สำนั กงำนประกันสังคม เช่น ทำงไปรษณีย ์ ฝำกผู ้อืน
่ ส่ง เมือ
่
ตรวจสอบแล ้ว พบว่ำ เอกสำรไม่ครบถ ้วนตำมทีร่ ะบุไว ้ในคูม
่ อ
ื ประชำชน สำนักงำนประกันสังคมจะแจ ้งให ้ผู ้ยืน
่ คำขอฯ
หรือผู ้แทน ส่งเอกสำรให ้สำนั กงำนประกันสังคมภำยใน 15 วัน นับแต่วน
ั ทีไ่ ด ้รับแจ ้ง
3. พนักงำนเจ ้ำหน ้ำทีจ
่ ะยังไม่พจ
ิ ำรณำคำขอฯ และยังไม่นับระยะเวลำดำเนินงำน จนกว่ำผู ้ยืน
่ คำขอฯ จะดำเนินกำรแก ้ไข
คำขอฯ หรือยืน
่ เอกสำรเพิม
่ เติมครบถ ้วนตำมแบบรับเรือ
่ ง และตรวจสอบเอกสำรกำรขอรับเงินทดแทน กองทุนเงิน
ทดแทน ทีเ่ จ ้ำหน ้ำทีแ
่ จ ้งให ้ทรำบนัน
้ เรียบร ้อยแล ้ว
4. ขัน
้ ตอนกำรดำเนินงำนตำมคูม
่ อ
ื จะเริม
่ นับระยะเวลำตัง้ แต่เจ ้ำหน ้ำทีต
่ รวจสอบเอกสำรครบถ ้วนตำมทีร่ ะบุไว ้ในคูม
่ อ
ื
ประชำชนเรียบร ้อยแล ้ว
ช่องทำงกำรให้บริกำร

สถำนทีใ่ ห้บริกำร

(หมำยเหตุ: (ทีอ
่ ยู่/โทรศัพท์ สำมำรถค ้นหำได ้ทำงเว็บไซต์
www.sso.go.th))
สำนั กงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพืน
้ ที่ 1-12 / สำนักงำน
ประกันสังคมจังหวัดและสำขำทัว่ ประเทศ /ติดต่อด ้วยตนเอง ณ

ระยะเวลำเปิ ดให้บริกำร เปิ ดให ้บริกำรวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว ้นวันหยุดทีท
่ ำงรำชกำรกำหนด) ตัง้ แต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีย
่ ง)

หน่วยงำน

ขนตอน
ั้
ระยะเวลำ และส่วนงำนทีร่ ับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 40 นำที
ลำด ับ
1)

2)
3)

ขนตอน
ั้
กำรตรวจสอบเอกสำร
ิ ธิยน
นำยจ ้ำง /ลูกจ ้ำง /ผู ้มีสท
ื่ คำขอรับเงินทดแทน (กท.16)
เจ ้ำหน ้ำทีต
่ รวจสอบควำมครบถ ้วนและถูกต ้องของแบบคำขอฯ
และเอกสำรประกอบกำรยืน
่ คำขอฯ พร ้อมบันทึกคำขอฯ
(หมำยเหตุ: -)
กำรพิจำรณำ
เจ ้ำหน ้ำทีพ
่ จ
ิ ำรณำวินจ
ิ ฉัย อนุมัตส
ิ งั่ จ่ำยและแจ ้งผลวินจ
ิ ฉัย
(หมำยเหตุ: -)
กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
เจ ้ำหน ้ำทีก
่ ำรเงินตัดจ่ำย (กรณีรับเงินสด /เช็ค ณ สำนั กงำนฯ)
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลำ
5 นำที

ส่วนทีร่ ับผิดชอบ
จุดรับคำขอ

30 นำที

จุดรับคำขอ

5 นำที

จุดรับคำขอ

รำยกำรเอกสำร หล ักฐำนประกอบ
ลำด ับ
1)

่ เอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม
ชือ
่ เติม (ถ้ำมี)
แบบแจ้งกำรประสบอ ันตรำย เจ็บป่วย หรือสูญหำย (กท.16)
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ -
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หน่วยงำนภำคร ัฐผูอ
้ อกเอกสำร
สำนั กงำนประกันสังคม

ลำด ับ
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

่ เอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม
ชือ
่ เติม (ถ้ำมี)
ใบร ับรองแพทย์ (กท.16/1) หรือใบร ับรองแพทย์ของ
สถำนพยำบำลทีร่ ะบุว ันหยุดพ ักร ักษำต ัว
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ ั
กำรประสบอ ันตรำยทีไ่ ม่ชดเจน
เช่น อุบ ัติเหตุรถยนต์ เกิดเหตุนอก
สถำนที่ เป็นต้น ต้องขอหล ักฐำนเพิม
่ เช่น หล ักฐำนกำรลงเวลำ
ทำงำน บ ันทึกประจำว ันตำรวจ แผนทีเ่ กิดเหตุ เป็นต้น
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ แบบรำยงำนกำรกล ับเข้ำทำงำน หรือหล ักฐำนแสดงกำรหยุดงำน
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ คำขอร ับเงินทดแทนทีไ่ ด้ทดรองจ่ำยคืน พร้อมหล ักฐำนทีน
่ ำยจ้ำง
ได้มก
ี ำรทดรองจ่ำยให้ลูกจ้ำงไปแล้ว (กรณีนำยจ้ำงมีกำรทดรอง
จ่ำยเงินให้ลูกจ้ำงไปแล้ว)
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ ิ ธิมำร ับเงิน ด้วยตนเอง ต้องนำ
กรณีนำยจ้ำง /ลูกจ้ำง /ผูม
้ ส
ี ท
บ ัตรประจำต ัวประชำชนฉบ ับจริงไปแสดง หรือกรณีมอบอำนำจ
ต้องทำเป็นหน ังสือและนำบ ัตรประจำต ัวประชำชนฉบ ับจริงของผู ้
มอบและผูร้ ับมอบไปแสดง หรือกรณีร ับเงินทำงธนำคำรให้แนบ
สำเนำสมุดบ ัญชีเงินฝำกธนำคำรประเภทออมทร ัพย์หน้ำแรกทีม
่ ี
่ และเลขทีบ
ิ ธิ
ชือ
่ ัญชีของนำยจ้ำง /ลูกจ้ำง /ผูม
้ ส
ี ท
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (สำมำรถเลือกรับเงินผ่ำนธนำคำรกรุงไทย จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จำกัด(มหำชน) ธนำคำรออมสิน ธนำคำรเพือ
่
กำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร)
ิ ธิเป็นต่ำงชำติมำร ับเงินด้วยตนเอง ต้องนำ
กรณีนำยจ้ำง /ผูม
้ ส
ี ท
หน ังสือเดินทำง (Passport) หรือสำเนำหน ังสือเดินทำงชว่ ั ครำว
หรือเอกสำรร ับรองบุคคลทีท
่ ำงรำชกำรออกให้ และกำรร ับเงินให้
ใชเ้ อกสำรฉบ ับจริง
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ เอกสำรประกอบกำรยืน
่ คำขอฯ ทีเ่ ป็นสำเนำให้ร ับรองสำเนำทุก
ฉบ ับ และแสดงเอกสำรทีเ่ ป็นต้นฉบ ับ เมือ
่ พน ักงำนเจ้ำหน้ำทีข
่ อ
ตรวจสอบ กรณีเอกสำรหล ักฐำนสำค ัญต่อกำรพิจำรณำเป็น
ภำษำต่ำงประเทศ ให้จ ัดทำคำแปลเป็นภำษำไทยและร ับรองควำม
ถูกต้องให้ครบถ้วน
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ -
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หน่วยงำนภำคร ัฐผูอ
้ อกเอกสำร
สำนั กงำนประกันสังคม

-

-

-

กรมกำรปกครอง

กรมกำรกงสุล

กรมกำรกงสุล

ค่ำธรรมเนียม
ลำด ับ
1)

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
ไม่เสียค่ำธรรมเนียม
(หมำยเหตุ: -)

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
-

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำด ับ
1)
2)
3)
4)
5)

ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
สำนั กงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพืน
้ ที่ 1-12 /สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดและสำขำทัว่ ประเทศ
(หมำยเหตุ: (ทีอ
่ ยูแ
่ ละโทรศัพท์ สำมำรถค ้นหำได ้ทำงเว็บไซต์ www.sso.go.th ))
เว็บไซต์ www.sso.go.th
(หมำยเหตุ: -)
สำยด่วน 1506
(หมำยเหตุ: -)
ศูนย์บริกำรประชำชน สำนั กปลัดสำนั กนำยกรัฐมนตรี
ิ กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th /
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ตู ้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุ โลก เขตดุสติ กทม. 10300))
ศูนย์รับเรือ
่ งร ้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ
(หมำยเหตุ: (สำนักงำนคณะกรรมกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน ป.ป.ท.)
้ 2 ถนนแจ ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชัน
11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH

ศูนย์รับเรือ
่ งร ้องเรียนสำหรับนั กลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center /
Email : Fad.pacc@gmail.com))

แผนผ ังขนตอนและระยะเวลำกำรขอร
ั้
ับเงินทดแทนกองทุนเงินทดแทน (ค่ำทดแทนกรณีไม่สำมำรถทำงำนได้)

ิ ธิยน
นายจ ้าง /ลูกจ ้าง /ผู ้มีสท
ื่ คา
ขอรับเงินทดแทน (กท.16)
เจ ้าหน ้าทีต
่ รวจสอบความครบถ ้วน
และถูกต ้องของแบบคาขอฯ และ
เอกสารประกอบการยืน
่ คาขอฯ
พร ้อมบันทึกคาขอฯ

เจ ้าหน ้าทีพ
่ จ
ิ ารณาวินจ
ิ ฉัย
อนุมัตส
ิ งั่ จ่ายและแจ ้งผล
วินจ
ิ ฉั ย

เจ ้าหน ้าทีก
่ ารเงินตัดจ่าย (กรณี
รับเงินสด /เช็ค ณ สานั กงานฯ)

(5 นาที/ราย)
(30 นาที/ราย)

(5 นาที/ราย)

สรุป รวมระยะเวลำ 40 นำที /รำย
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แบบฟอร์ม ต ัวอย่ำงและคูม
่ อ
ื กำรกรอก
่ แบบฟอร์ม
ชือ

ลำด ับ
-

แบบแจ ้งกำรประสบอันตรำย เจ็บป่ วย หรือสูญหำย และคำร ้องขอรับเงินทดแทน ตำม
พระรำชบัญญัตเิ งินทดแทน พ.ศ. 2537 (กท. 16)

-

ใบรับรองแพทย์ (กท. 16/1) หรือใบรับรองแพทย์ของสถำนพยำบำล

-

แบบส่งตัวลูกจ ้ำงเข ้ำรับกำรรักษำพยำบำล (กท. 44) (กรณีนำยจ ้ำงส่งตัวเข ้ำรับกำรรักษำทีส
่ ถำนพยำบำลในควำม
ตกลงของกองทุนเงินทดแทน)
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ี
คูม
่ อ
ื สำหร ับประชำชน : กำรขอร ับเงินทดแทนกองทุนเงินทดแทน (ค่ำทดแทนกรณีสญ
ู เสย
สมรรถภำพในกำรทำงำนของร่ำงกำย)
หน่วยงำนทีใ่ ห้บริกำร : สำนั กงำนประกันสังคม กระทรวงแรงงำน
หล ักเกณฑ์ วิธก
ี ำร เงือ
่ นไข (ถ้ำมี) ในกำรยืน
่ คำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
เงือ
่ นไขกำรเกิดสิทธิ
1. นำยจ ้ำงยืน
่ แบบแจ ้งกำรประสบอันตรำย หรือเจ็บป่ วย หรือสูญหำย (กท.16) ณ สำนั กงำนประกันสังคมแห่งท ้องทีท
่ ี่
ลูกจ ้ำงทำงำนอยูห
่ รือทีน
่ ำยจ ้ำงมีภม
ู ล
ิ ำเนำอยูภ
่ ำยใน 15 วัน นับแต่วน
ั ทีน
่ ำยจ ้ำงทรำบ หรือควรจะได ้ทรำบถึงกำรประสบ
อันตรำย
ิ ธิยน
2. ลูกจ ้ำง หรือผู ้มีสท
ื่ คำขอรับเงินทดแทน (กท.16) ณ สำนักงำนประกันสังคมแห่งท ้องทีท
่ ล
ี่ ก
ู จ ้ำงทำงำนอยูห
่ รือที่
นำยจ ้ำงมีภม
ู ล
ิ ำเนำอยูภ
่ ำยใน 180 วัน นับแต่วน
ั ทีป
่ ระสบอันตรำย เจ็บป่ วย หรือสูญหำย
3. ต ้องเป็ นลูกจ ้ำงของนำยจ ้ำง ทีอ
่ ยูใ่ นข่ำยควำมคุ ้มครองตำมกฎหมำยเงินทดแทน
4. ประสบอันตรำย หรือเจ็บป่ วยเนือ
่ งจำกกำรทำงำนให ้กับนำยจ ้ำง และมีกำรสูญเสียสมรรถภำพในกำรทำงำนของ
ร่ำงกำย
5. ได ้รับกำรประเมินกำรสูญเสียสมรรถภำพของอวัยวะจำกแพทย์ผู ้ขึน
้ ทะเบียนเป็ นแพทย์ผู ้ประเมินของสำนั กงำน
ประกันสังคม (โดยลูกจ ้ำงจะประเมินกำรสูญเสียได ้ต ้องได ้รับกำรรักษำด ้วยวิธก
ี ำรต่ำงๆ ทำงกำรแพทย์อย่ำงเต็มทีแ
่ ล ้ว
้ สุดกำรรักษำซึง่ ไม่สำมำรถรักษำให ้เป็ นปกติได ้ และพยำธิสภำพของอวัยวะนัน
หรือสิน
้ คงทีไ่ ม่มก
ี ำรเปลีย
่ นแปลงอีก
หรือเมือ
่ พ ้นกำหนดระยะเวลำหนึง่ ปี นับแต่วน
ั ทีล
่ ก
ู จ ้ำงประสบอันตรำยหรือเจ็บป่ วย) หรือกรณีสญ
ู เสียอวัยวะตำมมำตรำ
ั เจน ไม่สำมำรถแก ้ไขได ้แล ้ว เช่น นิว้ มือขำดออกจำกกันอย่ำงชัดเจน และไม่สำมำรถ
18 (2) ถ ้ำมีกำรสูญเสียอวัยวะทีช
่ ด
ต่อให ้ติดกันได ้อีก โดยสำมำรถจ่ำยได ้ตำมประกำศกระทรวงแรงงำน เรือ
่ ง กำหนดระยะเวลำกำรจ่ำยค่ำทดแทน และ
หลักเกณฑ์ และวิธก
ี ำรคำนวณค่ำจ ้ำง รำยเดือน ฉบับลงวันที่ 21 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562
6. เจ ้ำหน ้ำทีด
่ ำเนินกำรพิจำรณำวินจ
ิ ฉัยแล ้วว่ำเป็ นกำรประสบอันตรำยหรือเจ็บป่ วยเกิดเนือ
่ งจำกกำรทำงำน พร ้อมทัง้
ได ้รับกำรประเมินกำรสูญเสียสมรรถภำพจำกแพทย์ผู ้ขึน
้ ทะเบียนเป็ นแพทย์ผู ้ประเมินของสำนักงำนประกันสังคม หรือมี
ั เจนตำมประกำศกระทรวงแรงงำน เรือ
กำรสูญเสียอวัยวะทีช
่ ด
่ ง กำหนดระยะเวลำกำรจ่ำยค่ำทดแทนและหลักเกณฑ์ฯ
เรียบร ้อยแล ้ว
หมำยเหตุ : ทัง้ นี้ กำรยืน
่ แบบกำรประสบอันตรำย หรือเจ็บป่ วย หรือสูญหำย (กท.16) เพียงครัง้ เดียวสำมำรถรับสิทธิ
ประโยชน์ได ้ทุกกรณี ได ้แก่ ค่ำรักษำพยำบำล ค่ำฟื้ นฟูสมรรถภำพในกำรทำงำน ค่ำทำศพ ค่ำทดแทนกรณีไม่สำมำรถ
ทำงำนได ้ ค่ำทดแทนกรณีสญ
ู เสียสมรรถภำพในกำรทำงำนของร่ำงกำย ค่ำทดแทนกรณีทพ
ุ พลภำพ และค่ำทดแทน
กรณีตำยหรือสูญหำย
วิธก
ี ำรและเงือ
่ นไขในกำรยืน
่ คำขอฯ
1. นำยจ ้ำง /ลูกจ ้ำง ต ้องกรอกแบบยืน
่ คำขอรับเงินทดแทน (กท.16) ให ้ถูกต ้อง ครบถ ้วน พร ้อมตรวจสอบและอ่ำน
ข ้อควำมให ้ครบถ ้วนก่อนลงลำยมือไว ้เป็ นหลักฐำน พร ้อมวัน เดือน ปี ทีย
่ น
ื่ คำขอฯ
2. เอกสำรประกอบกำรยืน
่ คำขอฯ ทีเ่ ป็ นสำเนำต ้องรับรองควำมถูกต ้องของสำเนำทุกฉบับ
3. กรณีเอกสำรหลักฐำนและข ้อเท็จจริง ครบถ ้วนถูกต ้อง เจ ้ำหน ้ำทีจ
่ ะดำเนินกำรให ้แล ้วเสร็ จภำยในระยะเวลำกำหนด
และมีหนังสือแจ ้งผลกำรพิจำรณำให ้นำยจ ้ำง /ลูกจ ้ำงทรำบ
4. กรณีเจ ้ำหน ้ำทีย
่ ังไม่สำมำรถวินจ
ิ ฉั ยเรือ
่ งได ้ เจ ้ำหน ้ำทีจ
่ ะมีหนังสือแจ ้งให ้ทรำบว่ำเหตุใดจึงยังไม่สำมำรถวินจ
ิ ฉัยได ้
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5. กำรรับเงินมี 3 วิธ ี ดังนี้
1) กรณีรับเงินสด/เช็ค (ลูกจ ้ำงขอรับด ้วยตนเองให ้นำบัตรประจำตัวประชำชนมำแสดง หรือกรณีมอบอำนำจให ้บุคคล
อืน
่ มำรับแทนต ้องทำเป็ นหนังสือและนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู ้มอบอำนำจและผู ้รับมอบอำนำจไปแสดงด ้วย)
ื่ ทีท
2) กรณีรับเงินทำงธนำณั ตใิ ห ้ระบุชอ
่ ำกำรไปรษณียท
์ ต
ี่ ้องกำรจะติดต่อรับเงินให ้ชัดเจน สำนั กงำนฯ จะส่งธนำณั ต ิ
่
ให ้ลูกจ ้ำง ภำยใน 3 วันทำกำร นับถัดจำกวันทีอ
่ นุมัตค
ิ ำสังจ่ำย
ื่ และเลขบัญชีของ
3) กรณีรับเงินผ่ำนทำงธนำคำร ต ้องแนบสำเนำสมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำรประเภทออมทรัพย์ทม
ี่ ช
ี อ
ลูกจ ้ำงเท่ำนัน
้ สำนักงำนฯ จะแจ ้งธนำคำรให ้โอนเงินเข ้ำบัญชีลก
ู จ ้ำง ภำยใน 5 วันทำกำรนับจำกวันทีอ
่ นุมัตค
ิ ำสัง่ จ่ำย
หมำยเหตุ :
1. กรณีคำขอฯ หรือรำยกำรเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำไม่ถูกต ้องหรือไม่ครบถ ้วน หรือไม่อำจแก ้ไข/ เพิม
่ เติมได ้ใน
ขณะนัน
้ ผู ้รับคำขอฯ และผู ้ยืน
่ คำขอฯ จะต ้องลงนำมในแบบรับเรือ
่ งและตรวจสอบเอกสำรกำรขอรับเงินทดแทน กองทุน
ทดแทน ทีเ่ จ ้ำหน ้ำทีแ
่ จ ้งให ้ทรำบร่วมกัน พร ้อมกำหนดระยะเวลำให ้ผู ้ยืน
่ คำขอฯ ดำเนินกำรแก ้ไข/เพิม
่ เติม หำกผู ้ยืน
่ คำ
ขอฯ ไม่ดำเนินกำรแก ้ไข/เพิม
่ เติมได ้ภำยในระยะเวลำทีก
่ ำหนด ผู ้รับคำขอฯ จะดำเนินกำรคืนคำขอฯ และเอกสำร
ประกอบกำรพิจำรณำ
2. ในกรณีทผ
ี่ ู ้ยืน
่ คำขอฯ ไม่ได ้มำยืน
่ ด ้วยตนเอง ณ สำนั กงำนประกันสังคม เช่น ทำงไปรษณีย ์ ฝำกผู ้อืน
่ ส่ง เมือ
่
ตรวจสอบแล ้ว พบว่ำ เอกสำรไม่ครบถ ้วนตำมทีร่ ะบุไว ้ในคูม
่ อ
ื ประชำชน สำนักงำนประกันสังคมจะแจ ้งให ้ผู ้ยืน
่ คำขอฯ
หรือผู ้แทน ส่งเอกสำรให ้สำนั กงำนประกันสังคมภำยใน 15 วัน นับแต่วน
ั ทีไ่ ด ้รับแจ ้ง
3. พนักงำนเจ ้ำหน ้ำทีจ
่ ะยังไม่พจ
ิ ำรณำคำขอฯ และยังไม่นับระยะเวลำดำเนินงำน จนกว่ำผู ้ยืน
่ คำขอฯ จะดำเนินกำรแก ้ไข
คำขอฯ หรือยืน
่ เอกสำรเพิม
่ เติมครบถ ้วนตำมแบบรับเรือ
่ ง และตรวจสอบเอกสำรกำรขอรับเงินทดแทน กองทุนเงิน
ทดแทน ทีเ่ จ ้ำหน ้ำทีแ
่ จ ้งให ้ทรำบนัน
้ เรียบร ้อยแล ้ว
4. ขัน
้ ตอนกำรดำเนินงำนตำมคูม
่ อ
ื จะเริม
่ นับระยะเวลำตัง้ แต่เจ ้ำหน ้ำทีต
่ รวจสอบเอกสำรครบถ ้วนตำมทีร่ ะบุไว ้ในคูม
่ อ
ื
ประชำชนเรียบร ้อยแล ้ว
ช่องทำงกำรให้บริกำร

สถำนทีใ่ ห้บริกำร

(หมำยเหตุ: (ทีอ
่ ยู่/เบอร์โทรศัพย์ สำมำรถค ้นหำได ้ทำงเว็บไซต์
www.sso.go.th ))
สำนั กงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพืน
้ ที่ 1-12 / สำนักงำน
ประกันสังคมจังหวัดและสำขำทัว่ ประเทศ /ติดต่อด ้วยตนเอง ณ

ระยะเวลำเปิ ดให้บริกำร เปิ ดให ้บริกำรวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว ้นวันหยุดทีท
่ ำงรำชกำรกำหนด) ตัง้ แต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีย
่ ง)

หน่วยงำน

ขนตอน
ั้
ระยะเวลำ และส่วนงำนทีร่ ับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 30 นำที
ลำด ับ
1)

2)

ขนตอน
ั้
กำรตรวจสอบเอกสำร
ลูกจ ้ำงยืน
่ ขอรับค่ำสูญเสียฯ เจ ้ำหน ้ำทีต
่ รวจสอบแบบรำยงำนกำร
ประเมินกำรสูญเสียฯ กับสภำพสูญเสีย
พร ้อมบันทึกคำขอฯ
(หมำยเหตุ: -)
กำรพิจำรณำ
เจ ้ำหน ้ำทีพ
่ จ
ิ ำรณำวินจ
ิ ฉัย อนุมัตส
ิ งั่ จ่ำยและแจ ้งผลวินจ
ิ ฉัย
(หมำยเหตุ: -)
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ระยะเวลำ
5 นำที

ส่วนทีร่ ับผิดชอบ
จุดรับคำขอ

20 นำที

จุดรับคำขอ

ลำด ับ
3)

ขนตอน
ั้
กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
เจ ้ำหน ้ำทีก
่ ำรเงินตัดจ่ำย (กรณีรับเงินสด /เช็ค ณ สำนั กงำนฯ)
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลำ
5 นำที

ส่วนทีร่ ับผิดชอบ
จุดรับคำขอ

รำยกำรเอกสำร หล ักฐำนประกอบ
ลำด ับ
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

่ เอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม
ชือ
่ เติม (ถ้ำมี)
แบบแจ้งกำรประสบอ ันตรำย เจ็บป่วย หรือสูญหำย (กท.16)
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ ใบร ับรองแพทย์ (กท.16/1) หรือใบร ับรองแพทย์ของ
สถำนพยำบำล
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ ั
กำรประสบอ ันตรำยทีไ่ ม่ชดเจน
เช่น อุบ ัติเหตุรถยนต์ เกิดเหตุนอก
สถำนที่ เป็นต้น ต้องขอหล ักฐำนเพิม
่ เช่น หล ักฐำนกำรลงเวลำ
ทำงำน บ ันทึกประจำว ันตำรวจ แผนทีเ่ กิดเหตุ เป็นต้น
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ สำเนำเวชระเบียน
ฉบ ับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ ภำพถ่ำยหรือภำพวำดอว ัยวะทีส
่ ูญเสียสมรรถภำพ
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ แบบรำยงำนกำรประเมินกำรสูญเสียสมรรถภำพของอว ัยวะหรือ
ของทงร่
ั้ ำงกำย
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ คำร้องขอร ับค่ำทดแทนครำวเดียวหรือเป็นระยะเวลำอย่ำงอืน
่
(กรณีขอร ับค่ำทดแทนล่วงหน้ำ)
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ กรณีลก
ู จ้ำงมำร ับเงินด้วยตนเอง ต้องนำบ ัตรประจำต ัวประชำชน
ฉบ ับจริงไปแสดง หรือกรณีมอบอำนำจต้องทำเป็นหน ังสือและนำ
บ ัตรประจำต ัวประชำชนฉบ ับจริงของผูม
้ อบ และผูร้ ับมอบไป
แสดง หรือกรณีร ับเงินทำงธนำคำรให้แนบสำเนำสมุดบ ัญชีเงิน
ื่ และเลขทีบ
ฝำกธนำคำรประเภทออมทร ัพย์หน้ำแรกทีม
่ ช
ี อ
่ ัญชีของ
ลูกจ้ำง
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (สำมำรถเลือกรับเงินผ่ำนธนำคำรกรุงไทย จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จำกัด(มหำชน) ธนำคำรออมสิน ธนำคำรเพือ
่
กำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร)
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หน่วยงำนภำคร ัฐผูอ
้ อกเอกสำร
สำนั กงำนประกันสังคม

สำนั กงำนประกันสังคม

-

-

-

-

-

กรมกำรปกครอง

ลำด ับ
9)

10)

่ เอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม
ชือ
่ เติม (ถ้ำมี)
กรณีลก
ู จ้ำงเป็นต่ำงชำติมำร ับเงินด้วยตนเอง ต้องนำหน ังสือ
เดินทำง (Passport) หรือสำเนำหน ังสือเดินทำงชว่ ั ครำว หรือ
เอกสำรร ับรองบุคคลทีท
่ ำงรำชกำรออกให้ และกำรร ับเงินให้ใช ้
เอกสำรฉบ ับจริง
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ เอกสำรประกอบกำรยืน
่ คำขอฯ ทีเ่ ป็นสำเนำให้ร ับรองสำเนำทุก
ฉบ ับ และแสดงเอกสำรทีเ่ ป็นต้นฉบ ับ เมือ
่ พน ักงำนเจ้ำหน้ำทีข
่ อ
ตรวจสอบ กรณีเอกสำรหล ักฐำนสำค ัญต่อกำรพิจำรณำเป็น
ภำษำต่ำงประเทศ ให้จ ัดทำคำแปลเป็นภำษำไทยและร ับรองควำม
ถูกต้องให้ครบถ้วน
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ -

หน่วยงำนภำคร ัฐผูอ
้ อกเอกสำร
กรมกำรกงสุล

-

ค่ำธรรมเนียม
ลำด ับ
1)

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
ไม่เสียค่ำธรรมเนียม
(หมำยเหตุ: -)

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
-

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำด ับ
1)
2)
3)
4)
5)

ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
สำนั กงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพืน
้ ที่ 1-12 /สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดและสำขำทัว่ ประเทศ
(หมำยเหตุ: (ทีอ
่ ยูแ
่ ละโทรศัพท์ สำมำรถค ้นหำได ้ทำงเว็บไซต์ www.sso.go.th ))
เว็บไซต์ www.sso.go.th
(หมำยเหตุ: -)
สำยด่วน 1506
(หมำยเหตุ: -)
ศูนย์บริกำรประชำชน สำนั กปลัดสำนั กนำยกรัฐมนตรี
ิ กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th /
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ตู ้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300))
ศูนย์รับเรือ
่ งร ้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ
(หมำยเหตุ: (สำนักงำนคณะกรรมกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน ป.ป.ท.)
้ 2 ถนนแจ ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชัน
11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH

ศูนย์รับเรือ
่ งร ้องเรียนสำหรับนั กลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center /
Email : Fad.pacc@gmail.com))
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แผนผ ังขนตอนและระยะเวลำกำรขอร
ั้
ับเงินทดแทนกองทุนเงินทดแทน
(ค่ำทดแทนกรณีสูญเสียสมรรถภำพในกำรทำงำนของร่ำงกำย)

ลูกจ ้างยืน
่ ขอรับค่าสูญเสียฯ
เจ ้าหน ้าทีต
่ รวจสอบแบบ
รายงานการประเมินการสูญเสียฯ
กับสภาพสูญเสีย
พร ้อมบันทึกคาขอฯ

เจ ้าหน ้าทีพ
่ จ
ิ ารณาวินจ
ิ ฉัย
อนุมัตส
ิ งั่ จ่ายและแจ ้งผลวินจ
ิ ฉั ย

เจ ้าหน ้าทีก
่ ารเงินตัดจ่าย
(กรณีรับเงินสด /เช็ค
ณ สานั กงานฯ)

(20 นาที/ราย)

(5 นาที/ราย)

(5 นาที/ราย)

สรุป รวมระยะเวลำ 30 นำที/รำย

แบบฟอร์ม ต ัวอย่ำงและคูม
่ อ
ื กำรกรอก
่ แบบฟอร์ม
ชือ

ลำด ับ
-

แบบแจ ้งกำรประสบอันตรำย เจ็บป่ วย หรือสูญหำย และคำร ้องขอรับเงินทดแทน ตำมพระรำชบัญญัตเิ งินทดแทน
พ.ศ. 2537 (กท. 16)

-

ใบรับรองแพทย์ (กท. 16/1) หรือใบรับรองแพทย์ของสถำนพยำบำล

-

แบบส่งตัวลูกจ ้ำงเข ้ำรับกำรรักษำพยำบำล (กท. 44) (กรณีนำยจ ้ำงส่งตัวเข ้ำรับกำรรักษำทีส
่ ถำนพยำบำลในควำม
ตกลงของกองทุนเงินทดแทน)
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คูม
่ อ
ื สำหร ับประชำชน : กำรขอร ับเงินทดแทนกองทุนเงินทดแทน (ค่ำทดแทนกรณี
ทุพพลภำพ)
หน่วยงำนทีใ่ ห้บริกำร : สำนั กงำนประกันสังคม กระทรวงแรงงำน
หล ักเกณฑ์ วิธก
ี ำร เงือ
่ นไข (ถ้ำมี) ในกำรยืน
่ คำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
เงือ
่ นไขกำรเกิดสิทธิ
1. นำยจ ้ำงยืน
่ แบบแจ ้งกำรประสบอันตรำย หรือเจ็บป่ วย หรือสูญหำย (กท.16) ณ สำนั กงำนประกันสังคมแห่งท ้องทีท
่ ี่
ลูกจ ้ำงทำงำนอยูห
่ รือทีน
่ ำยจ ้ำงมีภม
ู ล
ิ ำเนำอยูภ
่ ำยใน 15 วัน นับแต่วน
ั ทีน
่ ำยจ ้ำงทรำบ หรือควรจะได ้ทรำบถึงกำรประสบ
อันตรำย
ิ ธิยน
2. ลูกจ ้ำง หรือผู ้มีสท
ื่ คำขอรับเงินทดแทน (กท.16) ณ สำนักงำนประกันสังคมแห่งท ้องทีท
่ ล
ี่ ก
ู จ ้ำงทำงำนอยูห
่ รือที่
นำยจ ้ำงมีภม
ู ล
ิ ำเนำอยูภ
่ ำยใน 180 วัน นับแต่วน
ั ทีป
่ ระสบอันตรำย เจ็บป่ วย หรือสูญหำย
3. ต ้องเป็ นลูกจ ้ำงของนำยจ ้ำง ทีอ
่ ยูใ่ นข่ำยควำมคุ ้มครองตำมกฎหมำยเงินทดแทน
4. ประสบอันตรำย หรือเจ็บป่ วยเนือ
่ งจำกกำรทำงำนให ้กับนำยจ ้ำง และเป็ นทุพพลภำพ
5. ได ้รับกำรประเมินกำรสูญเสียสมรรถภำพของอวัยวะจำกแพทย์ผู ้ขึน
้ ทะเบียนเป็ นแพทย์ผู ้ประเมินของสำนั กงำน
ประกันสังคม (โดยลูกจ ้ำงจะประเมินกำรสูญเสียได ้ต ้องได ้รับกำรรักษำด ้วยวิธก
ี ำรต่ำงๆ ทำงกำรแพทย์อย่ำงเต็มทีแ
่ ล ้ว
้ สุดกำรรักษำซึง่ ไม่สำมำรถรักษำให ้เป็ นปกติได ้ และพยำธิสภำพของอวัยวะนัน
หรือสิน
้ คงทีไ่ ม่มก
ี ำรเปลีย
่ นแปลงอีก
หรือเมือ
่ พ ้นกำหนดระยะเวลำหนึง่ ปี นับแต่วน
ั ทีล
่ ก
ู จ ้ำงประสบอันตรำยหรือเจ็บป่ วย) หรือกรณีสญ
ู เสียอวัยวะตำมมำตรำ
ั เจน ไม่สำมำรถแก ้ไขได ้แล ้ว เช่น ขำทัง้ สองข ้ำงขำด มือทัง้ สองข ้ำงขำด เป็ นต ้น
18 (3) ถ ้ำมีกำรสูญเสียอวัยวะทีช
่ ด
โดยสำมำรถจ่ำยได ้ตำมประกำศกระทรวงแรงงำน เรือ
่ ง กำหนดระยะเวลำกำรจ่ำยค่ำทดแทน และหลักเกณฑ์ และวิธก
ี ำร
คำนวณค่ำจ ้ำงรำยเดือน ฉบับลงวันที่ 21 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562
6. เจ ้ำหน ้ำทีด
่ ำเนินกำรพิจำรณำวินจ
ิ ฉัยแล ้วว่ำเป็ นกำรประสบอันตรำยหรือเจ็บป่ วยเกิดเนือ
่ งจำกกำรทำงำน พร ้อมทัง้
ได ้รับกำรประเมินกำรเป็ นผู ้ทุพพลภำพจำกแพทย์ผู ้ขึน
้ ทะเบียนเป็ นแพทย์ผู ้ประเมินของสำนั กงำนประกันสังคม หรือเป็ น
ผู ้ทุพพลภำพตำมประกำศกระทรวงแรงงำน เรือ
่ ง กำหนดระยะเวลำกำรจ่ำยค่ำทดแทนและหลักเกณฑ์ฯ เรียบร ้อยแล ้ว
หมำยเหตุ : ทัง้ นี้ กำรยืน
่ แบบกำรประสบอันตรำย หรือเจ็บป่ วย หรือสูญหำย (กท.16) เพียงครัง้ เดียวสำมำรถรับสิทธิ
ประโยชน์ได ้ทุกกรณี ได ้แก่ ค่ำรักษำพยำบำล ค่ำฟื้ นฟูสมรรถภำพในกำรทำงำน ค่ำทำศพ ค่ำทดแทนกรณีไม่สำมำรถ
ทำงำนได ้ ค่ำทดแทนกรณีสญ
ู เสียสมรรถภำพในกำรทำงำนของร่ำงกำย ค่ำทดแทนกรณีทพ
ุ พลภำพ และค่ำทดแทน
กรณีตำยหรือสูญหำย
วิธก
ี ำรและเงือ
่ นไขในกำรยืน
่ คำขอฯ
1. นำยจ ้ำง /ลูกจ ้ำง ต ้องกรอกแบบยืน
่ คำขอรับเงินทดแทน (กท.16) ให ้ถูกต ้อง ครบถ ้วน พร ้อมตรวจสอบและอ่ำน
ข ้อควำมให ้ครบถ ้วนก่อนลงลำยมือไว ้เป็ นหลักฐำน พร ้อมวัน เดือน ปี ทีย
่ น
ื่ คำขอฯ
2. เอกสำรประกอบกำรยืน
่ คำขอฯ ทีเ่ ป็ นสำเนำต ้องรับรองควำมถูกต ้องของสำเนำทุกฉบับ
3. กรณีเอกสำรหลักฐำนและข ้อเท็จจริง ครบถ ้วนถูกต ้อง เจ ้ำหน ้ำทีจ
่ ะดำเนินกำรให ้แล ้วเสร็ จภำยในระยะเวลำกำหนด
และมีหนังสือแจ ้งผลกำรพิจำรณำให ้นำยจ ้ำง /ลูกจ ้ำงทรำบ
4. กรณีเอกสำรหลักฐำนและข ้อเท็จจริง ไม่ครบถ ้วนเพียงพอต่อกำรวินจ
ิ ฉัย เจ ้ำหน ้ำทีจ
่ ะออกหนังสือรับเรือ
่ งให ้แก่ผู ้ยืน
่
คำขอฯ เก็บไว ้เป็ นหลักฐำนและแจ ้งให ้ทรำบว่ำขำดเอกสำรใด นำยจ ้ำง/ลูกจ ้ำง ต ้องนำเอกสำรหลักฐำนมำให ้เจ ้ำหน ้ำที่
ภำยในระยะเวลำทีก
่ ำหนด เจ ้ำหน ้ำทีจ
่ งึ จะสำมำรถพิจำรณำเรือ
่ งให ้แล ้วเสร็จภำยในระยะเวลำกำหนดได ้
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5. กรณีเจ ้ำหน ้ำทีย
่ ังไม่สำมำรถวินจ
ิ ฉั ยเรือ
่ งได ้ เจ ้ำหน ้ำทีจ
่ ะมีหนังสือแจ ้งให ้ทรำบว่ำเหตุใดจึงยังไม่สำมำรถวินจ
ิ ฉัยได ้
6. กำรรับเงินมี 3 วิธ ี ดังนี้
1) กรณีรับเงินสด/เช็ค (ลูกจ ้ำงขอรับด ้วยตนเองให ้นำบัตรประจำตัวประชำชนมำแสดง หรือกรณีมอบอำนำจให ้บุคคล
อืน
่ มำรับแทนต ้องทำเป็ นหนังสือและนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู ้มอบอำนำจและผู ้รับมอบอำนำจไปแสดงด ้วย)
ื่ ทีท
2) กรณีรับเงินทำงธนำณั ตใิ ห ้ระบุชอ
่ ำกำรไปรษณียท
์ ต
ี่ ้องกำรจะติดต่อรับเงินให ้ชัดเจน สำนั กงำนฯ จะส่งธนำณั ต ิ
ให ้ลูกจ ้ำง ภำยใน 3 วันทำกำร นับถัดจำกวันทีอ
่ นุมัตค
ิ ำสัง่ จ่ำย
ื่ และเลขบัญชีของ
3) กรณีรับเงินผ่ำนทำงธนำคำร ต ้องแนบสำเนำสมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำรประเภทออมทรัพย์ทม
ี่ ช
ี อ
ลูกจ ้ำงเท่ำนัน
้ สำนักงำนฯ จะแจ ้งธนำคำรให ้โอนเงินเข ้ำบัญชีลก
ู จ ้ำง ภำยใน 5 วันทำกำรนับจำกวันทีอ
่ นุมัตค
ิ ำสัง่ จ่ำย
หมำยเหตุ :
1. กรณีคำขอฯ หรือรำยกำรเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำไม่ถูกต ้องหรือไม่ครบถ ้วน หรือไม่อำจแก ้ไข/ เพิม
่ เติมได ้ใน
ขณะนัน
้ ผู ้รับคำขอฯ และผู ้ยืน
่ คำขอฯ จะต ้องลงนำมในแบบรับเรือ
่ งและตรวจสอบเอกสำรกำรขอรับเงินทดแทน กองทุน
ทดแทน ทีเ่ จ ้ำหน ้ำทีแ
่ จ ้งให ้ทรำบร่วมกัน พร ้อมกำหนดระยะเวลำให ้ผู ้ยืน
่ คำขอฯ ดำเนินกำรแก ้ไข/เพิม
่ เติม หำกผู ้ยืน
่ คำ
ขอฯ ไม่ดำเนินกำรแก ้ไข/เพิม
่ เติมได ้ภำยในระยะเวลำทีก
่ ำหนด ผู ้รับคำขอฯ จะดำเนินกำรคืนคำขอฯ และเอกสำร
ประกอบกำรพิจำรณำ
2. ในกรณีทผ
ี่ ู ้ยืน
่ คำขอฯ ไม่ได ้มำยืน
่ ด ้วยตนเอง ณ สำนั กงำนประกันสังคม เช่น ทำงไปรษณีย ์ ฝำกผู ้อืน
่ ส่ง เมือ
่
ตรวจสอบแล ้ว พบว่ำ เอกสำรไม่ครบถ ้วนตำมทีร่ ะบุไว ้ในคูม
่ อ
ื ประชำชน สำนักงำนประกันสังคมจะแจ ้งให ้ผู ้ยืน
่ คำขอฯ
หรือผู ้แทน ส่งเอกสำรให ้สำนั กงำนประกันสังคมภำยใน 15 วัน นับแต่วน
ั ทีไ่ ด ้รับแจ ้ง
3. พนักงำนเจ ้ำหน ้ำทีจ
่ ะยังไม่พจ
ิ ำรณำคำขอฯ และยังไม่นับระยะเวลำดำเนินงำน จนกว่ำผู ้ยืน
่ คำขอฯ จะดำเนินกำรแก ้ไข
คำขอฯ หรือยืน
่ เอกสำรเพิม
่ เติมครบถ ้วนตำมแบบรับเรือ
่ ง และตรวจสอบเอกสำรกำรขอรับเงินทดแทน กองทุนเงิน
ทดแทน ทีเ่ จ ้ำหน ้ำทีแ
่ จ ้งให ้ทรำบนัน
้ เรียบร ้อยแล ้ว
4. ขัน
้ ตอนกำรดำเนินงำนตำมคูม
่ อ
ื จะเริม
่ นับระยะเวลำตัง้ แต่เจ ้ำหน ้ำทีต
่ รวจสอบเอกสำรครบถ ้วนตำมทีร่ ะบุไว ้ในคูม
่ อ
ื
ประชำชนเรียบร ้อยแล ้ว
ช่องทำงกำรให้บริกำร

สถำนทีใ่ ห้บริกำร

(หมำยเหตุ: (ทีอ
่ ยู่/โทรศัพท์ สำมำรถค ้นหำได ้ทำงเว็บไซต์
www.sso.go.th))
สำนั กงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพืน
้ ที่ 1-12 / สำนักงำน
ประกันสังคมจังหวัดและสำขำทัว่ ประเทศ /ติดต่อด ้วยตนเอง ณ

ระยะเวลำเปิ ดให้บริกำร เปิ ดให ้บริกำรวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว ้นวันหยุดทีท
่ ำงรำชกำรกำหนด) ตัง้ แต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีย
่ ง)

หน่วยงำน

ขนตอน
ั้
ระยะเวลำ และส่วนงำนทีร่ ับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 30 นำที
ลำด ับ
1)

ขนตอน
ั้
กำรตรวจสอบเอกสำร
ลูกจ ้ำงยืน
่ ขอรับค่ำทุพพลภำพ เจ ้ำหน ้ำทีต
่ รวจสอบแบบรำยงำน
กำรประเมินทุพพลภำพกับสภำพร่ำงกำย
พร ้อมบันทึกคำขอฯ
(หมำยเหตุ: -)
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ระยะเวลำ
5 นำที

ส่วนทีร่ ับผิดชอบ
จุดรับคำขอ

ลำด ับ
2)
3)

ขนตอน
ั้
กำรพิจำรณำ
เจ ้ำหน ้ำทีพ
่ จ
ิ ำรณำวินจ
ิ ฉัย อนุมัตส
ิ งั่ จ่ำยและแจ ้งผลวินจ
ิ ฉัย
(หมำยเหตุ: -)
กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
เจ ้ำหน ้ำทีก
่ ำรเงินตัดจ่ำย (กรณีรับเงินสด /เช็ค ณ สำนั กงำนฯ)
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลำ
20 นำที

ส่วนทีร่ ับผิดชอบ
จุดรับคำขอ

5 นำที

จุดรับคำขอ

รำยกำรเอกสำร หล ักฐำนประกอบ
ลำด ับ
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

่ เอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม
ชือ
่ เติม (ถ้ำมี)
แบบแจ้งกำรประสบอ ันตรำย เจ็บป่วย หรือสูญหำย (กท.16)
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ ใบร ับรองแพทย์ (กท.16/1) หรือใบร ับรองแพทย์ของ
สถำนพยำบำล
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ ั
กำรประสบอ ันตรำยทีไ่ ม่ชดเจน
เช่น อุบ ัติเหตุรถยนต์ เกิดเหตุนอก
สถำนที่ เป็นต้น ต้องขอหล ักฐำนเพิม
่ เช่น หล ักฐำนกำรลงเวลำ
ทำงำน บ ันทึกประจำว ันตำรวจ แผนทีเ่ กิดเหตุ เป็นต้น
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ สำเนำเวชระเบียน
ฉบ ับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (ให ้รับรองควำมถูกต ้องของสำเนำทุกฉบับ)
ภำพถ่ำยหรือภำพวำดอว ัยวะทีส
่ ูญเสียสมรรถภำพ
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ แบบรำยงำนกำรประเมินกำรสูญเสียสมรรถภำพของอว ัยวะหรือ
ของทงร่
ั้ ำงกำย
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ คำร้องขอร ับค่ำทดแทนครำวเดียวหรือเป็นระยะเวลำอย่ำงอืน
่
(กรณีขอร ับค่ำทดแทนล่วงหน้ำ)
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ กรณีลก
ู จ้ำงมำร ับเงินด้วยตนเอง ต้องนำบ ัตรประจำต ัวประชำชน
ฉบ ับจริงไปแสดง หรือกรณีมอบอำนำจต้องทำเป็นหน ังสือและนำ
บ ัตรประจำต ัวประชำชนฉบ ับจริงของผูม
้ อบ และผูร้ ับมอบไป
แสดง หรือกรณีร ับเงินทำงธนำคำรให้แนบสำเนำสมุดบ ัญชีเงิน
ื่ และเลขทีบ
ฝำกธนำคำรประเภทออมทร ัพย์หน้ำแรกทีม
่ ช
ี อ
่ ัญชีของ
ลูกจ้ำง
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ

-145-

หน่วยงำนภำคร ัฐผูอ
้ อกเอกสำร
สำนั กงำนประกันสังคม

สำนั กงำนประกันสังคม

-

-

-

-

-

กรมกำรปกครอง

ลำด ับ

9)

10)

่ เอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม
ชือ
่ เติม (ถ้ำมี)
หมำยเหตุ (สำมำรถเลือกรับเงินผ่ำนธนำคำรกรุงไทย จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จำกัด(มหำชน) ธนำคำรออมสิน ธนำคำรเพือ
่
กำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร )
กรณีลก
ู จ้ำงเป็นต่ำงชำติมำร ับเงินด้วยตนเอง ต้องนำหน ังสือ
เดินทำง (Passport) หรือสำเนำหน ังสือเดินทำงชว่ ั ครำว หรือ
เอกสำรร ับรองบุคคลทีท
่ ำงรำชกำรออกให้ และกำรร ับเงินให้ใช ้
เอกสำรฉบ ับจริง
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ เอกสำรประกอบกำรยืน
่ คำขอฯ ทีเ่ ป็นสำเนำให้ร ับรองสำเนำทุก
ฉบ ับ และแสดงเอกสำรทีเ่ ป็นต้นฉบ ับ เมือ
่ พน ักงำนเจ้ำหน้ำทีข
่ อ
ตรวจสอบ กรณีเอกสำรหล ักฐำนสำค ัญต่อกำรพิจำรณำเป็น
ภำษำต่ำงประเทศ ให้จ ัดทำคำแปลเป็นภำษำไทยและร ับรองควำม
ถูกต้องให้ครบถ้วน
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ -

หน่วยงำนภำคร ัฐผูอ
้ อกเอกสำร

กรมกำรกงสุล

-

ค่ำธรรมเนียม
ลำด ับ
1)

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
ไม่เสียค่ำธรรมเนียม
(หมำยเหตุ: -)

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
-

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำด ับ
1)
2)
3)
4)
5)

ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
สำนั กงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพืน
้ ที่ 1-12 /สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดและสำขำทัว่ ประเทศ
(หมำยเหตุ: (ทีอ
่ ยูแ
่ ละโทรศัพท์ สำมำรถค ้นหำได ้ทำงเว็บไซต์ www.sso.go.th ))
เว็บไซต์ www.sso.go.th
(หมำยเหตุ: -)
สำยด่วน 1506
(หมำยเหตุ: -)
ศูนย์บริกำรประชำชน สำนั กปลัดสำนั กนำยกรัฐมนตรี
ิ กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th /
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ตู ้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุ โลก เขตดุสติ กทม. 10300))
ศูนย์รับเรือ
่ งร ้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ
(หมำยเหตุ: (สำนักงำนคณะกรรมกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน ป.ป.ท.)
้ 2 ถนนแจ ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชัน
11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH

ศูนย์รับเรือ
่ งร ้องเรียนสำหรับนั กลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center /
Email : Fad.pacc@gmail.com))
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แผนผ ังขนตอนและระยะเวลำกำรขอร
ั้
ับเงินทดแทนกองทุนเงินทดแทน (ค่ำทดแทนกรณีทุพพลภำพ)

ลูกจ ้างยืน
่ ขอรับค่าทุพพลภาพ
เจ ้าหน ้าทีต
่ รวจสอบแบบรายงาน
การประเมินทุพพลภาพกับสภาพ
ร่างกายพร ้อมบันทึกคาขอฯ

เจ ้าหน ้าทีพ
่ จ
ิ ารณาวินจ
ิ ฉัย
่
ั
อนุมัตส
ิ งจ่ายและแจ ้งผล
วินจ
ิ ฉั ย

เจ ้าหน ้าทีก
่ ารเงินตัดจ่าย (กรณี
รับเงินสด /เช็ค ณ สานั กงานฯ)

(5 นาที/ราย)
(5 นาที/ราย)

(20 นาที/ราย)

สรุป รวมระยะเวลำ 30 นำที /รำย

แบบฟอร์ม ต ัวอย่ำงและคูม
่ อ
ื กำรกรอก
ลำด ับ
-

่ แบบฟอร์ม
ชือ

แบบแจ ้งกำรประสบอันตรำย เจ็บป่ วย หรือสูญหำย และคำร ้องขอรับเงินทดแทน ตำมพระรำชบัญญัตเิ งินทดแทน
พ.ศ. 2537 (กท. 16)

-

ใบรับรองแพทย์ (กท. 16/1) หรือใบรับรองแพทย์ของสถำนพยำบำล

-

แบบส่งตัวลูกจ ้ำงเข ้ำรับกำรรักษำพยำบำล (กท. 44) (กรณีนำยจ ้ำงส่งตัวเข ้ำรับกำรรักษำทีส
่ ถำนพยำบำลในควำม
ตกลงของกองทุนเงินทดแทน)
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คูม
่ อ
ื สำหร ับประชำชน : กำรขอร ับเงินทดแทนกองทุนเงินทดแทน (ค่ำทดแทนกรณีตำย
หรือสูญหำย)
หน่วยงำนทีใ่ ห้บริกำร : สำนั กงำนประกันสังคม กระทรวงแรงงำน
หล ักเกณฑ์ วิธก
ี ำร เงือ
่ นไข (ถ้ำมี) ในกำรยืน
่ คำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
เงือ
่ นไขกำรเกิดสิทธิ
1. นำยจ ้ำงยืน
่ แบบแจ ้งกำรประสบอันตรำย หรือเจ็บป่ วย หรือสูญหำย (กท.16) ณ สำนั กงำนประกันสังคมแห่งท ้องทีท
่ ี่
ลูกจ ้ำงทำงำนอยูห
่ รือทีน
่ ำยจ ้ำงมีภม
ู ล
ิ ำเนำอยูภ
่ ำยใน 15 วัน นับแต่วน
ั ทีน
่ ำยจ ้ำงทรำบ หรือควรจะได ้ทรำบถึงกำรประสบ
อันตรำย
ิ ธิยน
2. ผู ้มีสท
ื่ คำขอรับเงินทดแทน (กท.16) ณ สำนั กงำนประกันสังคมแห่งท ้องทีท
่ ล
ี่ ก
ู จ ้ำงทำงำนอยูห
่ รือทีน
่ ำยจ ้ำงมี
ภูมล
ิ ำเนำอยูภ
่ ำยใน 180 วัน นั บแต่วน
ั ทีป
่ ระสบอันตรำย เจ็บป่ วย หรือสูญหำย
3. ต ้องเป็ นลูกจ ้ำงของนำยจ ้ำง ทีอ
่ ยูใ่ นข่ำยควำมคุ ้มครองตำมกฎหมำยเงินทดแทน
4. ประสบอันตรำย หรือเจ็บป่ วยเนือ
่ งจำกกำรทำงำนให ้กับนำยจ ้ำง จนทำให ้ถึงแก่ควำมตำยหรือสูญหำย
5. เจ ้ำหน ้ำทีด
่ ำเนินกำรพิจำรณำวินจ
ิ ฉัยแล ้วว่ำเป็ นกำรประสบอันตรำยหรือเจ็บป่ วยเกิดเนือ
่ งจำกกำรทำงำน
หมำยเหตุ : ทัง้ นี้ กำรยืน
่ แบบกำรประสบอันตรำย หรือเจ็บป่ วย หรือสูญหำย (กท.16) เพียงครัง้ เดียวสำมำรถรับสิทธิ
ประโยชน์ได ้ทุกกรณี ได ้แก่ ค่ำรักษำพยำบำล ค่ำฟื้ นฟูสมรรถภำพในกำรทำงำน ค่ำทำศพ ค่ำทดแทนกรณีไม่สำมำรถ
ทำงำนได ้ ค่ำทดแทนกรณีสญ
ู เสียสมรรถภำพในกำรทำงำนของร่ำงกำย ค่ำทดแทนกรณีทพ
ุ พลภำพ และค่ำทดแทน
กรณีตำยหรือสูญหำย
วิธก
ี ำรและเงือ
่ นไขในกำรยืน
่ คำขอฯ
ิ ธิ ต ้องกรอกแบบยืน
1. นำยจ ้ำง /ผู ้มีสท
่ คำขอรับเงินทดแทน (กท.16) ให ้ถูกต ้อง ครบถ ้วน พร ้อมตรวจสอบและอ่ำน
ข ้อควำมให ้ครบถ ้วนก่อนลงลำยมือไว ้เป็ นหลักฐำน พร ้อมวัน เดือน ปี ทีย
่ น
ื่ คำขอฯ
2. เอกสำรประกอบกำรยืน
่ คำขอฯ ทีเ่ ป็ นสำเนำต ้องรับรองควำมถูกต ้องของสำเนำทุกฉบับ
3. กรณีเอกสำรหลักฐำนและข ้อเท็จจริง ครบถ ้วนถูกต ้อง เจ ้ำหน ้ำทีจ
่ ะดำเนินกำรให ้แล ้วเสร็ จภำยในระยะเวลำกำหนด
ิ ธิทรำบ
และมีหนังสือแจ ้งผลกำรพิจำรณำให ้นำยจ ้ำง /ผู ้มีสท
4. กรณีเจ ้ำหน ้ำทีย
่ ังไม่สำมำรถวินจ
ิ ฉั ยเรือ
่ งได ้ เจ ้ำหน ้ำทีจ
่ ะมีหนังสือแจ ้งให ้ทรำบว่ำเหตุใดจึงยังไม่สำมำรถวินจ
ิ ฉั ยได ้
5. กำรรับเงินมี 3 วิธ ี ดังนี้
ิ ธิขอรับด ้วยตนเองให ้นำบัตรประจำตัวประชำชนมำแสดง หรือกรณีมอบอำนำจให ้
1) กรณีรับเงินสด/เช็ค (ผู ้มีสท
บุคคลอืน
่ มำรับแทนต ้องทำเป็ นหนังสือและนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู ้มอบอำนำจและผู ้รับมอบอำนำจไปแสดง
ด ้วย)
ื่ ทีท
2) กรณีรับเงินทำงธนำณั ตใิ ห ้ระบุชอ
่ ำกำรไปรษณียท
์ ต
ี่ ้องกำรจะติดต่อรับเงินให ้ชัดเจน สำนั กงำนฯ จะส่งธนำณั ต ิ
ิ
่
ให ้ผู ้มีสทธิ ภำยใน 3 วันทำกำร นับถัดจำกวันทีอ
่ นุมัตค
ิ ำสังจ่ำย
ื่ และเลขบัญชีของ
3) กรณีรับเงินผ่ำนทำงธนำคำร ต ้องแนบสำเนำสมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำรประเภทออมทรัพย์ทม
ี่ ช
ี อ
ิ ธิเท่ำนัน
ิ ธิ ภำยใน 5 วันทำกำรนับจำกวันทีอ
ผู ้มีสท
้ สำนักงำนฯ จะแจ ้งธนำคำรให ้โอนเงินเข ้ำบัญชีผู ้มีสท
่ นุมัตค
ิ ำสัง่ จ่ำย
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หมำยเหตุ :
1. กรณีคำขอฯ หรือรำยกำรเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำไม่ถูกต ้องหรือไม่ครบถ ้วน หรือไม่อำจแก ้ไข/ เพิม
่ เติมได ้ใน
ขณะนัน
้ ผู ้รับคำขอฯ และผู ้ยืน
่ คำขอฯ จะต ้องลงนำมในแบบรับเรือ
่ งและตรวจสอบเอกสำรกำรขอรับเงินทดแทน กองทุน
เงินทดแทน ทีเ่ จ ้ำหน ้ำทีแ
่ จ ้งให ้ทรำบร่วมกัน พร ้อมกำหนดระยะเวลำให ้ผู ้ยืน
่ คำขอฯ ดำเนินกำรแก ้ไข/เพิม
่ เติม หำกผู ้ยืน
่
คำขอฯ ไม่ดำเนินกำรแก ้ไข/เพิม
่ เติมได ้ภำยในระยะเวลำทีก
่ ำหนด ผู ้รับคำขอฯ จะดำเนินกำรคืนคำขอฯ และเอกสำร
ประกอบกำรพิจำรณำ
2. ในกรณีทผ
ี่ ู ้ยืน
่ คำขอฯ ไม่ได ้มำยืน
่ ด ้วยตนเอง ณ สำนั กงำนประกันสังคม เช่น ทำงไปรษณีย ์ ฝำกผู ้อืน
่ ส่ง เมือ
่
ตรวจสอบแล ้ว พบว่ำ เอกสำรไม่ครบถ ้วนตำมทีร่ ะบุไว ้ในคูม
่ อ
ื ประชำชน สำนักงำนประกันสังคมจะแจ ้งให ้ผู ้ยืน
่ คำขอฯ
หรือผู ้แทน ส่งเอกสำรให ้สำนั กงำนประกันสังคมภำยใน 15 วัน นับแต่วน
ั ทีไ่ ด ้รับแจ ้ง
3. พนักงำนเจ ้ำหน ้ำทีจ
่ ะยังไม่พจ
ิ ำรณำคำขอฯ และยังไม่นับระยะเวลำดำเนินงำน จนกว่ำผู ้ยืน
่ คำขอฯ จะดำเนินกำรแก ้ไข
คำขอฯ หรือยืน
่ เอกสำรเพิม
่ เติมครบถ ้วนตำมแบบรับเรือ
่ ง และตรวจสอบเอกสำรกำรขอรับเงินทดแทน กองทุนเงิน
ทดแทน ทีเ่ จ ้ำหน ้ำทีแ
่ จ ้งให ้ทรำบนัน
้ เรียบร ้อยแล ้ว
4. ขัน
้ ตอนกำรดำเนินงำนตำมคูม
่ อ
ื จะเริม
่ นับระยะเวลำตัง้ แต่เจ ้ำหน ้ำทีต
่ รวจสอบเอกสำรครบถ ้วนตำมทีร่ ะบุไว ้ในคูม
่ อ
ื
ประชำชนเรียบร ้อยแล ้ว
ช่องทำงกำรให้บริกำร

สถำนทีใ่ ห้บริกำร

(หมำยเหตุ: (ทีอ
่ ยู่/โทรศัพท์ สำมำรถค ้นหำได ้ทำงเว็บไซต์
www.sso.go.th))
สำนั กงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพืน
้ ที่ 1 - 12 / สำนักงำน
ประกันสังคมจังหวัดและสำขำทัว่ ประเทศ /ติดต่อด ้วยตนเอง ณ

ระยะเวลำเปิ ดให้บริกำร เปิ ดให ้บริกำรวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว ้นวันหยุดทีท
่ ำงรำชกำรกำหนด) ตัง้ แต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีย
่ ง)

หน่วยงำน

ขนตอน
ั้
ระยะเวลำ และส่วนงำนทีร่ ับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 60 นำที
ลำด ับ
1)

2)
3)

ขนตอน
ั้
กำรตรวจสอบเอกสำร
ิ ธิ ยืน
ิ ธิ เจ ้ำหน ้ำทีต
ผู ้มีสท
่ เอกสำรกำรเป็ นผู ้มีสท
่ รวจสอบควำม
ครบถ ้วนและถูกต ้องของเอกสำร พร ้อมบันทึกคำขอฯ
(หมำยเหตุ: -)
กำรพิจำรณำ
เจ ้ำหน ้ำทีพ
่ จ
ิ ำรณำวินจ
ิ ฉัย อนุมัตส
ิ งั่ จ่ำยและแจ ้งผลวินจ
ิ ฉัย
(หมำยเหตุ: -)
กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
เจ ้ำหน ้ำทีก
่ ำรเงินตัดจ่ำย (กรณีรับเงินสด /เช็ค ณ สำนั กงำนฯ)
(หมำยเหตุ: -)

รำยกำรเอกสำร หล ักฐำนประกอบ
่ เอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม
ลำด ับ
ชือ
่ เติม (ถ้ำมี)
1)
แบบแจ้งกำรประสบอ ันตรำย เจ็บป่วย หรือสูญหำย (กท.16)
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ -
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ระยะเวลำ
5 นำที

ส่วนทีร่ ับผิดชอบ
จุดรับคำขอ

50 นำที

จุดรับคำขอ

5 นำที

จุดรับคำขอ

หน่วยงำนภำคร ัฐผูอ
้ อกเอกสำร
สำนั กงำนประกันสังคม

ลำด ับ
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

่ เอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม
ชือ
่ เติม (ถ้ำมี)
ใบร ับรองแพทย์ (กท.16/1) หรือใบร ับรองแพทย์ของ
สถำนพยำบำล
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ ั
กำรประสบอ ันตรำยทีไ่ ม่ชดเจน
เช่น อุบ ัติเหตุรถยนต์ เกิดเหตุนอก
สถำนที่ เป็นต้น ต้องขอหล ักฐำนเพิม
่ เช่น หล ักฐำนกำรลงเวลำ
ทำงำน บ ันทึกประจำว ันตำรวจ แผนทีเ่ กิดเหตุ เป็นต้น
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ ใบมรณบ ัตร
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ สูตบ
ิ ัตรของบุตร ทะเบียนสมรสของลูกจ้ำง ก ับสำมีหรือภรรยำ
ทะเบียนสมรสของบิดำ - มำรดำ สำเนำทะเบียนบ้ำนของลูกจ้ำง
บิดำ - มำรดำ ภรรยำหรือสำมี บุตร /ทะเบียนหย่ำของลูกจ้ำง หรือ
่ - สกุล
บิดำมำรดำหรือคูส
่ มรส (ถ้ำมี) /หล ักฐำนกำรเปลีย
่ นชือ
ของลูกจ้ำง บิดำมำรดำ คูส
่ มรส บุตร (ถ้ำมี)
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ ิ ธิเสียชีวต
กรณีผม
ู้ ส
ี ท
ิ เช่น สำมีหรือภรรยำ บิดำมำรดำ หรือบุตร
ต้องมีหล ักฐำนสำเนำ ใบมรณะบ ัตรของทุกคน
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ คำร้องขอร ับค่ำทดแทนครำวเดียวหรือเป็นระยะเวลำอย่ำงอืน
่
(กรณีขอร ับค่ำทดแทนล่วงหน้ำ)
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ ิ ธิ
รูปถ่ำยผูม
้ ส
ี ท
ฉบ ับจริง 2 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ ิ ธิมำร ับเงินด้วยตนเอง ต้องนำบ ัตรประจำต ัวประชำชน
กรณีผม
ู้ ส
ี ท
ฉบ ับจริงไปแสดง หรือกรณีมอบอำนำจต้องทำเป็นหน ังสือและนำ
บ ัตรประจำต ัวประชำชนฉบ ับจริงของผูม
้ อบ และผูร้ ับมอบไป
แสดง หรือกรณีร ับเงินทำงธนำคำรให้แนบสำเนำสมุดบ ัญชีเงิน
ื่ และเลขทีบ
ฝำกธนำคำรประเภทออมทร ัพย์หน้ำแรกทีม
่ ช
ี อ
่ ัญชีของ
ิ ธิ
ผูม
้ ส
ี ท
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (สำมำรถเลือกรับเงินผ่ำนธนำคำรกรุงไทย จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จำกัด(มหำชน) ธนำคำรออมสิน ธนำคำรเพือ
่
กำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร (ธกส.)
ิ ธิเป็นต่ำงชำติมำร ับเงินด้วยตนเอง ต้องนำหน ังสือ
กรณีผม
ู้ ส
ี ท
เดินทำง (Passport) หรือสำเนำหน ังสือเดินทำงชว่ ั ครำว หรือ
เอกสำรร ับรองบุคคลทีท
่ ำงรำชกำรออกให้ และกำรร ับเงิน ให้ใช ้
เอกสำรฉบ ับจริง
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หน่วยงำนภำคร ัฐผูอ
้ อกเอกสำร
สำนั กงำนประกันสังคม

-

-

กรมกำรปกครอง

กรมกำรปกครอง

-

-

กรมกำรปกครอง

กรมกำรกงสุล

ลำด ับ

11)

่ เอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม
ชือ
่ เติม (ถ้ำมี)
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ เอกสำรประกอบกำรยืน
่ คำขอฯ ทีเ่ ป็นสำเนำให้ร ับรองสำเนำทุก
ฉบ ับ และแสดงเอกสำรทีเ่ ป็นต้นฉบ ับ เมือ
่ พน ักงำนเจ้ำหน้ำทีข
่ อ
ตรวจสอบ กรณีเอกสำรหล ักฐำนสำค ัญต่อกำรพิจำรณำเป็น
ภำษำต่ำงประเทศ ให้จ ัดทำคำแปลเป็นภำษำไทยและร ับรองควำม
ถูกต้องให้ครบถ้วน
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ -

หน่วยงำนภำคร ัฐผูอ
้ อกเอกสำร

-

ค่ำธรรมเนียม
ลำด ับ
1)

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
ไม่เสียค่ำธรรมเนียม
(หมำยเหตุ: -)

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
-

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำด ับ
1)
2)
3)
4)
5)

ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
สำนั กงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพืน
้ ที่ 1-12 /สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดและสำขำทัว่ ประเทศ
(หมำยเหตุ: (ทีอ
่ ยูแ
่ ละโทรศัพท์ สำมำรถค ้นหำได ้ทำงเว็บไซต์ www.sso.go.th ))
เว็บไซต์ www.sso.go.th
(หมำยเหตุ: -)
สำยด่วน 1506
(หมำยเหตุ: -)
ศูนย์บริกำรประชำชน สำนั กปลัดสำนั กนำยกรัฐมนตรี
ิ กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th /
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ิ
ตู ้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุ โลก เขตดุสต กทม. 10300))
ศูนย์รับเรือ
่ งร ้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ
(หมำยเหตุ: (สำนักงำนคณะกรรมกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน ป.ป.ท.)
้ 2 ถนนแจ ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชัน
11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH

ศูนย์รับเรือ
่ งร ้องเรียนสำหรับนั กลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center /
Email : Fad.pacc@gmail.com))
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แผนผ ังขนตอนและระยะเวลำกำรขอร
ั้
ับเงินทดแทนกองทุนเงินทดแทน (ค่ำทดแทนกรณีตำย หรือสูญหำย)

ิ ธิ ยืน
ผู ้มีสท
่ เอกสารการเป็ นผู ้มี
สิทธิ เจ ้าหน ้าทีต
่ รวจสอบความ
ครบถ ้วนและถูกต ้องของ
เอกสาร พร ้อมบันทึกคาขอฯ

(5 นาที/ราย)

เจ ้าหน ้าทีพ
่ จ
ิ ารณาวินจ
ิ ฉัย
อนุมัตส
ิ งั่ จ่ายและแจ ้งผล
วินจ
ิ ฉั ย

เจ ้าหน ้าทีก
่ ารเงินตัดจ่าย
(กรณีรับเงินสด /เช็ค
ณ สานั กงานฯ)

(50 นาที/ราย)

(5 นาที/ราย)

สรุป รวมระยะเวลำ 60 นำที/รำย

แบบฟอร์ม ต ัวอย่ำงและคูม
่ อ
ื กำรกรอก
่ แบบฟอร์ม
ชือ

ลำด ับ
-

แบบแจ ้งกำรประสบอันตรำย เจ็บป่ วย หรือสูญหำย และคำร ้องขอรับเงินทดแทน ตำมพระรำชบัญญัตเิ งินทดแทน
พ.ศ. 2537 (กท. 16)

-

ใบรับรองแพทย์ (กท. 16/1) หรือใบรับรองแพทย์ของสถำนพยำบำล

-

แบบส่งตัวลูกจ ้ำงเข ้ำรับกำรรักษำพยำบำล (กท. 44) (กรณีนำยจ ้ำงส่งตัวเข ้ำรับกำรรักษำทีส
่ ถำนพยำบำลใน
ควำมตกลงของกองทุนเงินทดแทน)
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ิ ธิ/
หมวดการกาหนดสท
การเปลีย
่ นสถานพยาบาล

ิ ธิ/กำรเปลีย
คูม
่ อ
ื สำหร ับประชำชน : กำรกำหนดสท
่ นสถำนพยำบำลในกำรร ับบริกำร
ทำงกำรแพทย์
หน่วยงำนทีใ่ ห้บริกำร : สำนั กงำนประกันสังคม กระทรวงแรงงำน
หล ักเกณฑ์ วิธก
ี ำร เงือ
่ นไข (ถ้ำมี) ในกำรยืน
่ คำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ระเบียบสำนั กงำนประกันสังคมว่ำด ้วย กำรกำหนดสิทธิในกำรรับบริกำรทำงกำรแพทย์ ตำมพระรำชบัญญัตป
ิ ระกันสังคม
พ.ศ. 2533 พ.ศ. 2560
1. หลักเกณฑ์กำรกำหนดสิทธิ
จ่ำยเงินสมทบไม่น ้อยกว่ำ 3 เดือนภำยในระยะเวลำ 15 เดือนก่อนรับบริกำรทำงกำรแพทย์ โดยสำนั กงำนจะกำหนด
สถำนพยำบำลในกำรรับบริกำรทำงกำรแพทย์ ดังนี้
1.1 ตัง้ แต่วน
ั ที่ 1 ถึง 15 ของเดือน (ก่อน 16.30 น. ของวันที่ 15) สิทธิกำรรักษำเริม
่ วันที่ 16
1.2 ตัง้ แต่วน
ั ที่ 16 ถึงวันทำกำรสุดท ้ำยของเดือน (ก่อน 16.30 น. ของวันสุดท ้ำยของเดือน) สิทธิกำรรักษำเริม
่ วันที่
1 ของเดือนถัดไป
2. หลักเกณฑ์กำรเลือกสถำนพยำบำล
ิ ธิต ้องเลือกสถำนพยำบำลซึง่ ตัง้ อยูใ่ นเขตจังหวัดทีป
ผู ้ประกันตนหรือผู ้มีสท
่ ระจำทำงำนอยูห
่ รือพักอำศัย อยู่จริง หรือ
เขตจังหวัดรอยต่อ โดยกำรเลือกสถำนพยำบำลดังกล่ำวสำมำรถดำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์ ดังนี้
2.1 ลูกจ ้ำงหรือผู ้ประกันตนทีเ่ ข ้ำทำงำนกับนำยจ ้ำง ให ้กรอกแบบขึน
้ ทะเบียนผู ้ประกันตน (สปส.1-03) ตำมที่
สำนั กงำนประกันสังคมกำหนด พร ้อมเลือกสถำนพยำบำลและยืน
่ ต่อนำยจ ้ำง เพือ
่ ให ้นำยจ ้ำงแจ ้งขึน
้ ทะเบียนผู ้ประกันตน
ต่อสำนั กงำน หรือกรอกและยืน
่ แบบรำยกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์
ิ ธิตำมมำตรำ 38 ทีจ
2.2 ผู ้มีสท
่ ะสมัครเป็ นผู ้ประกันตนตำมมำตรำ 39 ให ้กรอกแบบคำขอเป็ นผู ้ประกันตนตำมมำตรำ 39
(สปส.1-20) ตำมทีส
่ ำนั กงำนประกันสังคมกำหนด พร ้อมเลือกสถำนพยำบำลและยืน
่ ต่อสำนั กงำน
ิ ธิตำมมำตรำ 38 และมำตรำ 41 ให ้กรอกแบบเลือกสถำนพยำบำลในกำรรับบริกำรทำงกำรแพทย์
2.3 ผู ้มีสท
(สปส.9-02) และยืน
่ ต่อสำนักงำน หรือกรอกและยืน
่ แบบรำยกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์
ทัง้ นี้ ผู ้ประกันตนสำมำรถตรวจสอบสิทธิได ้จำก www.sso.go.th/โทรศัพท์สำยด่วน/1506/Application SSO Connect/
สำนั กงำนประกันสังคมทุกแห่งทัว่ ประเทศ และเครือ
่ ง Smart Kiosk ของกระทรวงมหำดไทย
3. หลักเกณฑ์กำรเปลีย
่ นสถำนพยำบำล
3.1 ผู ้ประกันตนสำมำรถเปลีย
่ นสถำนพยำบำลได ้ปี ละ 1 ครัง้ ตัง้ แต่วน
ั ที่ 1 มกรำคมถึงวันที่ 31 มีนำคมของทุกปี
3.2 เปลีย
่ นสถำนพยำบำลระหว่ำงปี กรณีมเี หตุจำเป็ น เช่น ย ้ำยทีพ
่ ักอำศัย ย ้ำยสถำนทีป
่ ระจำทำงำนหรือพิสจ
ู น์
ิ ธิ โดยผู ้ประกันตนหรือผู ้มีสท
ิ ธินัน
ทรำบว่ำมีกำรเลือกสถำนพยำบำลให ้ผู ้ประกันตนหรือผู ้มีสท
้ ไม่ประสงค์ จะไปรับบริกำร
ทำงกำรแพทย์ในสถำนพยำบำลดังกล่ำว ทัง้ นี้ กรณีย ้ำยทีพ
่ ักอำศัย หรือย ้ำยสถำนทีป
่ ระจำทำงำน ให ้ยืน
่ เปลีย
่ น
สถำนพยำบำลภำยในระยะเวลำสำมสิบวันนับแต่วน
ั ทีย
่ ้ำยทีพ
่ ักอำศัย หรือย ้ำยสถำนทีป
่ ระจำทำงำน
ิ ธิเป็ นผู ้ป่ วยในและจำเป็ นต ้องไปรับกำรรักษำต่อเนือ
** ในกรณีทผ
ี่ ู ้ประกันตนหรือผู ้มีสท
่ งไม่วำ่ จะเป็ นผู ้ป่ วยใน
ของสถำนพยำบำลใดๆ ก็ตำม สำนั กงำนจะไม่กำหนดสิทธิในกำรรับบริกำรทำงกำรแพทย์ หรือทำกำรเปลีย
่ น
ิ ธิจนกว่ำจะสิน
้ สุดกำรรักษำพยำบำลในครัง้ นัน
สถำนพยำบำลให ้แก่ผู ้ประกันตนหรือผู ้มีสท
้ ก่อน และสำนั กงำนต ้อง
ิ ธิหรือสถำนพยำบำลทีใ่ ห ้บริกำรทำงกำรแพทย์ตำมหลักเกณฑ์
จ่ำยเงินค่ำรักษำพยำบำลให ้แก่ผู ้ประกันตนหรือผู ้มีสท
และอัตรำทีก
่ ำหนดไว ้ในประกำศคณะกรรมกำรกำรแพทย์ตำมพระรำชบัญญัตป
ิ ระกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ฉบับทีใ่ ช ้บังคับ
อยูใ่ นขณะนัน
้

-153-

หมำยเหตุ :
1. กรณีคำขอฯ หรือรำยกำรเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำไม่ถูกต ้องหรือไม่ครบถ ้วน หรือไม่อำจแก ้ไข/เพิม
่ เติมได ้ใน
ขณะนัน
้ ผู ้รับคำขอฯและผู ้ยืน
่ คำขอฯจะต ้องลงนำมในแบบรับเรือ
่ งและตรวจสอบเอกสำร/หลักฐำน ทีเ่ จ ้ำหน ้ำทีแ
่ จ ้งให ้
ทรำบร่วมกัน พร ้อมกำหนดระยะเวลำให ้ผู ้ยืน
่ คำขอฯ ดำเนินกำรแก ้ไข/เพิม
่ เติม หำกผู ้ยืน
่ คำขอฯ ไม่ดำเนินกำรแก ้ไข/
เพิม
่ เติมได ้ ภำยในระยะเวลำทีก
่ ำหนดผู ้รับคำขอฯ จะดำเนินกำรคืนคำขอฯ และเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ
2. ในกรณีทผ
ี่ ู ้ยืน
่ คำขอฯ ไม่ได ้มำยืน
่ ด ้วยตนเอง ณ สำนักงำนประกันสังคม เช่น ทำงไปรษณีย ์ ฝำกผู ้อืน
่ ส่งเมือ
่
ตรวจสอบแล ้ว พบว่ำ เอกสำรไม่ครบถ ้วนตำมทีร่ ะบุไว ้ในคูม
่ อ
ื ประชำชน สำนักงำนประกันสังคมจะแจ ้งให ้ผู ้ยืน
่ คำขอฯ
หรือผู ้แทนส่งเอกสำรให ้สำนั กงำนประกันสังคมภำยใน 15 วัน นับแต่วน
ั ทีไ่ ด ้รับแจ ้ง
3. พนักงำนเจ ้ำหน ้ำทีจ
่ ะยังไม่พจ
ิ ำรณำคำขอฯ และยังไม่นับระยะเวลำดำเนินงำน จนกว่ำผู ้ยืน
่ คำขอฯ จะดำเนินกำร
แก ้ไขคำขอฯ หรือยืน
่ เอกสำร เพิม
่ เติมครบถ ้วนตำมแบบรับเรือ
่ งและตรวจสอบเอกสำร/หลักฐำนทีเ่ จ ้ำหน ้ำทีแ
่ จ ้งให ้ทรำบ
นัน
้ เรียบร ้อยแล ้ว
4. ขัน
้ ตอนกำรดำเนินงำนตำมคูม
่ อ
ื จะเริม
่ นับระยะเวลำตัง้ แต่เจ ้ำหน ้ำทีต
่ รวจสอบเอกสำรครบถ ้วนตำมทีร่ ะบุไว ้ในคูม
่ อ
ื
ประชำชนเรียบร ้อยแล ้ว
ช่องทำงกำรให้บริกำร

สถำนทีใ่ ห้บริกำร

(หมำยเหตุ: (ทีอ
่ ยู่/โทรศัพท์ สำมำรถค ้นหำได ้ทำงเว็บไซต์
www.sso.go.th))
สำนั กงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพืน
้ ที่ 1-12 / สำนักงำน
ประกันสังคมจังหวัดและสำขำทัว่ ประเทศ /ติดต่อด ้วยตนเอง ณ

ระยะเวลำเปิ ดให้บริกำร เปิ ดให ้บริกำรวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว ้นวันหยุดทีท
่ ำงรำชกำรกำหนด) ตัง้ แต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีย
่ ง)

หน่วยงำน

ขนตอน
ั้
ระยะเวลำ และส่วนงำนทีร่ ับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 3 นำที
ลำด ับ
1)

2)

3)

ขนตอน
ั้
กำรตรวจสอบเอกสำร
เจ ้ำหน ้ำทีต
่ รวจสอบเอกสำรผู ้ประกันตนยืน
่ แบบเลือก
สถำนพยำบำลในกำรรับบริกำรทำงกำรแพทย์
้ สุดกำรเป็ น
- กรณีผู ้ประกันตนเคยขึน
้ ทะเบียน/ผู ้ประกันตน สิน
ผู ้ประกันตำมมำตรำ 33 /มำตรำ 39 และบุคคลตำมมำตรำ 38
และมำตรำ 40 แบบฟอร์ม สปส.9-02
- กรณีผู ้ประกันตนไม่เคยขึน
้ ทะเบียนใช ้แบบฟอร์ม สปส.1-03
(หมำยเหตุ: -)
กำรพิจำรณำ
เจ ้ำหน ้ำทีพ
่ จ
ิ ำรณำควำมถูกต ้องของฐำนข ้อมูลผู ้ประกันตน และ
บันทึกข ้อมูลกำรเลือกสถำนพยำบำลในระบบคอมพิวเตอร์
(หมำยเหตุ: -)
กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
เจ ้ำหน ้ำทีอ
่ นุมัตใิ นระบบคอมพิวเตอร์ ยกเว ้นกรณีผู ้ประกันตนยัง
ไม่เคยขึน
้ ทะเบียนประกันสังคมเนือ
่ งจำกระบบคอมพิวเตอร์ จะ
ประมวลผลเมือ
่ มีเงินสมทบครบ 3 เดือนภำยใน 15 เดือน
(หมำยเหตุ: -)
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ระยะเวลำ
1 นำที

ส่วนทีร่ ับผิดชอบ
จุดรับคำขอ

1 นำที

จุดรับคำขอ

1 นำที

จุดรับคำขอ

รำยกำรเอกสำร หล ักฐำนประกอบ
ลำด ับ
1)

2)

3)

4)

่ เอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม
ชือ
่ เติม (ถ้ำมี)
้ ทะเบียนผูป
แบบขึน
้ ระก ันตน (สปส.1-03)
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ นำส่ง(สปส.1-02)
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณียน
ื่ แบบขึน
้ ทะเบียนผู ้ประกันตน (สปส.1-03) ต ้องแนบ
ใบนำส่ง(สปส.1-02))
แบบขอบ ัตรร ับรองสิทธิกำรร ักษำพยำบำล (สปส.9-02) กรณีขอ
บ ัตร/เปลีย
่ นสถำนพยำบำล
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ แบบคำขอเป็นผูป
้ ระก ันตนตำมมำตรำ 39 (สปส.1-20) กรณีสม ัคร
เป็นผูป
้ ระก ันตนมำตรำ 39
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ -

หน่วยงำนภำคร ัฐผูอ
้ อกเอกสำร
สำนั กงำนประกันสังคม

สำนั กงำนประกันสังคม

สำนั กงำนประกันสังคม

สำนั กงำนประกันสังคม

ค่ำธรรมเนียม
ลำด ับ
1)

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
ไม่เสียค่ำธรรมเนียม
(หมำยเหตุ: -)

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
-

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำด ับ
1)
2)
3)
4)
5)

ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
สำนั กงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพืน
้ ที่ 1-12 /สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดและสำขำทัว่ ประเทศ
(หมำยเหตุ: (ทีอ
่ ยูแ
่ ละโทรศัพท์ สำมำรถค ้นหำได ้ทำงเว็บไซต์ www.sso.go.th))
เว็บไซต์ www.sso.go.th
(หมำยเหตุ: -)
สำยด่วน 1506
(หมำยเหตุ: -)
ศูนย์บริกำรประชำชน สำนั กปลัดสำนั กนำยกรัฐมนตรี
ิ กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th /
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ตู ้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุ โลก เขตดุสติ กทม. 10300))
ศูนย์รับเรือ
่ งร ้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ
(หมำยเหตุ: (สำนักงำนคณะกรรมกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน ป.ป.ท.)
้ 2 ถนนแจ ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชัน
11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH

ศูนย์รับเรือ
่ งร ้องเรียนสำหรับนั กลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center /
Email : Fad.pacc@gmail.com))
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แผนผ ังแสดงขนตอนและระยะเวลำกำรก
ั้
ำหนดสิทธิ/กำรเปลีย
่ นสถำนพยำบำล
ในกำรร ับบริกำรทำงกำรแพทย์

ผู ้ประกันตนยืน
่ แบบขึน
้ ทะเบียน
ผู ้ประกันตนหรือแบบเลือก
สถานพยาบาล ในการรับบริการ
ทางการแพทย์

เจ ้าหน ้าทีพ
่ จ
ิ ารณาความถูกต ้อง
ของฐานข ้อมูลผู ้ประกันตน และ
บันทึกข ้อมูลการเลือก
สถานพยาบาลในระบบ
คอมพิวเตอร์

(1 นาที)

(1 นาที)

เจ ้าหน ้าทีอ
่ นุมัตใิ นระบบ
คอมพิวเตอร์ ยกเว ้นกรณี
ผู ้ประกันตนยังไม่เคยขึน
้
ทะเบียนประกันสังคมเนือ
่ งจาก
ระบบคอมพิวเตอร์ จะ
ประมวลผลเมือ
่ มีเงินสมทบครบ
3 เดือนภายใน 15 เดือน

(1 นาที)

สรุป รวมระยะเวลำ 3 นำที
้ สุดกำรเป็ นผู ้ประกันตำมมำตรำ 33 /มำตรำ 39
หมำยเหตุ : 1. กรณีเคยขึน
้ ทะเบียนผู ้ประกันตน หรือสิน
หรือบุคคลตำมมำตรำ 38 และมำตรำ 40 ใช ้แบบฟอร์ม สปส.9-02
2. กรณียังไม่เคยขึน
้ ทะเบียนผู ้ประกันตนใช ้แบบฟอร์ม สปส.1-03 และจะประมวลผลกำหนดสิทธิ
กำรรักษำพยำบำลเมือ
่ มีเงินสมทบครบ 3 เดือน
แบบฟอร์ม ต ัวอย่ำงและคูม
่ อ
ื กำรกรอก
่ แบบฟอร์ม
ชือ

ลำด ับ
- หนังสือนำส่งแบบขึน
้ ทะเบียนผู ้ประกันตน (สปส.1-02)
- แบบขึน
้ ทะเบียนผู ้ประกันตน (สปส.1-03)
- แบบคำขอเป็ นผู ้ประกันตนตำมมำตรำ 39 (สปส.1-20)

- แบบเลือกสถำนพยำบำลในกำรรับบริกำรทำงกำรแพทย์ (สปส.9-02)
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ภาคผนวก

ต ัวอย่างแบบฟอร์ม
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สปส. 1-02
สำนักงำนประกันสังคม

หนังสือนำส่งแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส.1-03)
ชื่อสถานประกอบการ........................................................................................ เลขที่บัญชี
ชื่อสาขา ............................................................................................................ ลาดับที่สาขา
ตั้งอยู่เลขที่ .......................................หมู่ท.ี่ ....................ตรอก/ซอย................................ถนน.......................................................
ตาบล/แขวง ..................................................................อาเภอ/เขต................................จังหวัด....................................................
รหัสไปรษณีย์ ...............................................................โทรศัพท์.........................................
นาส่ง สปส.1-03 จานวน.....................................แผ่น

ประทับตรา
นิติบุคคล
(ถ้ามี)

ลงชื่อ........................................................นายจ้าง
(..........................................................)
ตาแหน่ง..........................................................
วันที่...........เดือน.............................พ.ศ..........

............................................................................................................................. ..............................................................................
คำแนะนำในกำรกรอกแบบ
นายจ้างมีหน้าที่รวบรวมแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส.1-03) โดยใช้แบบ สปส.1-02 เป็นหนังสือนาส่งในการ
ยื่นต่อสานักงานประกันสังคมโดยให้ดาเนินการดังนี้
1. แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน สปส.1-03 ให้ใช้กับลูกจ้างทั้งที่ ยังไม่เคยขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนมาก่อนและลูกจ้าง
ที่เคยขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนแล้ว โดยไม่ต้องยื่นแบบขอรับบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล (สปส.9-02) อีก
2. ให้นายจ้างกรอกชื่อสถานประกอบการพร้อมเลขที่บัญชี ชื่อสาขาและลาดับที่สาขา กรณีเป็นสานักงานใหญ่หรือ
เป็นกิจการ ซึ่งไม่มีสาขา กรุณาใส่ 000000 ลงในช่องลาดับที่สาขา และกรอกชื่อสถานที่ตั้งของสถานประกอบการ
หรือสาขาลงในหนังสือนาส่ง (สปส.1-02) พร้อมระบุจานวน สปส.1-03 ที่นาส่ง กรณีเป็นสถานประกอบการสาขา
ให้แยก สปส.1-03 ตามลาดับที่สาขาพร้อมทั้งทาหนังสือนาส่ง (สปส.1-02) เช่นเดียวกัน
3. ผู้ลงชื่อในหนังสือนาส่งแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน เป็นผู้มีอานาจกระทาการผูกพันนิติบุคคลหรือผู้ได้รับมอบอานาจ
4. โปรดตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ของแบบ สปส.1-03 พร้อมเอกสารที่แนบ
5. ให้ น ายจ้ า งแจ้ ง ขึ้ น ทะเบี ย นผู้ ป ระกั น ตนต่ อ ส านั ก งานประกั น สั ง คมภายใน 30 วั น นั บ แต่ วั น ที่ ลู ก จ้ า งนั้ น
เป็นผู้ประกันตน หากฝ่าฝืนอาจมีความผิดต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
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สำนักงำนประกันสังคม

แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน

สปส.1-03

1 ข้อมูลนายจ้าง
ชื่อสถานประกอบการ.....................................................................................
เลขที่บัญชี
เลขทะเบียนบุคคล/นิติบคุ คล
ลาดับที่สาขา
วันที่ผู้ประกันตนเข้าทางาน........................................................ ประเภทการจ้าง
รายวัน
รายเดือน
อื่น ๆ (ระบุ).........................
2 ข้อมูลผู้ประกันตน
2.1
ไม่เคยขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
เคยขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
ทางานกับนายจ้างหลายแห่ง 1. .................................................. 2. ...................................................
2.2 ชื่อ
นาย
นางสาว
นาง ชื่อ.............................................. ชื่อสกุล........................................... สัญชาติ.......................
เกิดวันที่...............เดือน...........................พ.ศ. .......................
2.3 เลขประจาตัวประชาชน/เลขที่บัตรประกันสังคม (สาหรับคนต่างด้าว)
2.4 สถานภาพครอบครัว
1. โสด
2. สมรส
3. หม้าย
4. หย่า
5. แยกกันอยู่
ไม่มีบตุ ร
มีบุตรอายุไม่เกิน 6 ปี จานวน ........... คน ลาดับที่ 1 เกิดปี พ.ศ.
ลาดับที่ 2 เกิดปี พ.ศ.
ลาดับที่ 3 เกิดปี พ.ศ.
2.5 สภาพร่างกาย
1.ปกติ
2.พิการ แนบสาเนาบัตรประจาตัวคนพิการ/เอกสารรับรองความพิการจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ระบุประเภทความพิการ
2.1 ทางการมองเห็น
2.2 ทางการได้ยิน/สื่อความหมาย
2.3 ทางการเคลื่อนไหว
2.4 ทางจิตใจ/พฤติกรรม
2.5 ทางสติปัญญา
2.6 ทางการเรียนรู้
2.7 ออทิสติก

2.6 สาหรับคนต่างด้าว ให้กรอกข้อความเพิ่มเติมและแนบสาเนาเอกสาร ดังนี้
หนังสือเดินทาง (PASSPORT) เลขที่......................................และใบอนุญาตทางาน (WORK PERMIT) เลขที่............................................ หรือ
อื่นๆ (ระบุ) ............................................เลขที่................................ และใบอนุญาตทางาน (WORK PERMIT) เลขที่............................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลนายจ้างและข้อมูลผู้ประกันตนดังกล่าวข้างต้น ถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ ...........................................................นายจ้าง
(............................................................)
ตาแหน่ง .......................................................
วันที่ .............................................................

ประทับตรา
นิติบุคคล
(ถ้ามี)

3 ข้อมูลการเลือก / ขอเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาล

มีบัตรรับรองสิทธิฯ ปัจจุบันใช้สิทธิที่สถานพยาบาลชื่อ........................................
ไม่มีบัตรรับรองสิทธิฯ
ไม่เปลี่ยนแปลงสถานพยาบาล
ข้าพเจ้าขอเลือกสถานพยาบาล
ขอเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาล ลาดับที่ 1. .....................................................
ลาดับที่ 1. ....................................................
ลาดับที่ 2. .....................................................
ลาดับที่ 2. ....................................................
ลาดับที่ 3. .....................................................
ลาดับที่ 3. ....................................................
ขณะที่ข้าพเจ้าเลือกสถานพยาบาลข้าพเจ้าไม่ได้นอนรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ณ สถานพยาบาลใด ๆ และข้าพเจ้ายินยอมให้นายจ้างนาข้อมูล
การเลือกสถานพยาบาลของข้าพเจ้าบันทึกลงในแบบรายการทางอิเล็กทรอนิกส์
.... ลงชื่อ............................................................ผู้ประกันตน
(............................................................)
.... วันที่.................................................................
สาหรับเจ้าหน้าที่

เลขที่บัตรประกันสังคม
เห็นสมควรออกบัตรรับรองสิทธิฯ
ไม่สมควรออกบัตรรับรองสิทธิฯ ระบุเหตุผล.......................................................... ลงชื่อ....................................................ผู้รับแบบ/เจ้าหน้าที่
(....................................................)
วันที่.......................................................
หมายเหตุ ในการแจ้งขึ้นทะเบียนผูป้ ระกันตน (สปส.1-03) ให้นายจ้างกรอกข้อมูลผู้ประกันตน ลงในทะเบียนผู้ประกันตน (สปส.6-07) ทุกครั้ง
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบและควบคุมงานเกี่ยวกับประกันสังคม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจตราได้
(คาเตือนและคาอธิบายดูด้านหลัง)
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คาเตือน 1. นายจ้างผู้ลงชื่อรับรองข้อมูลผู้ประกันตน กรณีนิติบคุ คลต้องเป็นผู้มอี านาจกระทาการผูกพันนิติบุคคลหรือผูไ้ ด้รับมอบอานาจ
2. การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนต่อสานักงานประกันสังคมให้แจ้งภายใน 30 วันนับแต่วันที่ลูกจ้างนั้นเป็นผูป้ ระกันตนตามแบบ สปส.1-03
เมื่อข้อเท็จจริงที่แจ้งไว้เปลี่ยนแปลง เช่น ลูกจ้างลาออกหรือถูกเลิกจ้าง ให้แจ้งต่อสานักงานประกันสังคมภายในวันที่ 15 ของเดือน
ถัดจากเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลงตามแบบ สปส.6-09 หากฝ่าฝืน อาจมีความผิดต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับ
ไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
3. การยื่นแบบเป็นเท็จ เช่น นาบุคคลที่ไม่ใช่ลูกจ้างขึ้นทะเบียนเป็นผูป้ ระกันตน อาจมีความผิดต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 6 เดือน
หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
คาแนะนาการกรอกแบบ
1. ให้เลือก  ในหัวข้อที่ต้องการ
2. ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน ให้นายจ้างกรอกข้อมูลตามข้อ 1 และลูกจ้างกรอกข้อมูลตามข้อ 2
(ข้อ 2.1 – 2.6 สาหรับผู้ประกันตนคนไทยและคนต่างด้าว และ ข้อ 2.5 สาหรับคนพิการ)
3. ข้อมูลการเลือก/ขอเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาล ให้ลูกจ้างกรอกข้อมูล 3
สานักงานประกันสังคมจะเลือกสถานพยาบาลตามลาดับ 1 – 3 หากสถานพยาบาลใดเต็มศักยภาพจะเลือกสถานพยาบาลถัดไปให้ผู้ประกันตน
4. เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้นายจ้างและลูกจ้างลงลายมือชื่อ
1. ข้อมูลนายจ้าง
1.1 ชื่อสถานประกอบการ ให้กรอกชื่อสถานประกอบการ ที่แจ้งขึ้นทะเบียนประกันสังคม พร้อมเลขที่บัญชีและลาดับที่สาขา ตามที่ได้ขึ้นทะเบียน
นายจ้างไว้กรณีเป็นสานักงานใหญ่หรือเป็นกิจการซึ่งไม่มีสาขา ให้ใส่ 000000 ลงช่องลาดับที่สาขา
1.2 ทะเบียนบุคคล/นิติบุคคล ให้กรอกเลขที่บัตรประชาชนของเจ้าของกิจการกรณีเป็นกิจการเจ้าของคนเดียว และเลขทะเบียนนิติบุคคล
กรณีสถานประกอบการจดทะเบียนนิติบุคคล
1.3 วันที่ผู้ประกันตนเข้าทางาน ให้กรอก วัน เดือน ปี ที่ผู้ประกันตนเข้าทางานซึ่งจะมีผลต่อการขอรับประโยชน์ทดแทน
และกรอกประเภทการจ้างโดยระบุรายวัน รายเดือน หรืออื่น ๆ
2. ข้อมูลผู้ประกันตน
2.1 กรณีไม่เคยขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน หรือเคยขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนมาก่อน ให้ทาเครื่องหมาย √ หน้าข้อความที่ตรงกับข้อเท็จจริง
หรือกรณีทางานกับนายจ้างหลายแห่ง ให้ทาเครื่องหมาย  ทางานกับนายจ้างหลายแห่ง และระบุชื่อสถานประกอบการทุกแห่ง
2.2. ให้ผู้ประกันตนทาเครื่องหมาย  ในช่อง หน้าคาหน้านาม เช่น กรณีเป็นเพศชาย ให้ทาเครื่องหมาย  นาย
แล้วกรอก ชื่อ – สกุลให้ชัดเจนและครบถ้วน ให้กรอกสัญชาติลงในช่องสัญชาติ วัน เดือน ปีเกิด ให้ผู้ประกันตนกรอก วัน เดือน ปีเกิด
ให้ถูกต้องตามบัตรประจาตัวประชาชน
2.3 ให้กรอกเลขประจาตัวประชาชนให้ครบ 13 หลัก ตามบัตรประจาตัวประชาชน หากเป็นผู้ประกันตนต่างด้าวให้กรอกเลขที่บัตรประกันสังคม
2.4 สถานภาพครอบครัว ให้ทาเครื่องหมายช่อง  โสด สมรส หม้าย หย่า แยกกันอยู่ (แล้วแต่สถานภาพของแต่ละบุคคล)
หม้าย คือ ผู้ที่คู่สมรสได้ตายไปแล้ว และขณะนี้ยังไม่สมรสใหม่
หย่า คือ การจดทะเบียนหย่าต่อนายทะเบียนเพื่อให้ความเป็นสามีภรรยาสิ้นสุดลง
แยกกันอยู่ คือ มิได้อยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยาและมิได้จดทะเบียนหย่าต่อนายทะเบียน จึงทาให้ความเป็นสามีภรรยาตามกฎหมายยังคงมีอยู่
2.4.1 ถ้าผู้ประกันตนมีบุตรอายุไม่เกิน 6 ปี กรุณากรอก พ.ศ. ปีเกิด
2.4.2 ถ้าผู้ประกันตนมีบุตรอายุเกิน 6 ปี ไม่ต้องกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับบุตร
สถานภาพครอบครัว
 1. โสด
 2. สมรส
 3. หม้าย
 4. หย่า
 5. แยกกันอยู่
 ไม่มีบุตร
 มีบุตรอายุไม่เกิน 6 ปี จานวน 3 คน ลาดับที่ 1 เกิดปี พ.ศ. 25532 ลาดับที่ 2 เกิดปี พ.ศ. 2555
ลาดับที่ 3 เกิดปี พ.ศ. 2557
2.5 สภาพร่างกาย หากปกติ  ปกติ หากพิการ  พิการ และให้ระบุประเภทความพิการตามบัตรประจาตัวคนพิการหรือเอกสารรับรองความพิการ
จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้แก่ 1. ทางการมองเห็น 2. ทางการได้ยินหรือการสื่อความหมาย 3. ทางการเคลื่อนไหว
4. ทางจิตใจหรือพฤติกรรม 5. ทางสติปัญญา 6. ทางการเรียนรู้ 7. ออทิสติก
2.6 สาหรับคนต่างด้าวให้ทาเครื่องหมาย ในช่อง  ที่ผู้ประกันตนมีเอกสารหลักฐาน เช่น หนังสือเดินทาง
ทาเครื่องหมาย  หนังสือเดินทาง (PASSPORT) กรณีมีเอกสารอื่น เช่น ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว
บัตรประจาตัวบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ทาเครื่องหมาย  อื่น ๆ (ระบุ) และกรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน
3. ข้อมูลการเลือกสถานพยาบาล / ขอเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาล
กรณีลูกจ้างเคยขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนมาก่อนและมีบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลแล้วให้ทาเครื่องหมาย  มีบัตรรับรองสิทธิฯ พร้อมทั้งระบุ
ชื่อสถานพยาบาลปัจจุบันที่ใช้สิทธิ หากไม่ต้องการเปลี่ยนสถานพยาบาลให้  ไม่เปลี่ยนแปลงสถานพยาบาล หากต้องการเปลี่ยนสถานพยาบาล
 ขอเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาล พร้อมทั้งระบุชื่อสถานพยาบาลที่เลือกจานวน 3 ลาดับ ซึ่งผู้ประกันตนเลือกได้ตามเอกสารรายชื่อสถานพยาบาล
ประกันสังคมปีปัจจุบันเท่านั้น
กรณีลูกจ้างไม่เคยขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนมาก่อนหรือเคยขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนแล้วแต่ไม่มีบัตรรับรองสิทธิฯ หรือบัตรรับรองสิทธิฯ หมดอายุ ให้ทา
เครื่องหมาย  ยังไม่มีบัตรรับรองสิทธิฯ พร้อมทั้งระบุชื่อสถานพยาบาลที่เลือกจานวน 3 ลาดับ ซึ่งผู้ประกันตนเลือกได้ตามเอกสารรายชื่อสถานพยาบาล
ประกันสังคมปีปัจจุบันเท่านั้น
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สปส.1-10 ส่ วนที่ 1

แบบรายการแสดงการส่ งเงินสมทบ
สานักงานประกันสังคม

ชื่อสถานประกอบการ....................................................................................
ชื่อสาขา (ถ้ามี)...............................................................................................
ที่ต้ งั สานักงานใหญ่/สาขา...............................................................................
.......................................................................................................................
รหัสไปรษณี ย.์ ................โทรศัพท์...............................โทรสาร.....................

เลขที่บญั ชี
ลาดับที่สาขา
อัตราเงินสมทบร้อยละ..........................
สาหรับเจ้ าหน้ าทีส่ านักงานประกันสั งคม

การนาส่ งเงินสมทบสาหรับค่ าจ้ างเดือน.........................................พ.ศ.........................
จานวนเงิน
รายการ
บาท
สต.
1. เงินค่าจ้างทั้งสิ้น
2. เงินสมทบผูป้ ระกันตน
3. เงินสมทบนายจ้าง
4. รวมเงินสมทบที่นาส่งทั้งสิ้น
(
)
5. จานวนผูป้ ระกันตนที่ส่งเงินสมทบ

ชาระเงินวันที่..................................................................................................................
เงินเพิ่ม (ถ้ามี)........................................................บาท ......................................สตางค์
ใบเสร็ จรับเงินเลขที่........................................................................................................
ลงชื่อ..............................................................................................................................
(.............................................................................................................................)
ตาแหน่ง ......................................................................................................................

สาหรับเจ้ าหน้ าที่ธนาคาร/หน่ วยบริการ

คน

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่แจ้งไว้เป็ นรายการที่ถูกต้องครบถ้วนและเป็ นจริ งทุกประการ
พร้อมนี้ได้แนบ
 รายละเอียดการนาส่งเงินสมทบ จานวน...........................แผ่น หรื อ
 สื่ อข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
จานวน...........................แผ่น
 อินเตอร์เน็ต
 อื่นๆ..........................
ลงชื่อ..........................................................................นายจ้าง
(...........................................................................)
ประทับตรา
ตาแหน่ง..................................................................................
นิติบุคคล
ยืน่ แบบวันที่.............เดือน................................พ.ศ...............
(ถ้ามี)
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ชาระเงินวันที่..................................................................................................................
ใบเสร็ จรับเงินเลขที่.......................................................................................................
ประทับตราธนาคาร/
หน่วยบริ การ
ลงชื่อ.............................................................................................................................
(............................................................................................................................)
ตาแหน่ง ....................................................................................................................

รายละเอียดการนาส่ งเงินสมทบ

สปส.1-10 ส่ วนที่ 2
แผ่ นที่……………… ในจานวน…………….แผ่ น

สาหรับค่ าจ้ างเดือน…………………………..พ.ศ………..
ชื่อสถานประกอบการ……...............………............…………………………….......................................................................

เลขที่บัญชี
ลาดับที่สาขา

1

2

3

4

ลาดับที่

เลขประจาตัวประชาชน

คานาหน้ านาม-ชื่อ-ชื่อสกุล

ค่ าจ้ างทีจ่ ่ ายจริง

…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………

(สาหรับคนต่างด้าวให้กรอกเลขที่บตั รประกันสังคม)

5
เงินสมทบผู้ประกันตน

(ค่าจ้างที่ใช้ในการคานวณ ไม่ต่ากว่า
1,650 บาท และไม่เกิน 15,000 บาท)

……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
รวม

คาชี้แจง

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

1. ให้นายจ้างยื่นแบบ สปส.1-10 ทั้ง 2 ส่วน และนาส่งเงินสมทบภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่มีการหักเงินสมทบไว้ มิฉะนั้นจะต้องจ่ายเงินเพิ่มร้อยละ 2 ต่อเดือน
ตั้งแต่วนั ที่ 16 ของเดือนที่ตอ้ งนาส่ง
ลงชื่อ……….....................................................................นายจ้ าง
2. สาหรับผูป้ ระกันตนที่เป็ นคนต่างด้าว ให้กรอกเลขที่บตั รประกันสังคมในช่องเลขประจาตัวประชาชน
ประทับตรา
3. ในช่อง 4 ให้กรอกจานวนค่าจ้างที่จ่ายจริ ง, ในช่อง 5 การคานวณเงินสมทบสาหรับผูท้ ี่ได้รับค่าจ้างต่ากว่า 1,650 บาท ให้คานวณจาก 1,650 บาท
(...................................................................................)
นิติบุคคล
และผูท้ ี่ได้รับค่าจ้างเกินกว่า 15,000 บาท ให้คานวณจาก 15,000 บาท
ตาแหน่ ง........................................................................................
(ถ้ามี)
4. เงินสมทบแต่ละคน หากมีเศษสตางค์ต้ งั แต่ 50 สตางค์ข้ ึนไป ให้ปัดเป็ น 1 บาท ถ้าน้อยกว่า 50 สตางค์ให้ปัดทิ้ง และให้นายจ้างนาส่ งเงินสมทบในส่วนของ
ยื่นแบบวันที่…….........เดือน………........................พ.ศ..............
นายจ้างเท่ากับจานวนเงินสมทบของผูป้ ระกันตนที่มีการปัดเศษสตางค์แล้ว
5. เพื่อประโยชน์ในการใช้สิทธิ ขอรับประโยชน์ทดแทนของผูป้ ระกันตน ทุกครั้งที่นาส่งเงินสมทบ กรุ ณากรอกรายการให้ครบถ้วนถูกต้อง และชัดเจนด้วยเครื่ องพิมพ์หรื อลายมือตัวบรรจง
6. สาหรับผูป้ ระกันตนที่ไม่มีค่าจ้าง ให้กรอกในช่อง 1-5 ด้วย
คาเตือน 1. การไม่ยื่นแบบ สปส.1-10 ภายในเวลาที่กฎหมายกาหนด อาจต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 6 เดือน หรื อปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ 2. การจ่ายค่าจ้างต่ากว่าค่าจ้างขั้นต่ารายวันตามที่กฎหมายกาหนดอาจจะ มีความผิดตามกฎหมาย
ว่าด้วยการคุม้ ครองแรงงาน 3. การกรอกข้อความเป็ นเท็จ อาจจะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
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สปส.1-10/1

ใบสรุ ปรายการแสดงการส่ งเงินสมทบกรณีย่ นื รวม
(ใช้ ในกรณีนายจ้ างยื่นชาระเงินสมทบรวมของสาขา)
สานักงานประกันสังคม

สาหรับค่าจ้างเดือน.......................................................พ.ศ...................
ชื่อสถานประกอบการ................................................................................................................................................. เลขที่บญั ชี
อัตราเงินสมทบร้อยละ......................

1

2

3

4

5

6

ลาดับที่

ลาดับทีส่ าขา

เงินค่ าจ้ างทั้งสิ้น

เงินสมทบ
ผู้ประกันตน

เงินสมทบ
นายจ้ าง

รวมเงินสมทบ
ทีน่ าส่ งทั้งสิ้น

7
จานวน
ผู้ประกันตน
ทีส่ ่ งเงินสมทบ

สาหรับเจ้ าหน้ าทีส่ านักงานประกันสังคม
ชาระเงินวันที่.......................................................................
เงินเพิ่ม (ถ้ามี)................................บาท.....................สตางค์
ใบเสร็จรับเงินเลขที่..............................................................
ลงชื่อ....................................................................................
(..................................................................................)
ตาแหน่ง...............................................................................
สาหรับเจ้ าหน้ าทีธ่ นาคาร/หน่ วยบริการ
ชาระเงินวันที่.......................................................................
ใบเสร็จรับเงินเลขที่..............................................................
ประทับตราธนาคาร/
หน่วยบริ การ
ลงชื่อ...................................................................................
(...................................................................................)
ตา แหน่ง..............................................................................

ยอดรวมเฉพาะแผ่นนี้
ยอดรวมทั้งสิ้น
ประทับตรา
นิติบุคคล
(ถ้ามี)

ลงชื่อ……….....................................................................นายจ้าง
(...................................................................................)
ตาแหน่ง........................................................................................
ยืน่ แบบวันที่…….........เดือน………........................พ.ศ..............
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สปส.1-10/1 แผ่ นต่ อ

ใบสรุ ปรายการแสดงการส่ งเงินสมทบกรณีย่ นื รวม
(ใช้ ในกรณีนายจ้ างยื่นชาระเงินสมทบรวมของสาขา)

1
ลาดับ
ที่

แผ่ นที่……………… ในจานวน…………….แผ่ น

ชื่อสถานประกอบการ................................................................................................................................................. เลขที่บญั ชี
2
3
4
5
6
ลาดับทีส่ าขา
เงินค่ าจ้ างทั้งสิ้น
เงินสมทบผู้ประกันตน
เงินสมทบนายจ้ าง
รวมเงินสมทบ
นาส่ งทั้งสิ้น
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
ยอดรวมเฉพาะแผ่นนี้
00
00
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ประทับตรา
นิติบุคคล
(ถ้ามี)

ลงชื่อ……….....................................................................นายจ้าง
(...................................................................................)
ตาแหน่ง........................................................................................
ยืน่ แบบวันที่…….........เดือน………........................พ.ศ..............

7
จานวนผู้ประกันตน
ทีส่ ่ งเงินสมทบ
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
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สปส. 1-23/1
คําขอรับเงินคืน
(นายจางเปนผูยื่นคําขอ)

สํานักงานประกันสังคม

สําหรับเจาหนาที่
เลขที่รับ
วันที่รับ …………………………………………...

1. ชื่อสถานประกอบการ
เลขที่บัญชี

บริษัท

หางหุนสวน

เจาของคนเดียว …………………..…….…………..……………
ลําดับที่สาขา

2. ตั้งอยูเลขที่ ………….…….. หมูที่ ……..….. ตรอก/ซอย ……………………..…….. ถนน ………….………..………….....
แขวง/ตําบล …………………………………… เขต/อําเภอ ………………………… จังหวัด ……………………………….
รหัสไปรษณีย …………………………….. โทรศัพท ……………………………….
3. มีความประสงคขอรับเงินสมทบดังตอไปนี้คืน
ประจําเดือน/พ.ศ.
สวนของนายจาง
……………………………. …………………………….
……………………………. …………………………….
……………………………. …………………………….
……………………………. …………………………….
……………………………. …………………………….
รวม

สวนของผูประกันตน
……………….…………...
………………….………...
…………….……………...
………….………………...
…………….……………...

รวม
……………..…………….
……………..…………….
……………..…………….
……………………..…….
…………………..……….

4. ขอรับเงินคืน
ทุกสาขา
เฉพาะสาขาลําดับที่ ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..… (ถาไมพอใหใชกระดาษอื่นแนบ)
5. จายเงินเกินเนื่องจาก …………………………………………………………………………………………………………….
6. เอกสารที่ยื่นเพื่อเปนหลักฐานประกอบการพิจารณา มีดังนี้
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล หรือสําเนาทะเบียนพาณิชย
บัญชีรายชื่อผูประกันตนพรอมจํานวนเงินที่ขอคืนแตละคน
ใบมอบอํานาจกระทําการแทน
สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน
ขาราชการ
อื่น ๆ (ระบุ) ………………….…………….……………
อื่น ๆ (ระบุ) ……………………………………………………………………………………………………..……….
ขาพเจาขอรับรองวา ขอความขางตนเปนจริงทุกประการ
(ลงชื่อ) …………………………………….. ผูยื่นคําขอ
(……………………………………)
ยื่นวันที่ ……………………………………..
หมายเหตุ

ถานายจางหรือผูประกันตน มิไดเรียกเอาเงินสมทบที่นําสงเกินคืนภายในหนึ่งปนับแตวันที่นําสงเงิน หรือไมมารับ
เงินคืนภายในหนึ่งปนับแตวันที่ไดรับแจงใหมารับเงิน ใหเงินนั้นตกเปนของกองทุนประกันสังคม
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-2สําหรับเจาหนาที่
เรียน ………………………………………………………………………
ไดตรวจสอบคําขอรับเงินคืนและหลักฐานที่เกี่ยวของแลว มีความเห็นวา
เห็นควรอนุมัติจายเงินคืนให ………………………………………………………………………………………...
เลขที่บัญชี

เปนจํานวนเงิน ……………………………………บาท

(…………………………………………………………………………………………………) …………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
ไมควรอนุมัติ เนื่องจาก …………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ ……………… …………………… เจาหนาที่ผูตรวจสอบ
(…………… ……………………..)
ตําแหนง …………………………………
วันที่ …………………………..….
ลงชื่อ ……………………………..……..
(…………………………………..)
ตําแหนง ………………………………...
วันที่ ……………………….…….
อนุมัติ

ไมอนุมัติ

ลงชื่อ ……………………………..……..
(…………………………………..)
ตําแหนง ………………………………...
วันที่ ……………………….…….
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สปส. 1-23/2

สํานักงานประกันสังคม

คําขอรับเงินคืน
(สําหรับผูป ระกันตนที่ทาํ งานกับนายจางหลายราย)

สําหรับเจาหนาที่
เลขที่รับ
วันที่รับ …………………………………………...

1. ขาพเจา
นาย
เลขประจําตัวประชาชน

นาง

นางสาว ……………………………..…… ชื่อสกุล …………………………….....

(กรณีคนตางดาวใหกรอกเลขบัตรประกันสังคม)
2. ที่อยูปจจุบันเลขที่ ………….…….. หมูที่ ……..….. ตรอก/ซอย ……………………..…. ถนน ……...………..………….....
แขวง/ตําบล …………………………………… เขต/อําเภอ ………………………… จังหวัด ……………………………….
รหัสไปรษณีย …………………………….. โทรศัพท ……………………………….
3. รายชื่อสถานประกอบการที่ทํางาน

เลขที่บัญชี

ลําดับที่สาขา

………………………………………………...….
………………………………………………...….
………………………………………………...….
………………………………………………...….
………………………………………………...….
(ถาไมพอใหใชกระดาษอื่นแนบ)
4. มีความประสงคขอรับเงินสมทบที่ถูกหักไวเกิน เปนของเดือน…………………………………………………………………
จํานวน ………………………………..… บาท (…………………………….………………………………………………..)
5. เอกสารที่ยื่นเพื่อเปนหลักฐานประกอบการพิจารณา มีดังนี้
หลักฐานแสดงการหักเงินสมทบของนายจางแตละราย จํานวน ………………….. ฉบับ
สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน
ขาราชการ
เจาหนาที่ของรัฐ
สําเนาบัตรประกันสังคม (กรณีคนตางดาว)
อื่น ๆ (ระบุ) ……………………………………………………………………………………………………..……….
ขาพเจาขอรับรองวา ขอความขางตนเปนจริงทุกประการ
(ลงชื่อ) ………………………………….. ผูประกันตน
(…………………………………)
ยื่นวันที่ ……………………………………..
หมายเหตุ

1. กรณีคนตางดาวใหกรอกเลขที่บัตรประกันสังคมแทนเลขที่บัตรประจําตัวประชาชน
2. ถานายจางหรือผูประกันตนมิไดเรียกเอาเงินสมทบที่นําสงเกินคืนภายในหนึ่งปนับแตวันที่นําสงเงิน หรือไมมา
รับเงินภายในหนึ่งปนับแตวันที่ไดรับแจงใหมารับเงิน ใหเงินนั้นตกเปนของกองทุนประกันสังคม
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-2สําหรับเจาหนาที่
เรียน ………………………………………………………………………
ไดตรวจสอบคําขอรับเงินคืนและหลักฐานที่เกี่ยวของแลว มีความเห็นวา
เห็นควรอนุมัติจายเงินคืนให

นาย

นาง

นางสาว ………………………………………………

เปนจํานวนเงิน ……………………………………บาท (…………………………………………………………………………)
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
ไมควรอนุมัติ เนื่องจาก …………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….

ลงชื่อ ……………… …………………… เจาหนาที่ผูตรวจสอบ
(…………… ……………………..)
ตําแหนง …………………………………
วันที่ …………………………..….
ลงชื่อ ……………………………..……..
(…………………………………..)
ตําแหนง ………………………………...
วันที่ ……………………….…….
อนุมัติ

ไมอนุมัติ

ลงชื่อ ……………………………..……..
(…………………………………..)
ตําแหนง ………………………………...
วันที่ ……………………….…….
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สปส. 1-23/3
คําขอรับเงินคืน
(สําหรับผูประกันตนโดยสมัครใจ)

สํานักงานประกันสังคม

สําหรับเจาหนาที่
เลขที่รับ
วันที่รับ …………………………………………...

1. ขาพเจา
นาย
เลขประจําตัวประชาชน

นาง

นางสาว ……………………………..…… ชื่อสกุล …………………………….....

(กรณีคนตางดาวใหกรอกเลขบัตรประกันสังคม)
2. ที่อยูปจจุบันเลขที่ ………….…….. หมูที่ ……..….. ตรอก/ซอย ………………..…….. ถนน ………….………..…………..
แขวง/ตําบล …………………………………… เขต/อําเภอ ………………………… จังหวัด ……………………………….
รหัสไปรษณีย …………………………….. โทรศัพท ……………………………….
3. มีความประสงคขอรับเงินสมทบดังตอไปนี้คือ
ประจําเดือน/พ.ศ.
เงินสมทบ
เงินเพิ่ม
รวม
……………………………. ……………………………. ……………….…………... ……………..…………….
……………………………. ……………………………. ………………….………... ……………..…………….
……………………………. ……………………………. …………….……………... ……………..…………….
……………………………. ……………………………. ………….………………... ……………………..…….
……………………………. ……………………………. …………….……………... …………………..……….
รวม
4. จายเกินเนื่องจาก ………………………………………………………………………………………………………………
5. เอกสารที่ยื่นเพื่อเปนหลักฐานประกอบการพิจารณา มีดังนี้
ใบเสร็จรับเงิน จํานวน ……………………. ฉบับ
สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน
ขาราชการ
เจาหนาที่รัฐ
สําเนาบัตรประกันสังคม (กรณีคนตางดาว)
อื่น ๆ (ระบุ) ……………………………………………………………………………………………………..……….
ขาพเจาขอรับรองวา ขอความขางตนเปนจริงทุกประการ
(ลงชื่อ) ………………………………….. ผูประกันตน
(…………………………………)
ยื่นวันที่ ……………………………………..
หมายเหตุ

1. กรณีคนตางดาวใหกรอกเลขที่บัตรประกันสังคมแทนเลขที่บัตรประจําตัวประชาชน
2. ถานายจางหรือผูประกันตนมิไดเรียกเอาเงินสมทบที่นําสงเกินคืนภายในหนึ่งปนับแตวันที่นําสงเงิน หรือไมมา
รับเงินภายในหนึ่งปนับแตวันที่ไดรับแจงใหมารับเงิน ใหเงินนั้นตกเปนของกองทุนประกันสังคม
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-2สําหรับเจาหนาที่
เรียน ………………………………………………………………………
ไดตรวจสอบคําขอรับเงินคืนและหลักฐานที่เกี่ยวของแลว มีความเห็นวา
เห็นควรอนุมัติจายเงินคืนให

นาย

นาง

นางสาว ………………………………………………

เปนจํานวนเงิน ……………………………………บาท (…………………………………………………………………………)
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
ไมควรอนุมัติ เนื่องจาก …………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….

ลงชื่อ ……………… …………………… เจาหนาที่ผูตรวจสอบ
(…………… ……………………..)
ตําแหนง …………………………………
วันที่ …………………………..….
ลงชื่อ ……………………………..……..
(…………………………………..)
ตําแหนง ………………………………...
วันที่ ……………………….…….
อนุมัติ

ไมอนุมัติ

ลงชื่อ ……………………………..……..
(…………………………………..)
ตําแหนง ………………………………...
วันที่ ……………………….…….
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แบบคำขอสมัครเป็นผู้ประกันตนตำมมำตรำ 40

(สปส.1-40)

1.  นาย  นางสาว  นาง  อื่นๆ........................ชื่อ-ชื่อสกุล…..................................................................................
2. เลขประจาตัวประชาชน………………………………………………….เกิดวันที่ ..................เดือน ..........................พ.ศ. ....................
3. ที่อยู่ที่ติดต่อเลขที่........................หมู่ที่...........หมู่บ้าน.............................ตรอก/ซอย........................ถนน…......................…..
ตาบล/แขวง……...............อาเภอ/เขต…........................จังหวัด………..........................……..รหัสไปรษณีย์..............................
โทรศัพท์บ้าน..…………………….……โทรศัพท์มือถือ.........................................E-mail Address.............................................
 ประสงค์ขอรับข้อมูลจาก สปส. ทาง sms  ไม่ประสงค์ขอรับข้อมูลจาก สปส. ทาง sms
 ยานพาหนะรับจ้าง
 รับจ้าง/รับเหมา
4. อาชีพปัจจุบัน (ระบุ)  เกษตรกรรม
 ค้าขาย(หาบเร่/แผงลอย)
 รับงานไปทาที่บ้าน
 ช่างฝีมือ
 อาชีพอิสระ
 ผู้ประกอบอาชีพอื่นๆ
5. ประมาณการรายได้ประจาต่อเดือน (บาท)
 ต่ากว่า 1,000 บาท
 1,000-3,000 บาท
 3,001-6,000 บาท
 สูงกว่า6,000 บาท ระบุ.............................................
 ปกติ
 พิการ ระบุความพิการ........................................................
6. สภาพร่างกาย
7. ประสงค์สมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 โดยขอเลือกจ่ายเงินสมทบ
 ทางเลือกที่ 1
จ่ายเงินสมทบ 70 บาท/เดือน
 ทางเลือกที่ 2
จ่ายเงินสมทบ 100 บาท/เดือน
 ทางเลือกที่ 3
จ่ายเงินสมทบ 300 บาท/เดือน
8. ไม่เป็นสมาชิกกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร กองทุนบาเหน็จ
บานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น หรือไม่เป็นสมาชิกกองทุนของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ของรัฐที่มีลักษณะอย่างเดียวกับ
กองทุนบาเหน็จบานาญของส่วนราชการ รวมทั้งไม่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ภายใต้บังคับตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการ
กฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร หรือกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ข้าพเจ้าขอสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และขอรับรองว่ามีคุณสมบัติ
ตามกฎหมายประกันสังคม
หมายเหตุ เอกสารหลักฐานในการสมัครใช้บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้แทนบัตรประจาตัวประชาชน
ลงชื่อ…………………..….............................ผู้สมัคร
(……………….........………....…........….)
วันที่.........................................................
สำหรับเจ้ำหน้ำที่
สปส. 
รหัสเครือข่าย
เลขที่รับ / 

วันที่รับ..................................................................
เรียน ผู้อานวยการสานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่...................
ประกันสังคมจังหวัด/สาขา.....................................................................
ได้ตรวจสอบแบบคาขอสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40 (สปส.1-40) และคุณสมบัติของผู้สมัครแล้วมีความเห็นว่า
อนุมัติ
ไม่อนุมตั ิ เนื่องจาก................................................................................................................................
ลงชื่อ.......................................................พนักงานเจ้าหน้าที่
(.......................................................)
ตาแหน่ง...................................................
วันที่.........................................................

ส่วนของผู้สมัคร

 อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ
ลงชื่อ...................................................................
(..................................................................)
ตาแหน่ง..............................................................
วันที่....................................................................

ได้รับแบบคาขอสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
ของ นาย/นาง/นางสาว .........................................................................แล้ว เมื่อวันที.่ ...........................................................
ทัง้ นี้ ความเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 จะเริ่มตั้งแต่เดือนที่มีการจ่ายเงินสมทบงวดแรก ณ สานักงาน
ประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา.............................................................................................
ลงชื่อ .....................................................พนักงานเจ้าหน้าที่
(....................................................)
176โทร. .......................................................

-2คำแนะนำในกำรกรอกแบบ
1. ให้ ผู้ ป ระกั น ตนทาเครื่ อ งหมาย  ในช่ อ งหน้ า คาหน้ า นาม เช่ น กรณี เ ป็ น เพศชาย ให้ ทาเครื่ อ งหมาย  นาย
แล้วกรอก ชื่อ-สกุลให้ชัดเจนและครบถ้วน
2. ให้กรอกเลขประจาตัวประชาชนให้ครบ 13 หลัก ตามบัตรประจาตัวประชาชน ให้ผู้ประกันตนกรอก วัน เดือน ปีเกิดให้ถูกต้อง
ตามบัตรประจาตัวประชาชน
3. ให้กรอกที่อยู่ที่ติดต่อได้ให้ถูกต้องครบถ้วน ให้ผู้ประกันตนกรอกเบอร์โทรศัพท์บ้าน โทรศัพท์มือถือ E-mail address
และทาเครื่องหมาย  ในช่องประสงค์ หรือไม่ประสงค์ขอรับข้อมูลจาก สปส.ทาง sms
4. ให้ผู้ประกันตนทาเครื่องหมาย ในช่องหน้าอาชีพปัจจุบัน เช่น กรณีอาชีพค้าขาย(หาบเร่/แผงลอย) ให้ทาเครื่องหมาย
 ค้าขาย(หาบเร่/แผงลอย)
5. ให้ผู้ประกันตนทาเครื่องหมาย ในช่องหน้าประมาณการรายได้ประจาต่อเดือน (บาท) เช่น กรณีรายได้ประจาต่อเดือน 5,000 บาท
ให้ทาเครื่องหมาย  3,001-6,000 บาท
6. ให้ผู้ประกันตนทาเครื่องหมาย ในช่องหน้าสภาพร่างกาย เช่น กรณี สภาพร่างกายปกติ ให้ทาเครื่องหมาย  ปกติ
หรือกรณีสภาพร่างกายพิการ ให้ทาเครื่องหมาย  พิการ ระบุความพิการ(ตามบัตรประจาตัวคนพิการหรือเอกสารรับรองความพิการ)
7. ให้ผู้ประกันตนทาเครื่องหมาย ในช่องหน้าประสงค์สมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 โดยขอเลือกจ่ายเงินสมทบ
เช่น กรณีประสงค์สมัครจ่ายเงินสมทบทางเลือกที่ 2 ให้ทาเครื่องหมาย  ทางเลือกที่ 2 จ่ายเงินสมทบ 100 บาท/เดือน
หมำยเหตุ
1. คุณสมบัติของผู้สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1.1 มีสัญชาติไทย หรือ
1.2 เป็ นชนกลุ่มน้อยซึ่งอพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทย โดยมีมติคณะรัฐมนตรี ผ่อนผันให้อาศัยอยู่ใน
ประเทศไทยได้เป็นการชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ ที่มีบัตรประจาตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย โดยเลขประจาตัวหลักแรกเป็นเลขหก
หรือเลขเจ็ด หรือ
1.3 เป็นบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับการผ่อนผันให้อาศัยอยู่ในประเทศไทยได้เป็นการชั่วคราวเพื่อรอการส่งกลับ
ที่มีบัตรประจาตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย โดยเลขประจาตัวหลักแรกเป็นเลขศูนย์ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกรณีที่มีบัตรประจาตัวคนซึ่ง
ไม่มีสัญชาติไทยแต่มีเลขประจาตัวหลักแรกและหลักที่สองเป็นเลขศูนย์
1.4 ผู้สมัครต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 15 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
1.5 ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 39
1.6 ไม่เป็นสมาชิกกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร
กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น หรือไม่เป็นสมาชิกกองทุนของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีลักษณะอย่างเดียวกับ
กองทุนบาเหน็จบานาญของส่วนราชการ รวมทั้งไม่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ภายใต้บังคับตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญ
ข้าราชการ กฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร หรือกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
1.7 หากเป็นบุคคลซึ่งเป็นผู้พิการ ให้ระบุลักษณะหรืออาการของผู้พิการโดยละเอียด (ยกเว้นผู้พิการทางสติปัญญา
และผู้พิการที่ไม่อาจรับรู้สิทธิที่พึงจะได้รับจากการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ไม่สามารถสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน
ตามมาตรา 40 ได้)
2. การรับสมัครและขึ้นทะเบียน
ให้ผู้ที่ประสงค์สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ยื่นแบบคาขอสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 (สปส.1-40)
ณ สานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ สานักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา
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(สปส.1-40/1)
แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงและการเปลี่ยนแปลงทางเลือกการจ่ายเงินสมทบผู้ประกันตนตามมาตรา 40
 นาย  นางสาว  นาง  อื่นๆ..................................ชื่อ-ชื่อสกุล…...............................................................................................
เลขประจาตัวประชาชน……………………………………………………………..เกิดวันที่..................เดือน..................................พ.ศ...........................
มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงดังนี้
ลาดับ
รายการ
ที่
1 คานาหน้านาม
2
3
4
5

ชื่อ
ชื่อสกุล
เลขประจาตัวประชาชน
สปส.ที่รับผิดชอบ

6

เปลี่ยนแปลงทางเลือก

7

อื่นๆ

ข้อมูลเดิม

ข้อมูลที่เปลี่ยนแปลง

เอกสารแนบ

 นาย  นางสาว นาง
 อื่นๆ.....................................
…………………………………..............
.....................................................
.....................................................
 สานักงานประกันสังคม
……………………………….................
 ทางเลือกที่ 1
 ทางเลือกที่ 2
 ทางเลือกที่ 3
………………………..............………...

……………………...………………
..........................................…
…………………………...….……..
.......................................……
……………………………......……
 สานักงานประกันสังคม
…………….……………...…........
 ทางเลือกที่ 1
 ทางเลือกที่ 2
 ทางเลือกที่ 3
…………………….…..............…

บัตรประจาตัวประชาชน
 ทะเบียนเปลี่ยนชื่อตัว
หรือชื่อสกุล
 ทะเบียนสมรส
 อื่นๆ……….........…...

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้น ถูกต้องตามความจริงทุกประการ
ลงชื่อ…………………..……..........................ผู้ประกันตน
(……………........……………………...….)
วันที่….......................................................
หมายเหตุ การเปลี่ยนแปลงทางเลือกการจ่ายเงินสมทบ ให้มีผลในเดือนถัดจากเดือนที่ยื่นเปลี่ยนแปลงทางเลือกการจ่ายเงินสมทบ โดยผู้ประกันตน
มีสิทธิเปลี่ยนแปลงทางเลือกการจ่ายเงินสมทบได้ปีละหนึ่งครั้ง
............................................................................................................................. .........................................................................................
สาหรับผู้ประกันตนเก็บไว้เป็นหลักฐาน
เลขที่รับ..................../....................
วันที่รับ.........../................../..........
เรียน (นาย/นาง/นางสาว)................................................................................
สานักงานประกันสังคม..................................................................................ได้รับแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริง
และการเปลี่ยนแปลงทางเลือกการจ่ายเงินสมทบผู้ประกันตนตามมาตรา 40 กรณี
 เปลี่ยนคานาหน้านาม/ชื่อ/ชื่อสกุลจาก......................................................เป็น.........................................................
 เปลี่ยนแปลงทางเลือกการจ่ายเงินสมทบ จากทางเลือกที่..........................เป็นทางเลือกที่.......................................
 อื่นๆ ...............................................................ไว้เรียบร้อยแล้ว และจะดาเนินการตามความประสงค์ของท่านต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ.................................................................พนักงานเจ้าหน้าที่
(...............................................................)
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คาแนะนาในการกรอกแบบ
1. ทาเครื่องหมายในช่อง ที่เป็นข้อมูลของผู้ประกันตนพร้อมกรอกเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก ให้ถูกต้องครบถ้วน
2. กรอกรายละเอียดช่องข้อมูลเดิมของผู้ประกันตนและกรอกข้อมูลที่เปลี่ยนแปลง ณ ปัจจุบัน ในช่องข้อมูลที่เปลี่ยนแปลง
3. ให้แนบเอกสารของผู้ประกันตนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริง
ตัวอย่าง นางสาวสมศรี มีความสุข ได้จดทะเบียนสมรส จึงขอเปลี่ยนคานาหน้านามจาก นางสาว เป็น นาง ขอเปลี่ยนชื่อตัวเป็น วิภาศรี
เปลี่ยนชื่อสกุลเป็น ร่ารวย เปลี่ยน สปส. ที่รับผิดชอบจากจังหวัดยะลาเป็นจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและขอเปลี่ยนแปลงทางเลือก
การจ่ายเงินสมทบ จากทางเลือกที่ 1 เป็นทางเลือกที่ 2 หรือทางเลือกที่ 3 โดยกรอกรายละเอียด ดังนี้
ลาดับ
รายการ
ข้อมูลเดิม
ข้อมูลที่เปลี่ยนแปลง
เอกสารแนบ
ที่
1 คานาหน้านาม
นาง
นายนางสาวนาง
บัตรประจาตัวประชาชน
อื่นๆ.....................................
 ทะเบียนเปลี่ยนชื่อตัว
2 ชื่อ
วิภาศรี
สมศรี
หรือชื่อสกุล
3 ชื่อสกุล
ร่ารวย
มีความสุข
 ทะเบียนสมรส
4 เลขประจาตัวประชาชน
อื่นๆ ทะเบียนบ้าน
5 สปส.ที่รับผิดชอบ
สานักงานประกันสังคม
สานักงานประกันสังคม
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดยะลา
6 เปลี่ยนแปลงทางเลือก  ทางเลือกที่ 1
 ทางเลือกที่ 1
 ทางเลือกที่ 2
 ทางเลือกที่ 2
 ทางเลือกที่ 3
 ทางเลือกที่ 3
7 อื่นๆ
..................................................... .............................................
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(สปส.1-40/2)

แบบแจ้งความจานงไม่ประสงค์เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.  นาย  นาง  นางสาว  อื่นๆ.............................ชื่อ–ชื่อสกุล.............................................................................
2. เลขประจาตัวประชาชน………………………………………………….....เกิดเมื่อวันที่.............เดือน............................พ.ศ..................
3. ผู้ประกันตน  ทางเลือกที่ 1
 ทางเลือกที่ 2
 ทางเลือกที่ 3
4. ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่...................หมู่ที่……...... ตรอก/ซอย........................ถนน.............................แขวง/ตาบล.........................
เขต/อาเภอ.................................จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์................................
5. ขอแจ้งความจานงไม่ประสงค์เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ตั้งแต่วันที่..............เดือน.............................พ.ศ.....................
เนื่องจาก....................................................................................................................................................... .........................
6. เอกสารที่ยื่นเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณา มีดังนี้
 บัตรประจาตัวประชาชน  บัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ (ระบุ)...........................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตามความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ) ……………………….…………………… ผู้ประกันตน
(……………………………...……………)
วันที่ ……………………..…………….…………...
หมายเหตุ การแจ้งความจานงไม่ประสงค์เป็นผู้ประกันตน ให้มีผลนับแต่วันที่ไม่ประสงค์เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(สปส.1-40/2)

แบบแจ้งความจานงไม่ประสงค์เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.  นาย  นาง  นางสาว  อื่นๆ.............................ชื่อ–ชื่อสกุล.............................................................................
2. เลขประจาตัวประชาชน………………………………………………….....เกิดเมื่อวันที่.............เดือน............................พ.ศ..................
3. ผู้ประกันตน  ทางเลือกที่ 1
 ทางเลือกที่ 2
 ทางเลือกที่ 3
4. ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่...................หมู่ที่……...... ตรอก/ซอย........................ถนน.............................แขวง/ตาบล.........................
เขต/อาเภอ.................................จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์................................
5. ขอแจ้งความจานงไม่ประสงค์เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ตั้งแต่วันที่..............เดือน.............................พ.ศ.....................
เนื่องจาก.................................................................................................................... ............................................................
6. เอกสารที่ยื่นเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณา มีดังนี้
 บัตรประจาตัวประชาชน  บัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ (ระบุ)...........................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตามความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ) ……………………….…………………… ผู้ประกันตน
(……………………………...……………)
วันที่ ……………………..…………….…………...
หมายเหตุ การแจ้งความจานงไม่ประสงค์เป็นผู้ประกันตน ให้มีผลนับแต่วันที่ไม่ประสงค์เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40
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(สปส.1-40/3)

สานักงานประกันสังคม

แบบคำขอรับเงินสมทบล่วงหน้ำคืน
(กรณีผู้ประกันตนตำมมำตรำ 40 เสียชีวิต)

สำหรับเจ้ำหน้ำที่
เลขที่รับ /
วันที่รับ............................................

1.  นาย  นาง  นางสาว อื่นๆ ............................ชื่อ –ชื่อสกุล (ผู้ยื่นคาขอ)...................................................................
เลขประจาตัวประชาชน………………………………………………………………. ที่อยู่ที่ติดต่อ เลขที่.....................หมู่ที่……......................
ตรอก/ซอย.......................ถนน.................................แขวง/ตาบล.................................เขต/อาเภอ.............................................
จังหวัด......................................................รหัสไปรษณีย์...........................................โทรศัพท์......................................................
2. ยื่นคาขอในฐานะ  ผู้มีสิทธิ
3. มีความประสงค์ขอรับเงินสมทบที่นาส่งไว้ล่วงหน้าคืน ของผู้ประกันตน ชื่อ – ชื่อสุกล ............................................................
เลขประจาตัวประชาชน……….................................…..  ทางเลือกที่ 1  ทางเลือกที่ 2  ทางเลือกที่ 3 (ใหม่) เนื่องจากเสียชีวิต
4. เอกสารที่ยื่นเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณามี ดังนี้
 หนังสือระบุให้เป็นผู้มีสิทธิรับเงินสมทบล่วงหน้าคืน (กรณีผู้ประกันตนตามมาตรา 40 เสียชีวิต)
 บัตรประจาตัวประชาชนของผู้มีสิทธิ
 ใบมรณบัตรของผู้ประกันตน
 ทะเบียนสมรสบิดา มารดาของผู้ประกันตน
 ทะเบียนหย่าของคู่สมรส บิดา และมารดาของผู้ประกันตน (ถ้ามี)
 ทะเบียนบ้านของผู้มีสิทธิ
 ใบมรณบัตรของคู่สมรส บิดา มารดา และบุตรของผู้ประกันตน (ถ้ามี)
 สูติบัตรของบุตรผู้ประกันตน
 หนังสือจดทะเบียนรับรองบุตรบุญธรรมของผู้ประกันตน (ถ้ามี)
 ทะเบียนสมรสของผู้ประกันตน
 อื่นๆ ทีท
่ างราชการออกให้ (ระบุ)............................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นจริงทุกประการ หากเป็นเท็จยินยอมให้สานักงานประกันสังคม เรียกเงินคืนตามจานวนที่จ่ายจริง
(ลงชื่อ) …………………..............…….…………………… ผู้มีสิทธิ
(………………................…………...……………)
วันที่….............…....................................................
หมำยเหตุ ก. กรณีมอบอานาจ ผู้รับมอบอานาจจะต้องนาบัตรประจาตัวประชาชนฉบับจริงของผู้มอบอานาจ และผู้รับมอบอานาจ
ไปแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ข. ต้องยื่นแบบคาขอรับเงินสมทบล่วงหน้าคืนจากสานักงาน ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ทราบว่ามีสิทธิรับเงินคืน หรือภายใน 10 ปี
นับแต่วันที่นาส่งเงินเข้ากองทุน
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สำหรับเจ้ำหน้ำที่
เรียน ผู้อานวยการสานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่....................
ประกันสังคมจังหวัด/สาขา.....................................................................
ได้ตรวจสอบแบบคาขอรับเงินสมทบล่วงหน้าคืนและหลักฐานที่เกี่ยวข้องแล้ว มีความเห็นว่า
 เห็นควรอนุมัตค
ิ ืนเงินสมทบล่วงหน้า จานวนเงิน........................บาท (.....................................................)
 ไม่เห็นควรอนุมัติ เนื่องจาก.........................................................................................................................................
ลงชื่อ..................................................................พนักงานเจ้าหน้าที่
(................................................................)
ตาแหน่ง.............................................................
วันที่....................................................................
 อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ
ลงชื่อ..........................................................................
(................................................................)
ตาแหน่ง.............................................................
วันที่...................................................................
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(สปส.1-40/5)

สำนักงำนประกันสังคม

แบบคำขอรับเงินไม่พึงชำระคืน
ผู้ประกันตนตำมมำตรำ 40

สำหรับเจ้ำหน้ำที่
เลขที่รับ  /
วันที่รับ............................................

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.  นำย  นำง  นำงสำว อื่นๆ ............................ชื่อ– ชื่อสกุล (ผู้ยื่นคำขอ)............................................................
เลขประจำตัวประชำชน……………………………………...……………………….ที่อยู่ที่ติดต่อ เลขที่..........................หมู่ที่……............
ตรอก/ซอย........................ถนน..................................แขวง/ตำบล.................................เขต/อำเภอ.....................................
จังหวัด......................................................รหัสไปรษณีย์..................................โทรศัพท์........................................................
2. ยื่นคำขอในฐำนะ  ผู้ประกันตน  ทำงเลือกที่ 1  ทำงเลือกที่ 2  ทำงเลือกที่ 3 (ใหม่)  ผู้มีสิทธิ
3. มีควำมประสงค์ขอรับเงินไม่พึงชำระคืน กรณี
 ไม่มีคุณสมบัติเป็นผู้ประกันตน ตั้งแต่........................................  ไม่ประสงค์เป็นผู้ประกันตน ตั้งแต่..........................
 กลับเป็นผู้ประกันตนมำตรำ 33 ตั้งแต่………………....................  เปลี่ยนแปลงรูปแบบทำงเลือก ตั้งแต่.....................
 กลับเป็นผู้ประกันตนมำตรำ 39 ตั้งแต่......................................  ผู้ประกันตนเสียชีวิต ตั้งแต่.....................................
4. กรณีผู้ประกันตนมีชีวิต เอกสำรที่ยื่นเพื่อเป็นหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำ มีดังนี้
 บัตรประจำตัวประชำชนฉบับจริง
 บัตรอื่นทีท
่ ำงรำชกำรออกให้ (ระบุ)........................
 หนังสือมอบอำนำจ
.......................
กรณีผู้ประกันตนเสียชีวิต เอกสำรที่ยื่นเพื่อเป็นหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำ มีดังนี้
 บัตรประจำตัวประชำชนของผู้มีสิทธิ
 ใบมรณบัตรของผู้ประกันตน
 ทะเบียนสมรสบิดำ มำรดำของผู้ประกันตน
 ทะเบียนหย่ำของคู่สมรส บิดำ และมำรดำของผู้ประกันตน (ถ้ำมี)
 ทะเบียนบ้ำนของผู้มีสิทธิ
 ใบมรณบัตรของคู่สมรส บิดำ มำรดำ และบุตรของผู้ประกันตน (ถ้ำมี)
 สูติบัตรของบุตรผู้ประกันตน
 หนังสือจดทะเบียนรับรองบุตรบุญธรรมของผู้ประกันตน (ถ้ำมี)
 ทะเบียนสมรสของผู้ประกันตน
 อื่นๆ ทีท
่ ำงรำชกำรออกให้ (ระบุ)......................................................
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมข้ำงต้นเป็นจริงทุกประกำรหำกเป็นเท็จยินยอมให้สำนักงำนประกันสังคม เรียกเงินคืนตำมจำนวนที่จ่ำยจริง
(ลงชื่อ) ……………………........….…………………… ผู้ประกันตน/ผู้มีสิทธิ
(………………………….......…...……………)
วันที…่ ..........…...............................................
หมำยเหตุ ก. กรณีมอบอำนำจ ผู้รับมอบอำนำจจะต้องนำบัตรประจำตัวประชำชนฉบับจริงของผู้มอบอำนำจและผู้รับมอบอำนำจ
ไปแสดงต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่
ข. ต้องยื่นแบบคำขอรับเงินไม่พึงชำระคืนจำกสำนักงำนภำยใน 1 ปี นับแต่วันที่ทรำบว่ำมีสิทธิขอรับเงินคืน หรือภำยใน 10 ปี
นับแต่วันที่นำส่งเงินเข้ำกองทุน
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สำหรับเจ้ำหน้ำที่
เรียน ผู้อำนวยกำรสำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นที่....................
ประกันสังคมจังหวัด/สำขำ.....................................................................
ได้ตรวจสอบแบบคำขอรับเงินไม่พึงชำระคืนและหลักฐำนที่เกี่ยวข้องแล้ว มีควำมเห็นว่ำ
 เห็นควรอนุมัตค
ิ ืนเงินไม่พึงชำระให้  นำย  นำง  นำงสำว......................................................................
เป็นจำนวนเงิน......................................บำท (..........................................................................................................................)
 ไม่เห็นควรอนุมัติ เนื่องจำก...............................................................................................................................
ลงชื่อ.......................................................พนักงำนเจ้ำหน้ำที่
(.......................................................)
ตำแหน่ง...................................................
วันที่..........................................................
 อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ
ลงชื่อ................................................................
(.......................................................)
ตำแหน่ง...................................................
-182- วันที่..........................................................

(ร่าง)

แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน
กองทุนประกันสังคม

สปส. 2 – 01
สำหรับเจ้ำหน้ำที่
เลขทีร่ ับ…….................................................
วันทีร่ ับ…....………….....................................
ผู้รับ…………………………….……...……………….

โปรดอ่ำนคำแนะนำในกำรกรอกแบบ/เอกสำรประกอบกำรยื่นคำขอฯด้ำนหลัง
1. ข้ำพเจ้ำ (นำย,นำง,นำงสำว)..................................................................................................... เลขประจำตัวประชำชน
ที่อยู่ปัจจุบันที่สำมำรถติดต่อได้ เลขที่................หมู่ที่.............ถนน...................................ตำบล/แขวง...................................อำเภอ/เขต..........................................
จังหวัด..................................... รหัสไปรษณีย์...........................โทรศัพท์บ้ำน....................................มือถือ..................................อีเมล..............................................
2. ยื่นคำขอในฐำนะ
ผู้ประกันตน
ผู้มีสิทธิ ระบุชื่อผู้ประกันตน....................................................เลขประจำตัวประชำชนผู้ประกันตน
3. สถำนประกอบกำรที่ผู้ประกันตนทำงำนชื่อ...................................................................................................... สำขำ...........................................................................
4. ขอรับเงิน
ที่สำนักงำนประกันสังคม
ธนำณัติสั่งจ่ำย ปณ. ...................................................
ธนำคำร.................................................................
(กรณีรับเงินทำงธนำคำรให้แนบสำเนำสมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำรประเภทออมทรัพย์หน้ำแรกที่มีชื่อ และเลขที่บัญชีของผู้ยื่นคำขอฯ )
5. ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณี (ให้กรอกเฉพำะช่องที่ต้องกำรเท่ำนั้น)
ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
ค่ำรักษำพยำบำลจำนวนเงินตำมใบเสร็จรับเงิน............................................................................................ บำท
เหตุที่ไม่เข้ำรับกำรรักษำในสถำนพยำบำลตำมบัตรรับรองสิทธิฯ..........................................................................................................................................................
ค่ำอวัยวะเทียม/อุปกรณ์ฯ ชนิด/ประเภท................................................................................................จำนวนเงินตำมใบเสร็จรับเงิน........................................ บำท
เงินทดแทนกำรขำดรำยได้ ตั้งแต่วันที่........................................................ถึงวันที่................................................กลับเข้ำทำงำนวันที่................................................

คลอดบุตร
เลขประจำตัวประชำชนบุตรที่ขอรับประโยชน์ทดแทนในครั้งนี้ .....................................................................................................
สงเคราะห์บุตร
ทุพพลภาพ
เงินทดแทนกำรขำดรำยได้
ค่ำรักษำพยำบำลจำนวนเงินที่ขอรับตำมใบเสร็จรับเงิน..........................................บำท
ค่ำพำหนะ
ค่ำอวัยวะเทียม/อุปกรณ์ฯ ชนิด/ประเภท........................................................................................จำนวนเงินที่ขอรับตำมใบเสร็จรับเงิน................................... บำท

ตาย
ค่ำทำศพ
ชราภาพ

เงินสงเครำะห์กรณีตำย

6. หำกข้ำพเจ้ำมีสิทธิได้รับเงินทดแทนกำรขำดรำยได้กรณีประสบอันตรำยหรือเจ็บป่วย และกรณีทุพพลภำพในช่วงเวลำเดียวกัน
ข้ำพเจ้ำขอเลือกรับกรณี
ประสบอันตรำยหรือเจ็บป่วย
ทุพพลภำพ เพียงกรณีเดียว
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมข้ำงต้นถูกต้องตำมควำมจริงทุกประกำร หำกปรำกฏภำยหลังว่ำข้ำฯ รับเงินโดยไม่มีสิทธิ หรือมีเงินประโยชน์ทดแทน
ที่รับไปเกินสิทธิ ข้ำฯ ยินยอมชดใช้เงินที่ได้รับไปโดยไม่มีสิทธิดังกล่ำวตลอดจนค่ำเสียหำยต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นให้แก่สำนักงำนประกันสังคม และข้ำฯ ยินยอมให้สำนักงำนฯ
แจ้งให้ธนำคำรตำมที่ข้ำฯ ขอให้สำนักงำนฯ โอนเงินประโยชน์ทดแทนเข้ำบัญชีเงินฝำก หักเงินในบัญชีของข้ำฯ เพื่อส่งคืนแก่สำนักงำนฯ จึงลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำน
(ลงชื่อ)..............................................................ผู้ยื่นคำขอ
(..............................................................)
วันที.่ ................/.............................../....................

คำเตือน : ในกรณีผู้ยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทนระบุข้อเท็จจริงอันเป็นเท็จ อำจมีควำมผิดฐำนฉ้อโกง ตำมประมวลกฎหมำยอำญำมำตรำ 341 ต้องระวำงโทษจำคุก
ไม่เกินสำมปี หรือปรับไม่เกินหกพันบำท หรือทั้งจำทั้งปรับ หรือมีควำมผิดฐำนแจ้งข้อควำมอันเป็นเท็จแก่เจ้ำพนักงำนตำมประมวลกฎหมำยอำญำมำตรำ 137 ต้องระวำงโทษจำคุก
ไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบำท หรือทั้งจำทั้งปรับ
สำหรับเจ้ำหน้ำที่พิมพ์คำสั่งประโยชน์ทดแทนและใบสั่งจ่ำย

-183-

1111111111

เอกสำรประกอบกำรยื่นคำขอ
กรณีประสบอันตรำยหรือเจ็บป่วย กรณีขอรับค่ารักษาพยาบาล และกรณีขอรับค่าอวัยวะเทียม/อุปกรณ์ฯ  ใบรับรองแพทย์  ใบเสร็จรับเงิน
กรณีขอรับเงินทดแทนการขาดรายได้  ใบรับรองแพทย์  หนังสือรับรองของนายจ้าง  สถิติวันลาป่วย (ถ้ามี)
หมายเหตุ ใบรับรองแพทย์ กรณีขอรับเงินทดแทนการขาดรายได้ให้แพทย์ระบุวันหยุดงาน และกรณีขอรับค่าอวัยวะเทียม/อุปกรณ์
ให้แพทย์ระบุความจาเป็นต้องใช้อวัยวะเทียม/อุปกรณ์ และประเภทอวัยวะเทียม/อุปกรณ์ฯ ที่ใช้ด้วย
กรณีคลอดบุตร
กรณีผู้ประกันตนหญิงใช้สิทธิ  สูติบัตรต้นฉบับของบุตรพร้อมสาเนา (กรณีคลอดบุตรแฝดให้แนบสาเนาสูติบัตรของคู่แฝดด้วย)
กรณีผู้ประกันตนชายใช้สิทธิ  สูติบัตรต้นฉบับของบุตรพร้อมสาเนา (กรณีคลอดบุตรแฝดให้แนบสาเนาสูติบัตรของคู่แฝดด้วย)
 สาเนาทะเบียนสมรส กรณีไม่ได้จดทะเบียนสมรสให้แนบหนังสือรับรองของผู้ประกันตนกรณีไม่มีทะเบียนสมรส
กรณีทุพพลภำพ

กรณีตำย

กรณีสงเครำะห์บุตร

กรณีชรำภำพ

 ใบรับรองแพทย์  ใบเสร็จรับเงิน  สาเนาเวชระเบียน (ถ้ามี)
หมายเหตุ ใบรับรองแพทย์ กรณีขอรับค่าอวัยวะเทียม/อุปกรณ์ ให้แพทย์ระบุความจาเป็นต้องใช้อวัยวะเทียม/อุปกรณ์
และประเภทอวัยวะเทียม/อุปกรณ์ฯ ที่ใช้ด้วย
กรณีขอรับค่าทาศพ
 สาเนามรณบัตร  หลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้จัดการศพ  สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้จัดการศพ
กรณีขอรับเงินสงเคราะห์  สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของผู้ตาย/ผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์
 สาเนาทะเบียนสมรสของผู้ประกันตนและของบิดามารดา (ถ้ามี)
 สาเนาสูติบัตรของบุตรหรือสาเนาทะเบียนบ้านของบุตรกรณีไม่มีสูติบัตร
 หนังสือระบุให้เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์กรณีตาย (ถ้ามี)
กรณีผู้ประกันตนหญิงใช้สิทธิ  สูติบัตรต้นฉบับของบุตรพร้อมสาเนา (กรณีคลอดบุตรแฝดให้แนบสาเนาสูติบัตรของคู่แฝดด้วย)
 สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรก ซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชีของผู้ยื่นคาขอฯ
กรณีผู้ประกันตนชายใช้สิทธิ  สาเนาทะเบียนสมรส หรือสาเนาทะเบียนการหย่าพร้อมบันทึกแนบท้าย หรือสาเนาทะเบียนรับรองบุตร
หรือสาเนาคาพิพากษา หรือคาสั่งของศาลให้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย
 สูติบัตรต้นฉบับของบุตรพร้อมสาเนา (กรณีคลอดบุตรแฝดให้แนบสาเนาสูติบัตรของคู่แฝดด้วย)
 สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรก ซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชีของผู้ยื่นคาขอฯ
กรณีผู้ประกันตนถึงแก่ความตาย  สาเนามรณบัตร  สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของผู้ตาย/
ผู้มีสิทธิรับเงินบาเหน็จชราภาพ
 สาเนาทะเบียนสมรสของผู้ประกันตนและของบิดามารดา (ถ้ามี)
 สาเนาสูติบัตรของบุตร หรือสาเนาทะเบียนบ้านของบุตรกรณีไม่มีสูติบัตร
 หนังสือระบุให้เป็นผู้มีสิทธิรับเงินบาเหน็จชราภาพ (ถ้ามี)
กรณีบานาญชราภาพ

หมายเหตุ 




 สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรก ซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชี
ของผู้ยื่นคาขอฯ
กรณีผู้ประกันตนต่างด้าวประสงค์ที่จะไม่พานักอยู่ในประเทศฯขอรับเงินชราภาพ  แบบแจ้งความประสงค์ที่จะไม่พานัก
อยู่ในประเทศไทยฯ
กรณีผู้ประกันตนต่างด้าวขอรับประโยชน์ทดแทนให้ใช้สาเนาบัตรประกันสังคมและสาเนาหนังสือเดินทาง (passport) หรือสาเนาหนังสือ
เดินทางชั่วคราวหรือเอกสารรับรองบุคคลที่ทางราชการออกให้
กรณีเอกสารหลักฐานสาคัญต่อการพิจารณาเป็นภาษาต่างประเทศ ให้จัดทาคาแปลเป็นภาษาไทยและรับรองความถูกต้องให้ครบถ้วน
กรณีเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ให้แนบสาเนาเอกสารใบเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุลด้วย
กรณีข้อเท็จจริงเอกสารหลักฐานไม่เพียงพอต่อการพิจารณา เจ้าหน้าที่อาจขอเอกสาร หรือหลักฐานเพิ่มเติมได้

คำแนะนำในกำรกรอกแบบ
1. กรอกชื่อ ชื่อสกุล เลขประจำตัวประชำชน ของผู้ประกันตนหรือผู้มีสทิ ธิ (กรณีผู้ประกันตนถึงแก่ควำมตำย) และที่อยู่ปัจจุบันที่สำมำรถติดต่อได้
2. ใส่เครื่องหมำย “ ” ในช่อง
หน้ำข้อควำมว่ำเป็นผู้ยื่นคำขอในฐำนะใด
3. กรอกชื่อสถำนประกอบกำรที่ผู้ประกันตนทำงำนอยู่ หำกเป็นกิจกำรเจ้ำของคนเดียวให้กรอกชื่อเจ้ำของกิจกำร หรือหำกเป็นนิติบุคคลให้กรอกชื่อ
นิติบุคคลนั้น เช่น บริษัท................................. สำขำ ……………………..
4. ใส่เครื่องหมำย “ ” ในช่อง
หน้ำข้อควำมทีต่ ้องกำร
- กรณีผู้มีสิทธิมำรับเงินด้วยตนเองต้องนำบัตรประจำตัวประชำชนตัวจริงไปแสดง หำกมีกำรมอบอำนำจต้องนำบัตรประจำตัวประชำชนตัวจริง
ของผู้มอบ และผู้รับมอบไปแสดง
- กรณีรับเงินทำงธนำณัติ ให้ระบุชื่อที่ทำกำรไปรษณีย์ทตี่ ้องกำรจะติดต่อรับเงิน
- กรณีรับเงินทำงธนำคำร สมุดบัญชีเงินฝำกต้องเป็นชื่อผู้ประกันตน/ผู้มีสิทธิเท่ำนั้น และสำมำรถเลือกรับได้ที่ ธนำคำรกรุงไทย จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จำกัด (มหำชน) ธนำคำรกรุงเทพ จำกัด (มหำชน) ธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน) ธนำคำรทหำรไทย จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรกสิกรไทย จำกัด (มหำชน) ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย ธนำคำรซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหำชน) และธนำคำรธนชำต จำกัด (มหำชน)
5. ให้กรอกเฉพำะกรณีทตี่ ้องกำรขอเบิกเท่ำนั้น และใส่เครื่องหมำย “ ” หน้ำข้อควำมทีต่ ้องกำร
6. ใส่เครื่องหมำย “ ” ในช่อง
หน้ำข้อควำมทีต่ ้องกำรเพียงกรณีเดียว
7. ลงลำยมือชื่อผู้ยื่นคำขอ (ผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิแล้วแต่กรณี) พร้อมวัน เดือน ปีที่ยื่นคำขอ
8. เอกสำรประกอบกำรยื่นคำขอที่เป็นสำเนำให้รับรองควำมถูกต้องของสำเนำทุกฉบับ และแสดงเอกสำรที่เป็นต้นฉบับเมื่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ขอตรวจสอบ
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แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน กองทุนประกันสังคม
กรณีว่ำงงำน

สำหรับเจ้ำหน้ำที่
เลขที่รับ...............................................
วันที่รับ................................................
ผู้รับ…..................................................

โปรดอ่ำนคำแนะนำในกำรกรอกแบบด้ำนหลัง
1. ข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว)........................................................ อายุ........ ปี เลขประจาตัวประชาชน
ที่อยู่ปัจจุบันทีส่ ามารถติดต่อได้ เลขที.่ .............. หมู่ที่ .............. อาคาร/หมู่บ้าน........................................ ซอย............................................
ถนน........................................ ตาบล/แขวง.................................. อาเภอ/เขต.............................................. จังหวัด .....................................
รหัสไปรษณีย.์ ......................... โทรศัพท์บ้าน................................ มือถือ ..................................................... อีเมล ......................................
2. ยื่นคาขอในฐานะ
ผู้ประกันตน
เนื่องจากออกจากงาน (กรณีนี้ให้กรอกข้อ 3 – 6)
เนื่องจากเหตุสดุ วิสัย (กรณีนไี้ ม่ต้องกรอกข้อ 3 – 6)
ผู้มีสิทธิ (ระบุชื่อผู้ประกันตนกรณีวา่ งงาน……………...…………………….......................………….… อายุ……...…ปี)
3. สถานประกอบการสุดท้ายทีผ่ ปู้ ระกันตนกรณีว่างงานทางานชื่อ…………….................………............................สาขา.............................................
4. วัน เดือน ปีที่ออกจากงาน…………..................................................................
5. สาเหตุการออกจากงาน
ลาออก
ถูกเลิกจ้าง เนื่องจาก……….........................………………..……………….
(กรณีถูกเลิกจ้างเนื่องจากละทิ้งหน้าที่ให้ระบุจานวนวันที่ละทิ้งหน้าที่จริง)
อื่น ๆ ระบุ..........................................................................................
6. ขึ้นทะเบียนหางานกับสานักงานจัดหางานเขตพื้นที/่ จังหวัด....................................................................
เมื่อวันที่..................... เดือน................................................. พ.ศ…......................................................
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมข้ำงต้นถูกต้องตำมควำมจริงทุกประกำร หำกปรำกฏภำยหลังว่ำข้ำ ฯ รับเงินโดยไม่มีสิทธิ
หรือมีเงินประโยชน์ทดแทนที่รับไปเกินสิทธิ ข้ำฯ ยินยอมชดใช้เงินที่ได้รับไปโดยไม่มีสิทธิดังกล่ำวตลอดจนค่ำเสียหำยต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นให้แก่
สำนักงำนประกันสังคม และข้ำฯ ยินยอมให้สำนักงำนฯ แจ้งให้ธนำคำรตำมที่ข้ำฯ ขอให้สำนักงำนฯ โอนเงินประโยชน์ทดแทนเข้ำบัญชีเงินฝำก
หักเงินในบัญชีของข้ำฯ เพื่อส่งคืนแก่สำนักงำนฯ จึงลงลำยมือชื่อไว้เปนนหลักาำน
(ลงชื่อ)...............................................................ผูย้ ื่นคาขอ
(...............................................................)
วันที่............../............................/.....................
เอกสำรประกอบกำรยื่นคำขอ
- สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรกซึ่งมีชื่อ และเลขที่บญ
ั ชีของผู้ยื่นคาขอฯ
- สาเนาหนังสือแจ้งการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน (สปส. 6 –09) (ถ้ามี)
- หนังสือหรือคาสั่งของนายจ้างที่ให้ออกจากงาน (ถ้ามี)
- หนังสือรับรองการขอรับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย กรณีเป็นผู้ประกันตนกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย
หมายเหตุ  กรณีผู้ประกันตนต่างด้าวขอรับประโยชน์ทดแทนให้ใช้สาเนาบัตรประกันสังคมและสาเนาหนังสือเดินทาง (passport)
หรือสาเนาหนังสือเดินทางชั่วคราวหรือเอกสารรับรองบุคคลที่ทางราชการออกให้
 กรณีเอกสารหลักฐานสาคัญต่อการพิจารณาเป็นภาษาต่างประเทศ ให้จัดทาคาแปลเป็นภาษาไทยและรับรองความถูกต้องให้ครบถ้วน
 กรณีเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ให้แนบสาเนาเอกสารใบเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุลด้วย
 กรณีข้อเท็จจริงเอกสารหลักฐานไม่เพียงพอต่อการพิจารณา เจ้าหน้าที่อาจขอเอกสาร หรือหลักฐานเพิ่มเติมได้

คำเตือน : 1. ผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนหำงำนภำยใน 30 วัน นับแต่วันว่ำงงำนกับนำยจ้ำงรำยสุดท้ำยจะได้รับประโยชน์ทดแทนครบถ้วนตำมสิทธิ
หำกขึ้นทะเบียนหำงำนเกิน 30 วัน นับแต่วันว่ำงงำนกับนำยจ้ำงรำยสุดท้ำยจะได้รับประโยชน์ทดแทนลดลง โดยจะได้ตำมสิทธิที่เหลือนับแต่วัน
ขึ้นทะเบียนเท่ำนั้น และจะต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขให้ครบถ้วนด้วย
2. ในกรณีผู้ยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทนระบุข้อเท็จจริงอันเปนนเท็จ อำจมีควำมผิดาำนฉ้อโกง ตำมประมวลกฎหมำยอำญำมำตรำ 341
ต้องระวำงโทษจำคุกไม่เกินสำมปี หรือปรับไม่เกินหกพันบำท หรือทั้งจำทั้งปรับ หรือมีควำมผิดาำนแจ้งข้อควำมอันเปนนเท็จแก่เจ้ำพนักงำน
ตำมประมวลกฎหมำยอำญำมำตรำ 137 ต้องระวำงโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบำท หรือทั้งจำทั้งปรับ

-185-

สำหรับเจ้ำหน้ำที่

คำแนะนำในกำรกรอกแบบ
1. กรอกชื่อ ชื่อสกุล เลขประจาตัวประชาชน ของผู้ประกันตนกรณีว่างงานหรือผู้มีสิทธิ (กรณีผู้ประกันตนถึงแก่ความตาย)
และที่อยู่ปัจจุบันทีส่ ามารถติดต่อได้
2. ใส่เครื่องหมาย “” ในช่อง
หน้าข้อความที่ต้องการเพียงกรณีเดียว
3. กรอกชื่อสถานประกอบการสุดท้ายที่ผู้ประกันตนทางาน หากเป็นกิจการเจ้าของคนเดียวให้กรอกชื่อเจ้าของกิจการ
หรือหากเป็นนิตบิ ุคคลให้กรอกชื่อนิติบุคคลนั้น เช่น บริษัท… พร้อมกรอกเลขที่บัญชีนายจ้างและลาดับที่สาขา
4. กรอกสาเหตุการออกจากงานกรณีถูกเลิกจ้างให้ระบุเหตุผลให้ชัดเจน เช่น ลดพนักงาน/เลิกกิจการ/กระทาความผิด หรือกรณีเกิดเหตุ
สุดวิสัยไม่สามารถทางานได้ให้ระบุเหตุผลให้ชัดเจน เช่น เกิดอัคคีภยั วาตภัย อุทกภัย หรือธรณีพิบัตภิ ัย เป็นต้น
5. ลงลายมือชื่อผู้ยื่นคาขอ (ผู้ประกันตนหรือผูม้ ีสิทธิแล้วแต่กรณี) พร้อมวัน เดือน ปีที่ยื่นคาขอ
อนึ่ง สานักงานประกันสังคมจะจ่ายเงินผ่านธนาคาร คือ ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) และธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) ทั้งนี้ บัญชีเงินฝากต้องเป็นชื่อของ
ผู้ประกันตน/ผู้มสี ิทธิเท่านั้น
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- ร่าง
แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน

แบบ สปส.2-01/ม.40
สำหรับเจ้ำหน้ำที่
เลขที่รับ………………………………
วันที่รับ....................................
ผู้รับ.........................................

ผู้ประกันตนตำมมำตรำ 40
โปรดอ่ำนคำแนะนำในกำรกรอกแบบ/เอกสำรประกอบกำรยื่นคำขอฯ ด้ำนหลัง

1. ข้ำพเจ้ำ (นำย/นำง/นำงสำว) ……………………………………………………………...................................................................................................……………..
เลขประจำตัวประชำชน
ที่อยู่ปัจจุบันที่สำมำรถติดต่อได้ เลขที่ ……..........…หมู่ที่ …...…….
อำคำร/หมู่บ้ำน ……..………..……………..ซอย .…..………..……ถนน ……..………..ตำบล/แขวง .……..………..……….อำเภอ/เขต ……..………...……….……..…..
จังหวัด ……..………..……………..รหัสไปรษณีย…์ …..……..…………..โทรศัพท์บ้ำน ……..……..…………..มือถือ……..……..…………..อีเมล์ ……..……..………..…..
2. ยื่นคำขอในฐำนะ ผู้ประกันตน
ผู้มีสิทธิ
ระบุชื่อผู้ประกันตน ……………………………………………………………………………………………....
เลขประจำตัวประชำชน
3. ขอรับเงิน
ที่สำนักงำนประกันสังคม
ธนำณัติสั่งจ่ำย ปณ. .……..………..……..…………
ธนำคำร …..……..….....….……..…………….
(กรณีรับเงินทำงธนำคำรให้แนบสำเนำสมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำรประเภทออมทรัพย์หน้ำแรกที่มีชื่อและเลขที่บัญชีของผู้ยื่นคำขอฯ) ตำมคำแนะนำท้ำยแบบคำขอฯ ข้อ 3

4. ขอรับประโยชน์ทดแทน (ให้กรอกเฉพำะช่องที่ต้องกำรเท่ำนั้น)
ประสบอันตรำยหรือเจ็บป่วย
( ) เงินทดแทนกำรขำดรำยได้ กรณีเข้ำรับกำรรักษำในสถำนพยำบำลประเภทผูป้ ่วยในตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป
วันที่ …..……............................................. ถึงวันที่ ..……..............….………............... รวมระยะเวลำ ....................................วัน
( ) เงินทดแทนกำรขำดรำยได้ กรณีแพทย์ของสถำนพยำบำลฯ มีควำมเห็นให้หยุดพักเพื่อกำรรักษำพยำบำลตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป
วันที่ ........................................................ ถึงวันที่ ................................................... รวมระยะเวลำ ....................................วัน
( ) เงินทดแทนกำรขำดรำยได้ กรณีไม่ได้พักรักษำพยำบำลในสถำนพยำบำลและไม่มีควำมเห็นของแพทย์ให้หยุดพักเพื่อกำรรักษำพยำบำลตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป
วันที่ .........................................................
ทุพพลภำพ
( ) เงินทดแทนกำรขำดรำยได้รำยเดือน
ด้วยสำเหตุ/โรค ……………………..……………………………....................................………….............................………………
ตำย วัน เดือน ปี ที่ตำย ……………………………….…….…….….สำเหตุกำรตำย ..............................................................
( ) เงินค่ำทำศพ ( ) เงินสงเครำะห์กรณีตำย
ชรำภำพ วัน เดือน ปี เกิด ............................................................................................
( ) วัน เดือน ปี ทีไ่ ม่ประสงค์เป็นผู้ประกันตน ........................................................ ( ) วัน เดือน ปี ที่ตำย ................…...............………………
สงเครำะห์บุตร เลขประจำตัวประชำชนบุตรที่ขอรับประโยชน์ในครั้งนี้ 1) .........................................................................
2) .........................................................................
5. หำกข้ำพเจ้ำมีสิทธิรับประโยชน์ทดแทนกรณีใดกรณีหนึ่งตำมพระรำชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 กรณีเดียวกันกับพระรำชกฤษฎีกำนี้
ข้ำพเจ้ำขอรับสิทธิที่มำกที่สุด
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมข้ำงต้นถูกต้องตำมควำมจริงทุกประกำร หำกปรำกฏภำยหลังว่ำข้ำฯ รับเงินโดยไม่มีสิทธิ หรือมีเงิน
ประโยชน์ทดแทนที่รับไปเกินสิทธิ ข้ำฯ ยินยอมชดใช้เงินที่ได้รับไปโดยไม่มีสิทธิดังกล่ำวตลอดจนค่ำเสียหำยต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นให้แก่สำนักงำนประกันสังคม
และข้ำฯ ยินยอมให้สำนักงำนฯ แจ้งให้ธนำคำรที่ข้ำฯ ขอให้สำนักงำนฯ โอนเงินประโยชน์ทดแทนเข้ำบัญชีเงินฝำก หักเงินในบัญชีของข้ำฯ เพื่อส่งคืน
แก่สำนักงำนฯ จึงลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำน

(ลงชื่อ) ……………………................……..………………………ผูย้ ื่นคำขอ
(……………………..…..........……….......……………)
วันที่ ….................…./…......………………../……...........…
กรณีมีทำยำท/ผูม้ ีสิทธิมำกกว่ำ 1 คน (มีต่อหน้ำ 2)
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ชื่อ-นำมสกุล
2. ......................................................................................
ที่อยู่......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
3. ........................................................................................
ที่อยู่......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
4. ........................................................................................
ที่อยู่......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
5. ........................................................................................
ทีอ่ ยู่......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
6. ........................................................................................
ที่อยู่......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
7. ........................................................................................
ที่อยู่......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
8. ........................................................................................
ที่อยู่......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
9. ........................................................................................
ที่อยู่......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
10. ......................................................................................
ที่อยู่......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
คำแนะนำในกำรกรอกแบบ

ทำยำท/ผู้มีสิทธิ
เลขประจำตัวประชำชน

(ตำมคำแนะนำท้ำยแบบคำขอฯ ข้อ 7)

ลำยมือชื่อ
......................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

1. กรอกชื่อ ชื่อสกุล เลขประจำตัวประชำชน ของผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิ (กรณีผู้ประกันตนถึงแก่ควำมตำย) และที่อยู่ปัจจุบันที่สำมำรถติดต่อได้
2. ใส่เครื่องหมำย “” ในช่อง
หน้ำข้อควำมว่ำเป็นผู้ยื่นคำขอในฐำนะใด
3. ใส่เครื่องหมำย “” ในช่อง
หน้ำข้อควำมทีต่ ้องกำร
- กรณีรบั เงินทำงธนำณัติ ให้ระบุชื่อที่ทำกำรไปรษณียท์ ี่ต้องกำรจะติดต่อรับเงิน
- กรณีรบั เงินทำงธนำคำร สมุดบัญชีเงินฝำกต้องเป็นชื่อผู้ประกันตน / ผู้มีสิทธิเท่ำนั้น
4. ให้กรอกเฉพำะกรณีต้องกำรขอเบิกเท่ำนั้น และใส่เครื่องหมำย “” ในช่อง
หน้ำข้อควำมทีต่ ้องกำร
5. ใส่เครื่องหมำย “” ในช่อง
หน้ำข้อควำมทีต่ ้องกำรเพียงกรณีเดียว
6. ลงลำยมือชื่อผู้ยื่นคำขอ (ผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิแล้วแต่กรณี) พร้อมวัน เดือน ปี ที่ยื่นคำขอ
7. ให้กรอกเฉพำะกรณีที่มที ำยำท/ผู้มสี ิทธิ มำกกว่ำ 1 คน โดยใส่ชื่อเรียงตำมลำดับ (ไม่ให้กรอกชื่อผู้ยื่นคำขอซ้ำในช่องทำยำท/ผู้มีสิท ธิ)
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คำเตือน : 1. ผู้ประกันตนหรือบุคคลอื่นใดเห็นว่ำตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีใด และประสงค์จะขอรับประโยชน์ทดแทน ให้ยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทน
ตำมระเบียบที่เลขำธิกำรกำหนดภำยใน 2 ปี นับแต่วันที่มีสิทธิขอรับประโยชน์ทดแทนนั้น และประโยชน์ทดแทนที่เป็นตัวเงิน ถ้ำผู้ประกันตนหรือบุคคลซึ่งมีสิทธิไม่มำรับ
ภำยใน 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจำกสำนักงำนฯ ให้เงินนั้นตกเป็นของกองทุน
2. ในกรณีผู้ยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทนระบุข้อเท็จจริงอันเป็นเท็จ อำจมีควำมผิดฐำนฉ้อโกง ตำมประมวลกฎหมำยอำญำมำตรำ 341 ต้องระวำงโทษ
จำคุกไม่เกินสำมปี หรือปรับไม่เกินหกพันบำท หรือทั้งจำทั้งปรับ หรือมีควำมผิดฐำนแจ้งข้อควำมอันเป็นเท็จแก่เจ้ำพนักงำนตำมประมวลกฎหมำยอำญำมำตรำ 137
ต้องระวำงโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบำท หรือทั้งจำทั้งปรับ
3. กรณีผู้มีสิทธิมำรับเงินด้วยตนเองต้องนำบัตรประจำตัวประชำชนตัวจริงไปแสดง หำกมีกำรมอบอำนำจต้องนำบัตรประจำตัวประชำชนตัวจริงของผู้มอบ
และผู้รับมอบไปแสดง
4. เอกสำรประกอบกำรยื่นคำขอที่เป็นสำเนำ ให้รับรองควำมถูกต้องของสำเนำทุกฉบับ และแสดงเอกสำรที่เป็นต้นฉบับเมื่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ขอตรวจสอบ

เอกสำรประกอบกำรยื่นคำขอ
กรณีประสบอันตรำยหรือเจ็บป่วย ประกอบด้วย
ใบรับรองแพทย์ สำเนำเวชระเบียน หรือ เอกสำรอื่นๆ ที่แสดงว่ำเข้ำรับกำรรักษำในสถำนพยำบำล ประเภทผู้ป่วยในตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป
ใบรับรองแพทย์ กรณีแพทย์ของสถำนพยำบำลฯ มีควำมเห็นให้หยุดพักเพื่อกำรรักษำพยำบำลตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป
ใบรับรองแพทย์ กรณีไม่ได้พักรักษำตัวในสถำนพยำบำลและไม่มีควำมเห็นของแพทย์ให้หยุดพักเพื่อกำรรักษำพยำบำลตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป
กรณีทุพพลภำพ ประกอบด้วย
ใบรับรองแพทย์
สำเนำเวชระเบียน
กรณีตำย ประกอบด้วย
เงินค่ำทำศพ
หนังสือระบุให้เป็นผู้จดั กำรศพ (กรณีมหี นังสือระบุเป็นผูจ้ ัดการศพ)
หลักฐำนแสดงว่ำเป็นผูจ้ ัดกำรศพ
สำเนำมรณบัตร (พร้อมต้นฉบับแสดงต่อเจ้าหน้าที่)
สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนผูจ้ ัดกำรศพ
เงินสงเครำะห์กรณีตำย ประกอบด้วย
หนังสือระบุให้เป็นผู้มสี ิทธิได้รับเงินสงเครำะห์ฯ (กรณีมีหนังสือระบุสิทธิ)
สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้มีสิทธิรับเงินสงเครำะห์ฯ
สำเนำทะเบียนสมรสของผู้ประกันตนและของบิดำมำรดำ (กรณีจดทะเบียนสมรส)
สำเนำสูติบัตรของบุตร หรือสำเนำทะเบียนบ้ำนของบุตร (กรณีไม่มีบตั รประจาตัวประชาชน)
กรณีสงเครำะห์บุตร ประกอบด้วย
ผู้ประกันตนหญิง
สูติบัตรต้นฉบับของบุตรพร้อมสำเนำ (กรณีคลอดบุตรแฝดให้แนบสาเนาสูติบัตรของคู่แฝดด้วย)
สำเนำสมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำรประเภทออมทรัพย์หน้ำแรก ซึ่งมีชอื่ และเลขที่บัญชีของผู้ยื่นคำขอฯ
ผู้ประกันตนชำย
สำเนำทะเบียนสมรส หรือ สำเนำทะเบียนกำรหย่ำพร้อมบันทึกแนบท้ำย หรือ สำเนำทะเบียนรับรองบุตร หรือ สำเนำคำพิพำกษำ หรือ
คำสั่งของศำล หรือ คำสั่งของศำลให้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมำย
สูติบัตรต้นฉบับของบุตรพร้อมสำเนำ (กรณีคลอดบุตรแฝดให้แนบสาเนาสูติบัตรของคู่แฝดด้วย)
สำเนำสมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำรประเภทออมทรัพย์หน้ำแรก ซึ่งมีชอื่ และเลขที่บัญชีของผู้ยื่นคำขอฯ
กรณีชรำภำพ ประกอบด้วย
กรณีผู้ประกันตนอำยุ 60 ปีบริบูรณ์และไม่ประสงค์เป็นผู้ประกันตน
แบบแจ้งควำมจำนงไม่ประสงค์เป็นผู้ประกันตนตำมมำตรำ 40 (สปส. 1-40/2)
กรณีผู้ประกันตนถึงแก่ควำมตำย
สำเนำมรณบัตร (พร้อมต้นฉบับแสดงต่อเจ้าหน้าที่)
สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้มีสิทธิรับเงินบำเหน็จชรำภำพ
สำเนำทะเบียนสมรสของผู้ประกันตนและของบิดำมำรดำ (กรณีจดทะเบียนสมรส)
สำเนำสูติบัตรของบุตร หรือสำเนำทะเบียนบ้ำนของบุตร (กรณีไม่มีบตั รประจาตัวประชาชน)
หนังสือระบุให้เป็นผู้มสี ิทธิได้รับเงินบำเหน็จชรำภำพ (กรณีผู้ประกันตนมีหนังสือระบุสิทธิ)

-189-

สปส. 2-09

แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน กองทุนประกันสังคม
กรณีอวัยวะเทียม/อุปกรณ์ในกำรบำบัดรักษำโรค
สำหรับผู้ประกันตน/สถำนพยำบำล

สำหรับเจ้ำหน้ำที่
เลขที่รับ ......................................................
วันที่รับ........................................................
ผู้รับ..............................................................

โปรดอ่ำนคำแนะนำในกำรกรอกแบบและคำเตือนด้ำนหลัง
1. ชื่อผูป้ ระกันตน (นาย, นาง, นางสาว) .......................................................................................................................................................................................................................
เลขประจาตัวประชาชน
ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้ เลขที่ ........................................หมู่ที่..................
อาคาร/หมู่บ้าน..................................ซอย.....................ถนน...................................ตาบล/แขวง.............................. อาเภอ/เขต................................
จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย.์ .......................โทรศัพท์บ้าน............................. มือถือ ............................อีเมล............................................
2. ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเมื่อวันที่ ............................................. เดือน.................................................................. พ.ศ. .............................................................................
3. ผลการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย (ระบุสภาพร่างกาย เช่น แขนขาด ขาขาด เดินไม่ได้ ฯลฯ) .........................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................
4. ได้ใส่อวัยวะเทียม/อุปกรณ์ในการบาบัดโรคที่ ชื่อสถานพยาบาล/ร้าน...................................................................................ตั้งอยูเ่ ลขที่.....................................................
ถนน ...................................................ตาบล/แขวง...................................................อาเภอ/เขต.......................................................จังหวัด..........................................................
5. การขอรับค่าอวัยวะเทียม/อุปกรณ์ในการบาบัดโรคที่ผ่านมาของผู้ประกันตน
กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
กรณีทุพพลภาพ
เคยขอรับเมื่อ ว/ด/ป......................................................................... ไม่เคย
6. ขอรับค่า อวัยวะเทียม ชนิด.................................................................... อุปกรณ์ในการบาบัดโรค ชนิด.................................................................
เป็นจานวนเงิน...............................................................................บาท (..................................................................................................................................................................)
7. หลักฐานที่แนบ
ใบเสร็จรับเงิน
ใบรับรองแพทย์ (ให้แพทย์ระบุความจาเป็นต้องใช้และประเภทของอวัยวะเทียม/อุปกรณ์ฯที่ใช้ด้วย)
8. ขอรับเงิน
ที่สานักงานประกันสังคม ธนาณัติสั่งจ่าย ปณ. ................................................... ธนาคาร..................................................
(กรณีรับเงินทางธนาคารให้แนบสาเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรกที่มีชื่อ และเลขที่บัญชีของผู้ยื่นคาขอฯ )
ข้ ำ พเจ้ ำ ขอรั บ รองว่ำ ข้ อ ควำมข้ ำ งต้ น ถู ก ต้ อ งตำมควำมจริ ง ทุ ก ประกำร หำกปรำกฏภำยหลั ง ว่ ำ ข้ ำ ฯ รั บ เงิ น โดยไม่ มี สิ ท ธิ
หรือมีเงิน ประโยชน์ทดแทนที่รับไปเกินสิทธิ ข้ำฯ ยินยอมชดใช้เงินที่ได้รับไปโดยไม่มีสิทธิดังกล่ำวตลอดจนค่ำเสียหำยต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นให้แก่
สำนักงำนประกันสังคม และข้ำฯ ยินยอมให้สำนักงำนฯ แจ้งให้ธนำคำรตำมที่ข้ำฯ ขอให้สำนักงำนฯ โอนเงินประโยชน์ทดแทนเข้ำบัญชีเงินฝำก
หักเงินในบัญชีของข้ำฯ เพื่อส่งคืนแก่สำนักงำนฯ จึงลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำน
(ลงชื่อ) ......................................................................................... ผู้ยื่นคำขอ
(............................................................................................)
ผู้ประกันตน / ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำล.....................................................................................
วันที.่ ............../......................................./..................................
ใบรับรองแพทย์
ชื่อสถานพยาบาล .............................................................................ตั้งอยู่เลขที่................................................................................................................
นายแพทย์/แพทย์หญิง ..................................................................... เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม...............................................................
ขอรับรองว่าได้ตรวจร่างกาย (นาย, นาง, นางสาว) ...........................................................................................................................................................
เข้ารับการตรวจรักษาครั้งแรกเมื่อวันที่............. เดือน ............................. พ.ศ. .................... ด้วยอาการหรือโรค.............................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
ผลของการรักษา .................................................................................................................................................................................................................
ปรากฏผลของการรักษาเมื่อวันที่ .................................... เดือน .................................................... พ.ศ. ...........................................................................
จาเป็นต้องใช้
อวัยวะเทียม ชนิด................................................... อุปกรณ์ในการบาบัดรักษาโรค ชนิด.........................................................
(ลงชื่อ) ................................................................................................. แพทย์ผู้ตรวจรักษำ
(.................................................................................................)
วันที.่ ............../......................................./..................................
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สำหรับเจ้ำหน้ำที่

คำแนะนำในกำรกรอกแบบ
1. กรอกชื่อ ชื่อสกุล เลขประจาตัวประชาชน ของผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิ (กรณีผู้ประกันตนถึงแก่ความตาย) และที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้
2. กรอกวัน / เดือน / ปี ที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
3. กรอกอาการหรือสภาพร่างกายที่ได้รับจากการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
4. กรอกชื่อที่อยู่ของสถานพยาบาลหรือร้านค้าที่ใส่อวัยวะเทียม / อุปกรณ์ในการบาบัดรักษาโรค
5. ใส่เครื่องหมาย “” ในช่อง
หน้าข้อความที่ต้องการและกรอกข้อความให้ครบถ้วน
6. เอกสารประกอบการยื่นคาขอที่เป็นสาเนาให้รับรองความถูกต้องของสาเนาทุกฉบับ และแสดงเอกสารที่เป็นต้นฉบับเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ขอตรวจสอบ
7. ใส่เครื่องหมาย “” ในช่อง
หน้าข้อความที่ต้องการ
- กรณีผู้มีสิทธิมารับเงินด้วยตนเองต้องนาบัตรประจาตัวประชาชนตัวจริงไปแสดง หากมีการมอบอานาจต้องนาบัตรประจาตัวประชาชนตัวจริง
ของผู้มอบ และผูร้ ับมอบไปแสดง
- กรณีรับเงินทางธนาณัติ ให้ระบุชื่อที่ทาการไปรษณีย์ที่ต้องการจะติดต่อรับเงิน
- กรณีรับเงินทางธนาคาร สมุดบัญชีเงินฝากต้องเป็นชื่อผู้ประกันตน/ผู้มีสิทธิเท่านั้น และสามารถเลือกรับได้ที่ ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) และธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
8. ลงลายมือชื่อผู้ยื่นคาขอ (ผู้ประกันตนหรือผู้อานวยการโรงพยาบาลแล้วแต่กรณี) พร้อมวัน เดือน ปีที่ยื่นคาขอ
หมายเหตุ  กรณีผู้ประกันตนต่างด้าวขอรับประโยชน์ทดแทนให้ใช้สาเนาบัตรประกันสังคมและสาเนาหนังสือเดินทาง (passport)
หรือสาเนาหนังสือเดินทางชั่วคราวหรือเอกสารรับรองบุคคลที่ทางราชการออกให้
 กรณีเอกสารหลักฐานสาคัญต่อการพิจารณาเป็นภาษาต่างประเทศ ให้จัดทาคาแปลเป็นภาษาไทยและรับรองความถูกต้องให้ครบถ้วน
 กรณีเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ให้แนบสาเนาเอกสารใบเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุลด้วย
 กรณีข้อเท็จจริงเอกสารหลักฐานไม่เพียงพอต่อการพิจารณา เจ้าหน้าที่อาจขอเอกสาร หรือหลักฐานเพิ่มเติมได้

คำเตือน : ในกรณีผู้ยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทนระบุข้อเท็จจริงอันเป็นเท็จ อำจมีควำมผิดฐำนฉ้อโกง ตำมประมวลกฎหมำยอำญำมำตรำ 341
ต้องระวำงโทษจำคุกไม่เกินสำมปี หรือปรับไม่เกินหกพันบำท หรือทั้งจำทั้งปรับ หรือมีควำมผิดฐำนแจ้งข้อควำมอันเป็นเท็จแก่เจ้ำพนักงำน
ตำมประมวลกฎหมำยอำญำมำตรำ 137 ต้องระวำงโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบำท หรือทั้งจำทั้งปรับ
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สปส. 6-09

แบบแจ้งการสิน้ สุดความเป็นผู้ประกันตน
สำนักงำนประกันสังคม

ชื่อสถานประกอบการ………………………………...................……....................……………………..……………...…............................……. เลขที่บญ
ั ชี
ชื่อสาขา………………………………….…………................................................……………………….……...…………………………………………….......….............….. ลาดับที่สาขา
สถานประกอบการ/สาขาตั้งอยู่เลขที…่ ………………….หมู…่ ………….ตรอก/ซอย…………………………….ถนน…………………….……….ตาบล/แขวง……………………………………...……
อาเภอ/เขต……………............................……………….…………จังหวัด…………………..……...…………......……........รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์……………………………………………….
ลาดับ
ที่

เลขประจำตัวประชำชน

คาเตือน 1. สาหรับคนต่างด้าวให้กรอกเลขทีบ่ ัตรประกันสังคม

คำนำหน้ ำนำม ชื่อ - ชื่ อสกุล

วัน เดือน ปี
ทีส่ ิ้นสุ ด

* สาเหตุการสิน้ สุดความเป็นผู้ประกันตน *
1

2

3

4

5

6

7

* สาเหตุ *
ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่แจ้งไว้ข้างต้นถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ 1. ลำออก/ละทิ้งหน้ำที่โดยมีกำรติดต่อนำยจ้ำง
ภำยใน 6 วันทำงำนติดต่อกัน
2. สิ้นสุดระยะเวลำกำรจ้ำง
3. เลิกจ้ำง/โครงกำรเกษียณก่อนกำหนด
(…………………………………………………………………….)
4. เกษียณอำยุ
ลงชื่อ………………………………….............…นำยจ้ำง
5. ไล่ออก/ปลดออก/ให้ออกเนื่องจำกกระทำ
(................................................................)
ประทับตรำ
ควำมผิด/ละทิ้งหน้ำที่โดยไม่มีกำรติดต่อ
นิติบุคคล
ต
ำแหน่
ง
……………………………….......
นำยจ้ำงภำยใน 7 วันทำงำนติดต่อกัน
(ถ้ำมี)
6. ตำย
วันที่……เดือน……….……….พ.ศ….........
7. โอนย้ำยสำขำ

ลงในช่องเลขประจาตัวประชาชน
2. ให้แจ้งการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนตั้งแต่วันทีม่ ี
การเปลี่ยนแปลง ทัง้ นีไ้ ม่เกินวันที่ 15 ของเดือน
ถัดจากเดือนทีม่ ีการเปลี่ยนแปลง หากฝ่าฝืน
อาจมีความผิดต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 6 เดือน
หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ
3. การแจ้งข้อเท็จจริงเป็นเท็จ เช่น การแจ้งลาออก
ไม่ตรงกับความเป็นจริง อาจมีความผิดต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ
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(คำอธิบำยดูด้ำนหลัง)

คาอธิบาย
1. กรอกชื่อสถานประกอบการพร้อมเลขที่บญ
ั ชี ชื่อสาขาและลาดับที่สาขา ที่ตั้งสถานประกอบการ หรือสาขา ตามที่ได้แจ้งขึ้นทะเบียนนายจ้างไว้
กรณีเป็นสานักงานใหญ่หรือเป็นกิจการซึ่งไม่มีสาขา ให้ใส่ 000000 ลงที่ช่องลาดับที่สาขา
2. กรอกลาดับที่ เลขที่บตั รประจาตัวประชาชน ของผู้ประกันตนให้ชัดเจน
3. กรอก วัน เดือน ปี ที่สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน กรณีลาออกหรือสิ้นสุดระยะเวลาการจ้าง หรือเลิกจ้าง หรือเกษียณอายุ หรือ ไล่ออก / ปลดออก /
ให้ออกเนือ่ งจากกระทาความผิด หรือละทิ้งหน้าที่ 7 วันทางานติดต่อกันโดยไม่มีสาเหตุอันสมควร คือวันที่ถัดจากวันสุดท้ายที่ผู้ประกันตนมาทางานเช่น
ผู้ประกันตนมาทางานวันสุดท้ายวันที่ 31 พฤษภาคม 2551 ให้กรอกวันที่สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนเป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2551 กรณีตาย ระบุ
วัน เดือน ปี ที่ผู้ประกันตนตาย
4. กรอกสาเหตุการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน ให้ทาเครื่องหมาย  ในช่องที่ต้องการดังนี้
- กรณีลาออก/ละทิ้งหน้าที่โดยมีการติดต่อนายจ้างภายใน 6 วันทางานติดต่อกัน (เช่น ลาออกด้วยเหตุผลส่วนตัว สมัครใจออกจากงานก่อนเกษียณอายุ
ไม่ประสงค์จะไปทางานเนือ่ งจากนายจ้างย้ายสถานประกอบการ เป็นต้น) ให้  ในช่อง 1
- กรณีสิ้นสุดระยะเวลาการจ้าง หมายถึงการออกจากงานด้วยสาเหตุสิ้นสุดสัญญาจ้างที่มีกาหนดระยะเวลาการจ้างไว้แน่นอน (เช่น งานในโครงการ
เฉพาะที่ไม่ใช่ปกติของธุรกิจ หรือการค้าของนายจ้าง ซึ่งต้องมีระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของงานที่แน่นอน เป็นต้น) ให้  ในช่อง 2
- กรณีเลิกจ้าง (เช่น นายจ้างยุบเลิกตาแหน่งงาน ลดจานวนพนักงาน นายจ้างเลิกกิจการ ปิดกิจการ เป็นต้น ) กรณีโครงการเกษียณก่อนกาหนด
(เช่น การที่สัญญาจ้างสิ้นสุดตามโครงการที่นายจ้างและลูกจ้างทาข้อตกลงร่วมกันที่จะระงับความผูกพันตามสัญญาฉบับเดิม ) ให้  ในช่อง 3
- กรณีเกษียณอายุ หมายถึงการออกจากงานด้วยสาเหตุเกษียณอายุ ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน ให้ 
ในช่อง 4
- กรณีไล่ออก/ปลดออก/ให้ออก เนือ่ งจากกระทาความผิด หรือละทิ้งหน้าที่โดยไม่มีสาเหตุอันสมควรและไม่มีการติดต่อนายจ้างภายใน 7 วัน
ทางานติดต่อกัน ให้  ในช่อง 5
- กรณีตาย ให้  ในช่อง 6
- โอนย้ายสาขา ให้  ในช่อง 7
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แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงผู้ประกันตน

สปส. 6-10

สำนักงำนประกันสังคม

ชื่อผู้ประกันตน
นาย
เลขประจาตัวประชาชน

นางสาว

นาง................................................................ชื่อสกุล...................................................................
เกิดวันที่............เดือน..........................................พ.ศ. .................

(สาหรับคนต่างด้าวให้กรอกเลขที่บัตรประกันสังคม)

ชื่อสถานประกอบการ............................................................................................................................................................................................
เลขที่บัญชี
ลาดับที่สาขา
มีความประสงค์แจ้งการเปลี่ยนแปลง โดยทาเครื่องหมาย  ในช่องข้อมูลเดิมและกรอกข้อมูลที่เปลี่ยนแปลง ในช่องข้อมูลทีเ่ ปลี่ยนแปลง
ลาดับที่
รายการ
ข้อมูลเดิม
ข้อมูลที่เปลี่ยนแปลง
เอกสารที่แนบ
1.
คานาหน้านาม
 นาย  นางสาว  นาง ...................................................
สาเนาใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว
2.
ชื่อ
.................................................. ..................................................
สาเนาหนังสือเดินทาง
3.
ชื่อสกุล
.................................................. ...................................................
สาเนาใบอนุญาตทางานคนต่างด้าว
4.
หลักฐานที่ขึ้นทะเบียน
สาเนาบัตรประจาตัวคนพิการ/
- เลขประจาตัวประชาชน
เอกสารรับรองความพิการจาก
กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
- เลขหนังสือเดินทาง
ความมั่นคงของมนุษย์
- เลขใบอนุญาตทางาน
อื่น ๆ
คนต่างด้าว
5.
- สถานภาพครอบครัว
 1. โสด  2. สมรส ....................................................
 3. หม้าย  4. หย่า
....................................................
 5. แยกกันอยู่
....................................................

6.

- บุตร กรณีมีบุตรอายุไม่เกิน
6 ปี ให้กรอก ปี พ.ศ. เกิด
ทุกคน

 ไม่มีบุตร

- ให้กรอก ปี พ.ศ. เกิด
ของบุตรที่เพิ่ม
สภาพร่างกาย











บุตรอายุไม่เกิน 6 ปี จานวน.....คน
เกิด ปี พ.ศ.
เกิด ปี พ.ศ.
เกิด ปี พ.ศ.
เพิ่มจานวนบุตร
เกิด ปี พ.ศ.
เกิด ปี พ.ศ.
ปกติ  พิการ ประเภท
 ปกติ  พิการ ประเภท
1. การมองเห็น
 1. การมองเห็น
2. การได้ยิน/สื่อความหมาย  2. การได้ยิน/สื่อความหมาย
3. การเคลื่อนไหว
 3. การเคลื่อนไหว
4. ทางจิตใจพฤติกรรม
 4. ทางจิตใจพฤติกรรม
5. ทางสติปัญญา
 5. ทางสติปัญญา
6. ทางการเรียนรู้
 6. ทางการเรียนรู้
7. ออทิสติก
 7. ออทิสติก

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้น ถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ...................................................................................
(.................................................................................)
ตาแหน่ง...................................................................................
วันที่............เดือน.....................................พ.ศ. .................
คาแนะนา 1. ผู้ลงชื่อในแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงผู้ประกันตน เป็นเจ้าของกิจการ/ผูม้ ีอานาจกระทาการผูกพันนิติบุคคล
หรือผูไ้ ด้รับมอบอานาจหรือผู้ลงชือ่ ในแบบเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 โดยให้แจ้งภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือน
ที่มีการเปลี่ยนแปลงต่อสานักงานประกันสังคม
2. แจ้งข้อเท็จจริงไม่ถูกต้องจะมีผลต่อสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับตามกฎหมาย
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(คาแนะนาในการกรอกแบบดูด้านหลัง)

คาแนะนาในการกรอกแบบ
1. กรอกเลขที่บัตรประจาตัวประชาชน 13 หลัก ให้ครบถ้วนและถูกต้อง
2. ทาเครื่องหมาย  ในช่อง
หน้าคานาหน้านาม เช่น  นาย และกรอก
ชื่อ-ชื่อสกุล เลขประจาตัวประชาชน
สำ
สาหรับคนต่างด้าวให้กรอกเลขที่บัตรประกันสังคม วัน เดือน ปีเกิด ที่ถูกต้องและใช้อยู่ในปัจจุบัน
เ ท่ างานอยู่ในปัจจุบัน
ำ ่บัญชี ลาดับทีส่ าขา ของผูป้ ระกันตนที
3. กรอกชื่อสถานประกอบการพร้อสมเลขที
4. ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลเดิมของผู
น นปัจจุบันในช่องข้อมูลที่เปลี่ยนแปลง
เ ้ประกันตน แล้วกรอกข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงเป็
ตัวอย่าง นางสาวสมศรี มีความสุข ขอเปลี่ยนชื่อเป็น สมหวัง และขอแก้ไขชื่อสกุลเป็น ร่ารวย เนื่องจากสมรส และแจ้งเปลี่ยนแปลง
สถานภาพครอบครัว และบุตรจนานวน 4 คน เกิด ปี พ.ศ. 2553 (อายุ ำ7 ปี) เกิด ปี พ.ศ. 2556 (อายุ 4 ปี) เกิด ปี พ.ศ. 2558
(อายุ 2 ปี) และเกิด ปี พ.ศ.2559
(อายุ 1 ปี)
บั
ำ
ลาดับที่
รายการ
ข้อมูลเดิม
ข้ตอมูลที่เปลี่ยนแปลง
เอกสารที่แนบ
บั
1.
2.
3.
4.

5.

คานาหน้านาม
ชือ่
ชื่อสกุล
หลักฐานที่ขึ้นทะเบียน
- เลขประจาตัวประชาชน
- เลขหนังสือเดินทาง
- เลขใบอนุญาตทางาน
คนต่างด้าว

ต นาย  นางสาว
ร
สมศรี
ป

ร

นาง

ป
ร

มีความสุข

ร

ะ

ะ

จำ

จำ

ตั

ตั

ว

ว  1. โสด
ป 3. หม้าย
ร 5. แยกกันอยู่
- บุตร กรณีมีบุตรอายุไม่เกิน ะ  ไม่มีบุตร
6 ปี ให้กรอก ปี พ.ศ. เกิด
ช
ทุกคน
ำ
- สถานภาพครอบครัว

ป

2. สมรส
4. หย่า

ร

นาง
สมหวัง
ร่ารวย

สาเนาใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว
สาเนาหนังสือเดินทาง
สาเนาใบอนุญาตทางานคนต่างด้าว
สาเนาบัตรประจาตัวคนพิการ/
เอกสารรับรองความพิการจาก
กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
อื่นๆ …………………………

สมรส

ะ
บุตรอายุ
ช ไม่เกิน 6 ปี จานวน 3 คน
เกิด ปีำ พ.ศ. 2 5 5 6
เกิด ปี พ.ศ. 2 5 5 8
ช
เกิด ปี พ.ศ. 2 5 5 9
น

ช
น

- ถ้าผู้ประกันตนมีบตุ รอายุเกิน 6 ปี ไม่ต้องกรอกรายละเอียดเกีย่ วกับบุตร
ตัวอย่าง กรณีนาย ข. ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนครั้งแรกเมื่อปี 2550 ได้แจ้งจานวนบุตร 1 คน เกิดปี พ.ศ. 2552 ต่อมาในปี 2559 ได้มีบุตร
เพิ่มอีก 1 คน จึงได้ขอแจ้งจานวนบุตรเพิ่ม การกรอกจานวนบุตรให้กรอกบุตรที่เพิ่มขึน้ ดังนี้
ลาดับที่
รายการ
ข้อมูลเดิม
ข้อมูลที่เปลี่ยนแปลง
- ให้กรอกปี พ.ศ.เกิด ของบุตรที่เพิ่ม

 เพิ่มจานวนบุตร

เกิด ปี พ.ศ. 2 5 5 9

ตัวอย่าง กรณีนาย ค. ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนครั้งแรกระบุสภาพร่างกาย ปกติ แต่ต่อมาได้รับความพิการและมีบัตรประจาตัวคนพิการหรือ
เอกสารรับรองความพิการจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ระบุความพิการประเภทที่ 1 ทางการมองเห็น และ
ยังคงทางานในสถานประกอบการเดิมเมื่อครั้งให้ข้อมูลว่าสภาพร่างกาย ปกติ ให้แจ้งเปลีย่ นแปลงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพร่างกายด้วย
ลาดับที่
รายการ
ข้อมูลเดิม
ข้อมูลที่เปลี่ยนแปลง
เอกสารที่แนบ
6.

สภาพร่างกาย

 ปกติ  พิการ ประเภท
 1. การมองเห็น
 2. การได้ยิน/สื่อความหมาย
 3. การเคลื่อนไหว
 4. ทางจิตใจพฤติกรรม
 5. ทางสติปัญญา
 6. ทางการเรียนรู้
 7. ออทิสติก
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ปกติ  พิการ ประเภท
1. การมองเห็น
2. การได้ยิน/สื่อความหมาย
3. การเคลื่อนไหว
4. ทางจิตใจพฤติกรรม
5. ทางสติปัญญา
6. ทางการเรียนรู้
7. ออทิสติก

 สาเนาบัตรประจาตัวคนพิการ/
เอกสารรับรองความพิการจาก
กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์

สปส.6-15

แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงนายจ้าง

สานักงานประกันสังคม

สาหรับเจ้าหน้าที่
เลขที่รับ
/
วันที่รับ ............................................

ชื่อสถานประกอบการ บริษัท ห้างหุ้นส่วน บุคคลธรรมดา...............................................................................................
เลขที่บัญชี
- ลาดับที่สาขา
ตั้งอยู่เลขที่ ..................หมู่ท.ี่ ........................ตรอก/ซอย...............................................ถนน...........................................................
แขวง/ตาบล.............................................เขต/อาเภอ ............................................จังหวัด.............................................................
รหัสไปรษณีย์.......................................................โทรศัพท์..........................................โทรสาร.......................................................
มีความประสงค์แจ้งการเปลี่ยนแปลง (โปรดทาเครื่องหมาย √ หน้าข้อความ
ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงพร้อมทั้ง
กรอกรายละเอียดเฉพาะรายการที่เปลี่ยนแปลงให้ครบถ้วน)

1. ย้ายสถานประกอบการ.......................................................................................................................................................................
ไปที่อยู่ : เลขทื่ ...............หมู่ที่.........................ตรอก/ซอย...........................................ถนน.............................................................
ตาบล/แขวง..................................อาเภอ/เขต..........................................จังหวัด.............................................................................
รหัสไปรษณีย์.......... ....................โทรศัพท์.............................................โทรสาร.............................................................................
2. หยุดกิจการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่....................เดือน......................................พ.ศ. .......................
เนื่องจาก .............................. ..........................................................................................................................................................
3. เลิกประกอบกิจการ ตั้งแต่วันที่...................เดือน.............................................พ.ศ. .......................
4. เปลี่ยนชื่อสถานประกอบการ
5. เปลี่ยนผู้มีอานาจลงนาม
6. เปลี่ยนผู้รับมอบอานาจ
จากเดิม.............................................................................................................................................................................................
เปลี่ยนเป็น........................................................................................................................................................................................
เอกสารแนบ
หนังสือมอบอานาจ
7. เพิ่มจานวนสาขา ชื่อสาขา (ถ้ามี)..............................................ตั้งแต่วันที่.......................................................................................
ตั้งอยู่เลขที่ ....................หมู่ที่........................ตรอก/ซอย..........................................ถนน................................................................
แขวง/ตาบล..............................................เขต/อาเภอ ...............................................จังหวัด..........................................................
รหัสไปรษณีย์...................โทรศัพท์........................ นาส่งเงินสมทบที่สานักงานประกันสังคม.........................................................
ประเภทกิจการ...........................................................................จานวนลูกจ้าง...............................คน
(สำหรับเจ้ำหน้ำที่กรอก ลำดับที่สำขำ
)
8. ยกเลิกสาขา ลาดับที่สาขา
ตั้งแต่วันที่.........................................ตั้งอยู่เลขที่ ................หมู่ที่..................ตรอก/ซอย................................................................
ถนน...........................................แขวง/ตาบล..............................................เขต/อาเภอ ................................................................
จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย์.........................................โทรศัพท์.....................................................................
ครั้งสุดท้ายนาส่งเงินสมทบที่สานักงานประกันสังคม.......................................................................................................................
9. เปลี่ยนสถานที่นาส่งเงินสมทบ
สานักงานใหญ่
สาขา ลาดับที่สาขา
ตั้งแต่ค่าจ้างประจาเดือน..................................พ.ศ.................................
จากเดิมสานักงานประกันสังคม.....................................เป็นสานักงานประกันสังคม.............................................................
10.รายการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ
รำยกำรที่แจ้งไว้เดิม

(ถ้าไม่พอให้ใช้กระดาษอื่นแนบ)

เปลี่ยนแปลงแก้ไขเป็น

ประทับตรา
นิติบุคคล
(ถ้ามี)
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ลงชื่อ......................................................นายจ้าง
(......................................................)
ตาแหน่ง...................................................................
วันที่....................................................................

สปส. 9-02

แบบเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพทย์

เลขที่รับ …………………….…………………….
วันที่ ……….…………………. เวลา …………..
ลงชื่อ …………………………………….… ผู้รบั

1. รายละเอียดผู้ประกันตน
ข้าพเจ้า  นาย  นางสาว  นาง …………………………………….……… ชื่อสกุล …………………………………………………
เลขประจาตัวประชาชน
เกิด วันที่ ..…เดือน ……..…… พ.ศ. ………..
(สาหรับคนต่างด้าวให้กรอกเลขที่บัตรประกันสังคม)
สาหรับผู้ประกันตนมาตรา 33
สาหรับผู้ประกันตนมาตรา 39 และบุคคลตามมาตรา 38 และมาตรา 41
ปัจจุบันทางานกับสถานประกอบการชื่อ
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ ………….…… หมู่ที่ …….….. ตรอก/ซอย ………..………
…………………………………………………………………………… ถนน ………………….…………… แขวง/ตาบล ………………..…………………….
เขต/อาเภอ …………….……………………...จังหวัด …………………..……………
เลขที่บัญชี
รหัสไปรษณีย์ ………………… โทรศัพท์มือถือ ………………………………….…
ลาดับที่สาขา
ชื่อสถานประกอบการสุดท้ายทีท่ างาน …………………………………………....
เข้างานเมื่อวันที่ ………. เดือน ………...…. พ.ศ. …………
ได้รับค่าจ้างงวดสุดท้ายเมื่อเดือน ……….…. พ.ศ. ……… เลขที่บัญชี
ลาดับที่สาขา
สิ้นสภาพความเป็นลูกจ้างเมื่อวันที่ ………. เดือน ……..….…. พ.ศ. ………
2. การเลือกสถานพยาบาล
 ยังไม่ได้เลือกสถานพยาบาล
 ข้าพเจ้า (ผู้ประกันตน/คนพิการซึ่งเป็นผู้ประกันตน/ผู้มีสิทธิ)
 ขอใช้สถานพยาบาลเดิม (กรณี มาตรา 38 และ 41)
ขอเลือกสถานพยาบาล
 ขอเปลี่ยนสถานพยาบาล (โปรดระบุเหตุผล)
ลาดับที่ 1 ชื่อ …………………………………..…
เหตุผล
หากไม่สามารถจัดสถานพยาบาลลาดับที่ 1 ให้ได้ จะจัดสถานพยาบาลลาดับถัดไปให้ตามลาดับ
 เปลี่ยนสถานพยาบาลประจาปี
ลาดับที่ 2 ชื่อ …………………………………..…
 เปลี่ยนสถานพยาบาลระหว่างปี
เนื่องจาก
ลาดับที่ 3 ชื่อ …………………………………..…
 ย้ายที่อยู่
 ข้าพเจ้าคนพิการซึ่งเป็นผู้ประกันตน ขอรับบริการสาธารณสุขจาก
 เปลี่ยนสถานที่ทางาน
สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
 อื่นๆ (ระบุ) ……………………………………
ขณะที่ข้ าพเจ้ าเลื อ กหรื อเปลี่ ย นสถานพยาบาลใหม่ ข้าพเจ้าไม่ได้น อนพักรั กษาตั ว เป็น ผู้ ป่ว ยใน ณ สถานพยาบาลใดๆ
และขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ ……………………………………….…… ผู้ประกันตน/ ผู้มีสิทธิ
(…………………..………………………)
ลงวันที่ …………. เดือน ……..……………………. พ.ศ. ……………..
สาหรับเจ้าหน้าที่
ความเห็นเจ้าหน้าที่
 เห็นสมควรจัดสถานพยาบาล
 ไม่เห็นสมควรจัดสถานพยาบาล ระบุเหตุผล …………………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ ……………………………………………. เจ้าหน้าที่
(……………………………………..……)
ลงวันที่ …………. เดือน ……..……………………. พ.ศ. ……………..
สานักงานประกันสังคมยกเลิกการพิมพ์บัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป
โดยสามารถตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลได้ที่ www.sso.go.th หรือ สายด่วนประกันสังคม โทร. 1506
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คาชี้แจง
1. สิทธิในการรับบริการทางการแพทย์เกิดขึ้นต่อเมื่อภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนวันรับบริการทางการแพทย์ได้จา่ ยเงินสมทบมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 3 เดือนและผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิได้ตลอดอายุตลอดความเป็นผู้ประกันตน กรณีสิ้นสภาพจากความเป็นผูป้ ระกันตน
สามารถใช้สิทธิต่อไปได้อีก 6 เดือนนับแต่วันที่สิ้นสภาพ
2. เมื่อไปรับบริการทางการแพทย์ ผู้ประกันตนคนไทยต้องแสดงบัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ กรณีคนต่างด้าว
ต้องแสดงบัตรประกันสังคมและหนังสือเดินทาง (Passport) หรือบัตรประจาตัวคนซึ่งไม่มสี ัญชาติไทย
1. การกรอกแบบรายละเอียดผู้ประกันตน
1.1 ให้ผู้ประกันตนทาเครื่องหมาย  ในช่อง หน้าคาหน้านาม เช่น กรณีเป็นเพศชาย ให้ทาเครื่องหมาย  นาย
แล้วกรอก ชื่อ – สกุลให้ชัดเจนและครบถ้วน กรอก วัน เดือน ปีเกิด ให้ถูกต้องตามบัตรประจาตัวประชาชน
1.2 ให้กรอกเลขประจาตัวประชาชนให้ครบ 13 หลัก ตามบัตรประจาตัวประชาชน หากเป็นผู้ประกันตนต่างด้าวให้กรอกเลขที่บัตรประกันสังคม
1.3 ผู้ประกันตนที่ทางานกับนายจ้างกรอกข้อมูลในช่อง สาหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 ผู้ประกันตนที่นาส่งเงินสมทบด้วยตนเอง หรือ
ลาออกจากการทางานให้กรอกข้อมูลในช่อง สาหรับผู้ประกันตนมาตรา 39 และบุคคลตามมาตรา 38 และมาตรา 41
1.4 การกรอกข้อมูลช่อง สาหรับผู้ประกันตนมาตรา 33
1.4.1 ชื่อสถานประกอบการ ให้กรอกชื่อสถานประกอบการ ที่แจ้งขึ้นทะเบียนนายจ้างไว้กับสานักงานประกันสังคม
1.4.2 เลขที่บัญชี ให้กรอกเลขที่บัญชีนายจ้าง ตามที่ได้ขึ้นทะเบียนนายจ้างไว้กับสานักงานประกันสังคม (ถ้าทราบ)
1.4.3 ลาดับที่สาขา ให้กรอกเลขที่สาขา (ถ้าทราบ) หากเป็นสานักงานใหญ่หรือเป็นกิจการซึ่งไม่มีสาขา ให้กรอก 000000
1.4.4 วันที่ผู้ประกันตนเข้าทางาน ให้กรอก วัน เดือน ปี ที่เข้าทางาน
1.4.5 ได้รับค่าจ้างสุดท้ายเมื่อเดือน พ.ศ. ให้กรอกเดือนและ พ.ศ. ที่ได้รับค่าจ้างเดือนสุดท้ายจากนายจ้าง
1.5 การกรอกข้อมูลช่อง สาหรับผู้ประกันตนมาตรา 39 และบุคคลตามมาตรา 38 และมาตรา 41
1.5.1 ที่อยู่ปัจจุบัน ให้กรอกที่อยู่ปัจจุบันโดยละเอียดได้แก่ เลขที่ตั้ง หมู่ที่ ตรอก/ซอย ถนน แขวง/ตาบล เขต/อาเภอ จังหวัด
รหัสไปรษณีย์ พร้อมด้วย หมายเลขโทรศัพท์มือถือ เพื่อที่สานักงานจะได้ส่งข้อความสั้น (SMS) แจ้งผลการเลือกสถานพยาบาล
และข้อมูลอื่น ๆ ให้แก่ผู้ประกันตน หากผู้ประกันตนเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์มือถือควรแจ้งแก่สานักงานประกันสังคม
ทุกครั้งเพื่อการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็ว และเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกันตน
1.5.2 ชื่อสถานประกอบการสุดท้ายที่ทางาน ให้กรอกชื่อสถานประกอบการสุดท้ายที่ทางาน
1.5.3 เลขที่บัญชี ให้กรอกเลขที่บัญชีนายจ้าง ตามที่ได้ขนึ้ ทะเบียนนายจ้างไว้กับสานักงานประกันสังคม (ถ้าทราบ)
1.5.4 ลาดับที่สาขา ให้กรอกเลขที่สาขา (ถ้าทราบ) หากเป็นสานักงานใหญ่หรือเป็นกิจการซึ่งไม่มีสาขา ให้กรอก 000000
1.5.5 สิ้นสภาพความเป็นลูกจ้างเมื่อวันที่ ให้กรอกวันที่ เดือน และ พ.ศ. ที่สิ้นสภาพความเป็นลูกจ้าง
2. การกรอกเลือกสถานพยาบาล
2.1 ข้อมูลทั่วไป ให้ทาเครื่องหมาย  หน้าช่อง ยังไม่ได้เลือกสถานพยาบาลหรือ ขอใช้สถานพยาบาลเดิมหรือ ขอเปลี่ยนสถานพยาบาล
เพียงช่องเดียว
2.1.1 กรณี  ยังไม่ได้เลือกสถานพยาบาล ให้กรอกเลือกสถานพยาบาล ในช่องขวามือ
2.1.2 กรณี  ขอใช้สถานพยาบาลเดิม (กรณีมาตรา 38 และมาตรา 41) ไม่ต้องกรอกเลือกสถานพยาบาล ในช่องขวามือ
2.1.3 กรณี  ขอเปลี่ยนสถานพยาบาล ให้ระบุเหตุผลโดย  เปลี่ยนสถานพยาบาลประจาปี หรือ เปลี่ยนสถานพยาบาลระหว่างปี
กรณี  เปลี่ยนสถานพยาบาลระหว่างปี ให้ระบุสาเหตุ เช่น  เลือกสาเหตุ ได้แก่ ย้ายที่อยู่ / เปลี่ยนสถานที่ทางาน / เหตุผลอื่นๆ
กรณี  เหตุผลอื่น ๆ ให้ระบุรายละเอียด เช่น เป็นคนพิการซึ่งเป็นผู้ประกันตน เป็นต้น
2.2. ข้อมูลการเลือกสถานพยาบาล
2.2.1 กรณีผู้ประกันตน/คนพิการซึ่งเป็นผู้ประกันตน/ผู้มสี ิทธิ ต้องการเลือกสถานพยาบาลในโครงการประกันสังคม
ให้ทาเครื่องหมาย  ข้าพเจ้าผู้ประกันตน/คนพิการซึ่งเป็นผู้ประกันตน/ผูม้ ีสิทธิ ขอเลือกสถานพยาบาล พร้อมทั้งระบุชื่อสถานพยาบาล
ให้ชัดเจน จานวน 3 ลาดับ หากสถานพยาบาลที่เลือกลาดับแรกเต็ม สานักงานจะจัดสถานพยาบาลลาดับที่ 2 และ 3 ให้ตามลาดับ
2.2.2 กรณีคนพิการซึ่งเป็นผู้ประกันตน ต้องการเลือกสถานพยาบาลในโครงการสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้ทาเครื่องหมาย
 ข้าพเจ้าคนพิการซึ่งเป็นผู้ประกันตน ขอรับบริการสาธารณสุขจากสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
3. การตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาลในโครงการประกันสังคม ตรวจสอบได้ที่ www.sso.go.th / โทรสายด่วน 1506 ตลอด 24 ชม.
หรือสานักงานประกันสังคมทุกแห่ง
4. การตรวจสอบสิทธิในการรับบริการทางการแพทย์ ตรวจสอบได้ที่ www.sso.go.th / Mobile Application SSO Connect / โทรสายด่วน
1506 ตลอด 24 ชม. / สานักงานประกันสังคมทุกแห่ง หรือที่เครื่องอ่าน Smart KIOSK ของกระทรวงมหาดไทย
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กท.16
สาหรับเจ้าหน้าที่

แบบแจ้งการประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย และคาร้อง
ขอรับเงินทดแทน ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537
สาหรับนายจ้าง ลูกจ้าง หรือผู้ยื่นคาร้องกรอก

เลขที่บัญชี
เลขรหัส
เลขที่ประสบอันตราย
วันที่รับ

1. ชื่อสถานประกอบการ
เลขที่บัญชี
สานักงานเลขที่
หมู่ที่
ตรอก/ซอย
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
ประเภทกิจการ
จานวนลูกจ้าง
คน ชื่อสาขาที่ลูกจ้างประจาทางาน
2. ชื่อลูกจ้างที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย (นาย,นาง,นางสาว)
อายุ
ภูมิลาเนาบ้านเลขที่
หมู่ที่
ตรอก/ซอย
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน
เลขที่บัตรประกันสังคม
3. วัน เดือน ปี ที่ลูกจ้างเริ่มเข้าทางาน
ตาแหน่งหน้าที่ขณะประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย
4. เวลาทางานปกติเริ่ม
น. เลิก
น. ทางานสัปดาห์ละ
5. ขณะประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย ได้รับค่าจ้างในอัตรา (เดือน, วัน, ชั่วโมง, อื่นๆ
) ละ
6. รายได้อื่น เช่น ค่าครองชีพ ค่าอาหาร ค่าเบี้ยเลีย้ ง ฯลฯ (ถ้ามีให้แจ้งรายละเอียด)

ปี

วัน
บาท

7. การประสบอันตรายเกิดขึ้นที่
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
8. วัน เดือน ปี ที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย
เวลา
น. วัน เดือน ปี ที่นายจ้างทราบ
9. วัน เดือนปี ที่ลูกจ้างเริ่มหยุดงาน
วัน เดือน ปี ทีก่ ลับเข้าทางาน
10. สาเหตุที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย (อธิบายว่าเกิดขึ้นอย่างไร)
11. ผลของการประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย (ระบุอวัยวะหรืออาการ เช่น แขนขวาขาด)
12. ชื่อและที่อยู่ของพยาน หรือผู้รู้เห็นเหตุการณ์
13. โรงพยาบาลที่ระบุในบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล
14. ชื่อสถานพยาบาลที่เข้ารับการรักษา
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ
นายจ้าง/ผู้รับมอบอานาจ
(
)
ประทับตราของบริษัท
ตาแหน่ง
หรือห้างร้าน (ถ้ามี)
วันที่ เดือน
พ.ศ.
คาเตือน

เลขที่บัตรประจาตัวผู้ป่วย
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ
ลูกจ้าง/ผู้ยื่นคาร้อง
(
)
ตาแหน่ง
วันที่
เดือน
พ.ศ.

1. ให้นายจ้างแจ้งการประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหายของลูกจ้างภายใน 15 วัน นับแต่วันที่นายจ้างทราบ มิฉะนั้น
จะมีความผิด ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
2. ให้ลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิยื่นคาร้องขอรับเงินทดแทน ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย
และกรอกแบบรายการให้ถูกต้องครบถ้วน
3. พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจขอเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาได้ตามกฎหมาย (พระราชบัญญัติเงินทดแทน
พ.ศ. 2537 มาตรา 57)
4. ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงาน ซึ่งอาจทาให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 6 เดือน
หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ (ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137)
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สาหรับเจ้าหน้าที่บันทึก

ลงชื่อ
(
ตาแหน่ง
วันที่
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ผู้บันทึก
)
เดือน

พ.ศ.
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แบบ กท.44

สานักงานประกันสังคม

เขียนที่………………………………………………………..
วันที่..................................................................................
เรื่องกกส่งตัวลูกจ้างเข้ารับการรักษาพยาบาล
เรียนกกผู้อานวยการสาานพยาบาล..............................................................
ด้วย (ชื่อลูกจ้าง).................................................... เป็นลูกจ้างของ.................................................................
ซึ่งเป็นนายจ้างที่มีหน้าที่จา่ ยเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเลขที่บัญชี
ตั้งอยู่เลขที่
.....................................................................................................................................โทรศัพท์............................................
ได้รับ การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทางานให้นายจ้าง เมื่อวันที่ ..........................................................
ณ สาานที…่ ………………………………………………………….......................................................................................................…
……………………………………………………………………………………................................................................................................
สาเหตุและลักษณะของการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ....................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
จึงขอให้แพทย์ให้การรักษาพยาบาลแก่ลูกจ้างตามความเหมาะสมแก่อันตรายหรือความเจ็บป่วยและส่งเอกสาร
เรียกเก็บเงินจากกองทุนเงินทดแทน โดยข้าพเจ้าจะยื่นแบบแจ้งการประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย และคาร้อง
ขอรับเงินทดแทนตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 (กท.16) ต่อสานักงานประกันสังคมแห่งท้องที่ภายใน 15 วัน
ตามที่กฎหมายเงินทดแทนกาหนดต่อไป
ขอแสดงความนับาือ

(ลงชื่อ)...................................................นายจ้าง/ผู้รับมอบอานาจ
(...............................................................)
ประทับตราของนิตบิ ุคคล (า้ามี)
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ด้านหลัง กท.44
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537

มาตรา 5 ในพระราชบัญญัตินี้
“ประสบอันตราย” หมายความว่า การที่ลูกจ้างได้รับอันตรายแก่กายหรือผลกระทบแก่จิตใจหรือาึงแก่ความตาย
เนื่องจากการทางานหรือป้องกันรักษาประโยชน์ให้แก่นายจ้างหรือตามคาสั่งของนายจ้าง
“เจ็บป่วย” หมายความว่า การที่ลูกจ้างเจ็บป่วยหรือาึงแก่ความตายด้วยโรคซึ่งเกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพ
ของงานหรือเนื่องจากการทางาน
“ค่ารักษาพยาบาล” หมายความว่า ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการตรวจรักษาการพยาบาล และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็น
เพื่อให้ผลของการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยบรรเทาหรือหมดสิ้นไป และหมายความรวมาึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอุปกรณ์
เครื่องใช้หรือวัตาุที่ใช้แทนหรือทาหน้าที่แทนหรือช่วยอวัยวะที่ประสบอันตรายด้วย
มาตรา 13 เมื่อลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างได้รับการรักษาพยาบาลทันที
ตามความเหมาะสมแก่อันตรายหรือความเจ็บป่วยนั้น และให้นายจ้างจ่ายค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจาเป็น
แต่ไม่เกินอัตราที่กาหนดในกฎกระทรวง
ให้นายจ้างจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามวรรคหนึ่งโดยไม่ชักช้าเมื่อฝ่ายลูกจ้างแจ้งให้นายจ้างทราบ
มาตรา 48 เมื่อลูกจ้างประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย ให้นายจ้างแจ้งการประสบอันตราย เจ็บป่วย
หรือสูญหาย ต่อสานักงานแห่งท้องที่ที่ลูกจ้างทางานอยู่หรือที่นายจ้างมีภูมิลาเนาอยู่ตามแบบที่เลขาธิการกาหนดภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่นายจ้างทราบหรือควรจะได้ทราบาึงการประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย
มาตรา 62 นายจ้างผู้ใดไม่จัดให้ลูกจ้างซึ่งประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ได้รับการรักษาพยาบาลตามมาตรา 13
หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 17 มาตรา 44 หรือมาตรา 48 ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
หมายเหตุ
1. แบบ กท.44 นี้ มีไว้เพื่อส่งตัวลูกจ้างที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทางานให้กับนายจ้างไปเข้ารับ
การรักษาพยาบาลในสาานพยาบาลที่อยู่ในความตกลงของกองทุนเงินทดแทน
2. แบบ กท.44 เป็นการอานวยความสะดวกให้กับลูกจ้างและนายจ้าง เมื่อลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
เนื่องจากการทางานและเข้ารับการรักษาพยาบาล ณ สาานพยาบาลที่อยู่ในความตกลงของกองทุนเงินทดแทน
โดยสาานพยาบาลจะเป็นผู้เรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนเงินทดแทน
3. นายจ้างที่ยื่นแบบ กท.16 หรือ กท.44 นายจ้างยังมีหน้าที่ต้องส่งเอกสารเพิ่มเติมตามคาสั่งของเจ้าหน้าที่
สานักงานประกันสังคม มิฉะนั้นสานักงานประกันสังคมอาจปฏิเสธการจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้แก่สาานพยาบาล
ซึ่งนายจ้างต้องรับผิดชอบจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้สาานพยาบาลตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเงินทดแทน
พ.ศ. 2537
4. ในกรณีที่สานักงานมีคาวินิจฉัยว่า ค่ารักษาพยาบาลของลูกจ้างส่วนใดเป็นค่ารักษาพยาบาลที่ไม่เหมาะสม
หรือเป็นค่ารักษาพยาบาลที่เกินความจาเป็น สาานพยาบาลต้องไม่นาค่ารักษาพยาบาลส่วนนั้นไปเรียกเก็บ
จากลูกจ้างนายจ้า ง หากมีการเรีย กเก็บ ไปแล้ว สาานพยาบาลต้องดาเนิน การคืน เงิน ภายใน 15 วัน
หากไม่ปฏิบัติตามสานักงานประกันสังคมมีสิทธิหักจากค่ารักษาพยาบาลที่จะจ่ายให้สาานพยาบาลในคราวต่อไป
5. สาหรับสาานพยาบาลในกรณีที่มีข้อสงสัย โปรดโทรศัพท์สอบาามไปยังนายจ้า งหรือโทรศัพท์สอบาามไปยัง
สานักงานกองทุนเงินทดแทน โทร. 0 – 2956 – 2725 – 8
สานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่................../สานักงานประกันสังคมจังหวัด / สาขาอาเภอ
...............................................................................โทร........................................
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สําหรับสถานประกอบการ
หนังสือมอบอำนำจ
เลขที่บัญชีสถานประกอบการ…………………..………………...
เขียนที่……………………………………………………………………...
วันที่……………………………..……..………….………………………..
โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า………………………………………………..……………………………………..………...
อายุ…………..ปี เชื้อชาติ…………………….….สัญชาติ………………….…………..ตาแหน่ง…………………..…………………..……
บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่………………..…………….…………และข้าพเจ้า…………………………………………………..………
อายุ………….ปี เชื้อชาติ……….……..สัญชาติ………..……ตาแหน่ง……………………………………………..…………………..…….
บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่…………………………..…..….……..………..เป็นผู้มีอานาจลงนามแทนสถานประกอบการชื่อ
………………………………………………………………ตั้งอยู่เลขที…่ ……………………..……………................................................
..................................................................................................................... โทรศัพท์…………………………………………..
ขอมอบอานาจให้ (นาย,นาง,นางสาว)…………………….………………………………………..อายุ……..…ปี
เชื้อชาติ……….……….สัญชาติ………………..บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่………………………….………..………………………..
ตาแหน่ง……………………………….…………..ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่………………………..………………..……………………………..
………………………………………………….…………………………….…..………..โทรศัพท์…………………..………………….และ/หรือ
(นาย,นาง,นางสาว)…………………………….……………………..อายุ…………ปี เชื้อชาติ……………………………………………….
สัญชาติ.......…………บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่……………………………….……..ตาแหน่ง……….………..…………………..
ปัจจุบันพักอยู่บ้านเลขที่………………………………………………………..…………………………………………………………………….
โทรศัพท์……………………………………………..เป็นผู้มีอานาจกระทาการแทนข้าพเจ้าในการดาเนินการเกี่ยวกับ
1. กองทุ น เงิ น ทดแทน คื อ การแจ้ ง การประสบอั น ตรายหรื อ เจ็ บ ป่ ว ยของลู ก จ้ า ง การขอรั บ
ค่ารักษาพยาบาล การให้ถ้อยคาเกี่ยวกับสถานประกอบการ สภาพการจ้าง สวัสดิการและการประสบอันตรายหรือ
เจ็บป่วยของลูกจ้าง การส่งตัวลูกจ้างเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลตามกฎหมาย การรายงานค่าจ้าง
การขึ้นทะเบียนจ่ายเงินสมทบ การจ่ายเงินสมทบและเงินเพิ่ม การนาหลักฐานเอกสารให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
การรับใบแจ้งหนี้ การรับสภาพหนี้ การขอรับเงินสมทบคืน
2. กองทุนประกันสังคม คือ การออกหนังสือรับรองการหักเงินสมทบและการจ่ายค่าจ้างตลอดจน
ชี้แจงให้ถ้อยคาเกี่ยวกับสภาพการจ้าง สภาพการทางาน นาส่งเอกสารการเงิน ลงนามรับรองแก้ไขเพิ่มเติมเอกสาร
การขึ้นทะเบียน การขอรับประโยชน์ทดแทน การรับสภาพหนี้ การขอรับเงินสมทบคืน และแสดงหลักฐานต่าง ๆ
ของสถานประกอบการและพนักงาน ลูกจ้าง อันเกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
โดยข้าพเจ้ายอมรับผิดชอบในการที่ผู้รับมอบอานาจของข้าพเจ้าได้กระทาการไปตามที่มอบอานาจ
นี้เสมือนหนึ่งข้าพเจ้าได้กระทาด้วยตนเองทุกประการ
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ปิดอากรแสตมป์
เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยานแล้ว
(ลงชื่อ)………………………………………………ผู้มอบอานาจ
(……………………………………………..)

(ลงชื่อ)……………………………..……………….ผู้มอบอานาจ
(……………………………………………)

ประทับตรำนิติบุคคล (ถ้ำมี)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เป็นลายมืออันแท้จริงของผู้มอบอานาจ และผู้มอบอานาจได้ลงลายมือชื่อ
ต่อหน้าข้าพเจ้าแล้ว
(ลงชื่อ)……………………………….………….ผู้รับมอบอานาจ
(………………….……………….………)
(ลงชื่อ)………………………..………………….พยาน
(………………….……….………..……)

(ลงชื่อ)…………………………..……………….ผู้รับมอบอานาจ
(………………..…………………………)
(ลงชื่อ)…………………………………………พยาน
(…………………..………...…………….)

กำรมอบอำนำจ
1. ในกรณีที่ผู้มอบอานาจเป็นนิติบุคคล ผู้มอบอานาจ คือผู้มีอานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลนั้น และถ้ามีตรา
สาคัญของนิติบุคคลให้ประทับตราสาคัญด้วย
2. การมอบอานาจ เรื่องใดที่ไม่ต้องการมอบอานาจ ให้ขีดออก
3. อย่ากรอกข้อความให้ต่างลายมือ และใช้น้าหนักต่างกัน ถ้าใช้พิมพ์ดีดต้องเป็นเครื่องเดียวกัน
4. ถ้ามีรอยขูด ลบ ต่อเติม แก้ไข หรือขีดฆ่า ต่อเติมกี่คา ให้ผู้มอบอานาจลงลายมือชื่อกากับไว้ทุกแห่ง
5. อย่าลงลายมือชื่อผู้มอบอานาจก่อนกรอกข้อความโดยครบถ้วน และถูกต้องตามความประสงค์แล้ว
6. ให้มีพยานอย่างน้อย 1 คน
7. ก. มอบอานาจให้บุคคลเดียวหรือหลายคนกระทาการครั้งเดียว ค่าอากรแสตมป์ 10.- บาท
ข. มอบอานาจให้บุคคลเดียวหรือหลายคนร่วมกระทาการมากกว่าครั้งเดียวค่าอากรแสตมป์ 30.- บาท
ค. มอบอานาจให้กระทาการมากกว่าครั้งเดียว โดยให้บุคคลหลายคนต่างคนต่างกระทากิจกรรมแยกกัน
ให้ติดอากรรายตัวบุคคลที่รับมอบ ค่าอากรแสตมป์คนละ 30.- บาท
8. ให้แนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้องด้วย
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สําหรับผูประกันตนมาตรา 39

ติดอากร
แสตมป์
10 บาท

หนังสือมอบอำนำจ
เขียนที่........................................................................
วันที่...................เดือน...............................พ.ศ.........................
ข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว)..........................................................................................................
เลขประจาตัวประชาชน...............................................ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่...........................................หมู่ที่.............
ตรอก / ซอย.........................................ถนน................................................ตาบล / แขวง..........................................
อาเภอ / เขต..............................................จังหวัด.....................................................โทรศัพท์....................................
ขอมอบอานาจให้ (นาย, นาง, นางสาว)...............................................................................อายุ...............................ปี
เลขประจาตัวประชาชน...............................................ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่...........................................หมู่ที่.............
ตรอก / ซอย.........................................ถนน................................................ตาบล / แขวง..........................................
อาเภอ / เขต..............................................จังหวัด.....................................................โทรศัพท์....................................
เป็นผู้ยื่นแบบคาขอเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 แทน เนื่องจาก.............................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
การใดที่ผู้รับ มอบอานาจกระทาไปให้ถือเสมือนหนึ่งข้าพเจ้าได้กระทาด้วยตนเองทุกประการ
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
(ลงชื่อ).............................................................ผู้มอบอานาจ
(.................................................................)
(ลงชื่อ).............................................................ผู้รับมอบอานาจ
(.................................................................)
(ลงชื่อ).............................................................พยาน
(.................................................................)
(ลงชื่อ).............................................................พยาน
(.................................................................)

หมำยเหตุ 1. แนบสำเนำบั ตรประจ ำตั วประชำชนหรือ บั ตรอื่ นที่ มี เลขประจ ำตัวประชำชนและรูป ถ่ ำย
ซึ่งทำงรำชกำรออกให้ของผู้มอบอำนำจพร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง
2. ผู้รับมอบอำนำจจะต้องนำบัตรประจำตัวประชำชนหรือบัตรอื่นที่มีรูปถ่ำยซึ่งทำงรำชกำร
ออกให้ ไปแสดงต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่
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สําหรับผูป ระกันตนมาตรา 40
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ส่วนที่ 1
หนังสือยินยอมให้หักเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ประกันตนตามมาตรา 40
เขียนทีธ่ นาคาร.......................................................สาขา.......................................
วันที่.............เดือน....................พ.ศ..............
เรียน

ผู้จัดการธนาคาร.................................................................. สาขา.......................................................................................

ข้าพเจ้า......................................................................เลขประจาตัวประชาชน....................................................................
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่.................หมู่ที่..................ตรอก/ซอย..........................................ถนน..........................................................
แขวง/ตาบล................................................เขต/อาเภอ......................................จังหวัด....................................................
รหัสไปรษณีย์................................โทรศัพท์.....................................................เป็นเจ้าของบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียก/ออมทรัพย์
บัญชีเลขที่................................................ชื่อบัญชี....................................................สาขา........................................................
ข้า พเจ้ ามี ค วามประสงค์ ให้ ธนาคารหัก เงิน จากบั ญชี เงิ น ฝากดังกล่า วข้า งต้น ตามจานวนที่ ข้า พเจ้ า ต้อ งส่ งเป็ น เงิ น สมทบของ
ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 ซึ่งเป็นจานวนเงินที่ สานักงานประกันสังคมแจ้งให้
ธนาคารดาเนินการนาเข้าบัญชีเงินฝากกองทุนประกันสังคมมาตรา 40 ทุกวันที่ 20 ของเดือน ให้แก่สานักงานประกันสังคม ถ้าวัน
ดังกล่าวตรงกับวันหยุดทาการของธนาคาร ขอให้ธนาคารหักเงินในวันทาการถัดไป
การหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าให้แก่สานักงานประกันสังคม ข้าพเจ้ายินยอมให้ธนาคารหักเงินค่าธรรมเนียมใน
การหักบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าตามอัตราที่ธนาคารกาหนด และข้าพเจ้ายอมรับว่าธนาคารจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้า
ได้ต่อเมื่อเงินในบัญชีมีเพียงพอสาหรับการหักบัญชีเพื่อการชาระเงินสมทบตามกาหนดเวลาดังกล่าวข้างต้น และธนาคารจะไม่มีการ
หักบัญชีเงินฝากเพื่อจ่ายเงินสมทบย้อนหลัง
กรณีเงินในบัญชีเงินฝากมีไม่เพียงพอให้ธนาคารหักเป็นเงินสมทบและเงินค่าธรรมเนียม ข้าพเจ้ารับทราบว่าสามารถไป
ชาระเงินสมทบที่สานักงานประกันสังคมหรือสถานที่อื่นตามทีส่ านักงานประกันสังคมกาหนดได้
การหักบัญชีเงินฝากดังกล่าวข้างต้นให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่การชาระเงินสมทบเดือน..........................พ.ศ.............เป็นต้นไป
และให้คงมีผลบังคับใช้ต่อไปจนกว่าข้าพเจ้าจะได้เพิกถอน โดยทาเป็นลายลักษณ์อักษรให้ธนาคารหรือสานักงานประกันสังคมทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน
พร้อมนี้ได้แนบสาเนาสมุดบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้ามาด้วยแล้ว
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ

............................................................. ผู้ให้ความยินยอม
(...........................................................)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ส่วนที่ 2
เรียน

ผู้อานวยการสานักงานประกันสังคมเขตพื้นที่/ประกันสังคมจังหวัด/สาขา
ธนาคารได้ ต รวจสอบลายมื อ ชื่ อ ผู้ ใ ห้ คายิ น ยอมถู ก ต้ อ งแล้ ว และจะดาเนิ น การตามความประสงค์ ข อง
..........................................................................................ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 เจ้าของบัญชีเงินฝากข้างต้นต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ

.............................................................
(...........................................................)
ผู้จัดการสาขา/ผู้ทาการแทน
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(ตัวอย่าง)
แบบหนังสือระบุให้เป็นผู้มีสิทธิรับเงินบาเหน็จชราภาพ
เขียนที่ …………………………..…...……………...…………...
วันที่ .….……. เดือน ..……….....……….. พ.ศ. …….……
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว………………......………..……………….. นามสกุล …........................….….........……………
อายุ…………...…. ปี เลขประจาตัวประชาชน
เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓
ขอแสดงเจตนาระบุผู้มีสิทธิได้รับเงินบาเหน็จชราภาพกรณีข้าพเจ้าถึงแก่ความตาย โดยหนังสือฉบับนี้ว่า
เมื่อข้าพเจ้าถึงแก่ความตายก่อนได้รับเงินบาเหน็จชราภาพตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชกฤษฎีกากาหนดหลักเกณฑ์
และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์
ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้าพเจ้าประสงค์ให้จ่ายเงินบาเหน็จชราภาพแก่บุคคลเรียงตามลาดับ
ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
๑. ชื่อ........................................................................ นามสกุล...........................................................................
เลขประจาตัวประชาชน
ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้
เลขที่ .................หมู่ที่ ..........อาคาร/หมู่บ้าน .....................................ซอย .............................ถนน ...................................
ตาบล/แขวง ..................................อาเภอ/เขต ..................................จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย์ .................
หมายเลขโทรศัพท์ .................................โทรศัพท์เคลื่อนที่ .........................................
๒. ชื่อ........................................................................ นามสกุล...........................................................................
เลขประจาตัวประชาชน
ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้
เลขที่ .....................หมู่ที่ ..........อาคาร/หมู่บ้าน .....................................ซอย .............................ถนน .................................
ตาบล/แขวง ..................................อาเภอ/เขต ..................................จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย์ .................
หมายเลขโทรศัพท์ .................................โทรศัพท์เคลื่อนที่ .........................................
หนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า ...........................................................ได้แสดงเจตนาลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยาน
และพยานได้ลงลายมือชื่อรับรองข้อความในหนังสือต่อหน้าข้าพเจ้าแล้ว
ลงชื่อ……………………..........……………….. ผู้แสดงเจตนา
(……………….........…………………. )
ลงชื่อ …………………........……….………..พยาน
(…............……………………………. )
ลงชื่อ …………………………..........………..พยาน
(…..........……………………………. )
หมายเหตุ ๑) ให้ระบุเลขประจำตัวประชำชนของพยำนด้วย
๒) ให้ผู้ประกันตน หรือผูม้ ีสิทธิเก็บหนังสือฉบับนี้ไว้เอง
๓) เมื่อผูป้ ระกันตนเสียชีวิตก่อนได้รับเงินบำเหน็จชรำภำพให้ผู้มีสิทธินำหนังสือฉบับนี้ไปติดต่อเพื่อขอรับประโยชน์ทดแทนที่
สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดหรือสำนักงำนประกันสังคมเขตพื้นทีแ่ ห่งใดก็ได้ที่สะดวกทั่วประเทศ
๔) หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มสี ิทธิให้ทำลำยหนังสือฉบับที่ทำไว้ก่อนด้วย
๕) แบบหนังสือฉบับนี้เป็นเพียงตัวอย่ำงเพื่ออำนวยควำมสะดวกเท่ำนั้น
6) กรณีต้องกำรระบุผู้มสี ิทธิรับเงินมำกกว่ำ 2 คน สำมำรถระบุเพิ่มเติมได้
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่ งทาง
สถานที/
่ ชอ
การให้บริการ

สถานที่/ช่องทางการให้บริการ

ระยะเวลาเปิดให้บริการ

สานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-12
1. สำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นที่ 1
ที่อยู่ : อำคำรกรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน ชั้น 4
ถนนอัษฎำงค์ แขวงวัดรำชบพิธ เขตพระนคร
กทม. 10200
โทร : 0-2622-2500-17
2. สำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นที่ 2
ที่อยู่ : 70 ซอย 10 ถนนเทศบำลรังสรรค์เหนือ
แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กทม. 10900
โทร : 0-2954-2577
3. สำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นที่ 3
ที่อยู่ : บริเวณกระทรวงแรงงำน อำคำรสำนักงำน
ประกันสังคม ถนนมิตรไมตรี
แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400
โทร : 0-2248-4867 ต่อ 401-409
4. สำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นที่ 4
ที่อยู่ : 144/18-22 ซอยสีลม 10 ถนนสีลม
แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กทม. 10500
โทร : 0-2634-0180-95
5. สำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นที่ 5
ที่อยู่: 309, 311 ซอยรัชดำ 6 ถนนรัชดำภิเษก-ท่ำพระ
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กทม. 10600
โทร : 0-2476-8787
6. สำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นที่ 6
ที่อยู่ : 140/1 อำคำรทำคูนิ ชั้น 4-5 ถนนกำญจนำภิเษก
แขวงบำงแค เขตบำงแค กทม. 10160
โทร : 0-2455-8989
7. สำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นที่ 7
ที่อยู่ : 17 ถนนกำญจนำภิเษก แขวงบำงบอน
เขตบำงบอน กทม. 10150
โทร : 0-2415-0995 ต่อ 301, 313
8. สำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นที่ 8
ที่อยู่ : อำคำรไอทีเอ็ม เลขที่ 255 ถ.ศรีนครินทร์
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม. 10250
โทร : 0-2743-3690
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วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 8.30-16.30 น.
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 8.30-16.30 น.
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 8.30-16.30 น.
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 8.30-16.30 น.
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 8.30-16.30 น.
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 8.30-16.30 น.
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 8.30-16.30 น.
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 8.30-16.30 น.

สถานที่/ช่องทางการให้บริการ

ระยะเวลาเปิดให้บริการ

สานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-12
9. สำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นที่ 9
ที่อยู่ : 10/1273-8 ถนนนวมินทร์ (สุขำภิบำล1)
แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10240
โทร : 0-2733-4111-20
10. สำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นที่ 10
ที่อยู่ : 555/1-27 หมู่ที่ 13 ถนนสีหบุรำนุกิจ
แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510
โทร : 0-2517-9222
11. สำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นที่ 11
ที่อยู่ : 2-8 ถนนพระรำม 3 ซอย 27 แขวงบำงโพงพำง
เขตยำนนำวำ กทม. 10120
โทร : 0-2294-5958
12. สำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นที่ 12
ที่อยู่ : 222 ถนนสุขุมวิท 77 (ซ.อ่อนนุช)
แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนำ กทม. 10260
โทร : 0-2331-6507-9, 0-2311-6527-8
สานักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา
1. สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดกระบี่
ที่อยู่ : 99/8 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทร : 0-7566-3619-23 ต่อ 31-34
2. สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดกระบี่ สำขำคลองท่อม
ที่อยู่ : 86/2, 86/6 หมู่ 2 ถนนเพชรเกษม
ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม
จังหวัดกระบี่ 81120
โทร : 0-7564-0048
3. สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดกำญจนบุรี
ที่อยู่ : 2/1 หมู่ 12 ถนนแม่น้ำแม่กลอง ตำบลปำกแพรก
อำเภอเมือง จังหวัดกำญจนบุรี 71000
โทร : 0-3456-4307-8
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วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 8.30-16.30 น.
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 8.30-16.30 น.
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 8.30-16.30 น.
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 8.30-16.30 น.

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 8.30-16.30 น.
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 8.30-16.30 น.
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 8.30-16.30 น.

สถานที่/ช่องทางการให้บริการ

ระยะเวลาเปิดให้บริการ

สานักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา
4. สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดกำญจนบุรี สำขำท่ำมะกำ
ที่อยู่ : 121/38-39 ถนนรถไฟ 2 ตำบลท่ำเรือ
อำเภอท่ำมะกำ จังหวัดกำญจนบุรี 71130
โทร : 0-3456-2267-9
5. สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดกำฬสินธุ์
ที่อยู่ : 3/46 ถนนกำฬสินธุ์ – ร้อยเอ็ด ตำบลกำฬสินธุ์
อำเภอเมือง จังหวัดกำฬสินธุ์ 46000
โทร : 0-4381-2694
6. สำนักงำนประกันสังคมกำแพงเพชร
ที่อยู่ : 314 หมู่ 3 ถนนกำแพงเพชร-สุโขทัย
ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง
จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทร : 0-5571-0102-3
7. สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น
ที่อยู่ : 238/8 ถนนเทพำรักษ์ ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทร : 0-4323-8271, 0-4324-5046
8. สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น สำขำชุมแพ
ที่อยู่ : 238 หมู่ 18 ถนนสันติสุข 1 ตำบลชุมแพ
อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130
โทร : 0-4331-1849, 0-4331-2056
9. สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น สำขำบ้ำนไผ่
ที่อยู่ : 85/14-15 หมู่ 3 ถนนมิตรภำพ ตำบลบ้ำนไผ่
อำเภอบ้ำนไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110
โทร : 0-4327-2166
10. สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี
ที่อยู่ : 1212/21 ศูนย์รำชกำรกระทรวงแรงงำน ชั้น 2
ถนนท่ำแฉลบ ตำบลตลำด อำเภอเมือง
จังหวัดจันทบุรี 22000
โทร : 0-3932-5984, 0-3930-1302-3
11. สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี สำขำสอยดำว
ที่อยู่ : 304/1-2 หมู่ 1 ถนนจันทบุรี-สระแก้ว
ตำบลปะตง อำเภอสอยดำว
จังหวัดจันทบุรี 22180
โทร : 0-3942-1698
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วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 8.30-16.30 น.
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 8.30-16.30 น.
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 8.30-16.30 น.
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 8.30-16.30 น.
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 8.30-16.30 น.
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 8.30-16.30 น.
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 8.30-16.30 น.
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 8.30-16.30 น.

สถานที่/ช่องทางการให้บริการ

ระยะเวลาเปิดให้บริการ

สานักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา
12. สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรำ
ที่อยู่ : 10/1 หมู่ 3 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลบำงตีนเป็ด
อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรำ 24000
โทร : 0-3898-1422 0-3898-1653
13. สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรำ สำขำบำงปะกง
ที่อยู่ : 187/4 หมู่ 1 ถนนบำงนำ-ตรำด กม.42
ตำบลบำงวัง อำเภอบำงปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรำ 24180
โทร : 0-3854-0531-5
14. สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรำ สำขำพนมสำรคำม
ที่อยู่ : ที่ว่ำกำรอำเภอพนมสำรคำม ชั้น 2 ตำบลพนมสำรคำม
อำเภอพนมสำรคำม จังหวัดฉะเชิงเทรำ 24120
โทร : 0-3883-7132
15. สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดชลบุรี
ที่อยู่ : 101/10 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลเสม็ด
อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทร : 0-3819-8670-4
16. สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดชลบุรี สำขำศรีรำชำ
ที่อยู่ : 53 หมู่ 9 อำคำรทะเลทองทำวเวอร์ ชั้น 2
ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งศขลำ อำเภอศรีรำชำ
จังหวัดชลบุรี 20230
โทร : 0-3849-5265-68
17. สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดชัยนำท
ที่อยู่ : 289 หมู่ 6 ตำบลบ้ำนกล้วย
อำเภอเมือง จังหวัดชัยนำท 17000
โทร : 0-5641-2603, 0-5641-5341
18. สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดชัยภูมิ
ที่อยู่ : 251/7 หมู่ 4 ถนนองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
สำย 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทร : 0-4481-3083, 04483-5681-2
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วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 8.30-16.30 น.
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 8.30-16.30 น.
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 8.30-16.30 น.
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 8.30-16.30 น.
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 8.30-16.30 น.
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 8.30-16.30 น.
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 8.30-16.30 น.

สถานที่/ช่องทางการให้บริการ

ระยะเวลาเปิดให้บริการ

สานักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา
19. สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดชุมพร
ที่อยู่ : 303 หมู่ 1 บริเวณศูนย์รำชกำรจังหวัดชุมพร
ถนนไตรรัตน์ ตำบลนำชะอัง อำเภอเมือง
จังหวัดชุมพร 86000
โทร : 0-7750-5045-6
20. สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดเชียงรำย
ที่อยู่ : ศูนย์รำชกำรกระทรวงแรงงำน ชั้น 1 และชั้น 5
ถนนศูนย์รำชกำร ตำบลริมกก อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงรำย 57100
โทร : 0-5375-0615-7
21. สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่
ที่อยู่ : ศำลำกลำงจังหวัดเชียงใหม่
อำคำรอำนวยกำรกลำง ชั้น1
ถนนโชตนำ ตำบลช้ำงเผือก
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร : 0-5311-2629-30
22. สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ สำขำฝำง
ที่อยู่ : 778 หมู่ 2 ตำบลเวียง อำเภอฝำง
จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทร : 0-5345-1228
23. สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดตรัง
ที่อยู่ : 252/5 ถนนท่ำกลำง ตำบลทับเที่ยง
อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทร : 0-7557-0527-9
24. สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดตรัง สำขำห้วยยอด
ที่อยู่ : อำคำรเลขที่ 169 หมู่ 3 ถนนเพชรเกษม
ตำบลเขำกอบ อำเภอห้วยยอด
จังหวัดตรัง 92130
โทร : 0-7557-7255
25. สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดตรำด
ที่อยู่ : ศำลำกลำงจังหวัดตรำด ชั้น1
ถนนรำษฎร์นิยม ตำบลบำงพระ
อำเภอเมือง จังหวัดตรำด 23000
โทร : 0-3951-1911
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วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 8.30-16.30 น.
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 8.30-16.30 น.
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 8.30-16.30 น.

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 8.30-16.30 น.
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 8.30-16.30 น.
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 8.30-16.30 น.
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 8.30-16.30 น.

สถานที่/ช่องทางการให้บริการ

ระยะเวลาเปิดให้บริการ

สานักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา
26. สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดตำก
ที่อยู่ : 10/2 ถนนพหลโยธิน ตำบลหนองหลวง
อำเภอเมือง จังหวัดตำก 63000
โทร. : 0-5551-2450-1
27. สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดตำก สำขำแม่สอด
ที่อยู่ : 64/11-12 ถนนอินทรคีรี อำเภอแม่สอด
จังหวัดตำก 63110
โทร : 0-5553-3081-2
28. สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครนำยก
ที่อยู่ : 79/1 หมู่ 10 ตำบลพรหมณี
อำเภอเมือง จังหวัดนครนำยก 26000
โทร : 0-3731-1440, 0-3732-1439
29. สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครปฐม
ที่อยู่ : 447/1 ถนนสวนตะไคร้ ตำบลสนำมจันทร์
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทร : 0-3431-0540-3
30. สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครปฐม สำขำสำมพรำน
ที่อยู่ : 16/16-19 ม. 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลท่ำตลำด
อำเภอสำมพรำน จังหวัดนครปฐม 73110
โทร : 0-3432-7150-3
31. สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครพนม
ที่อยู่ : 213/2 หมู่ 2 ถนนอภิบำลบัญชำ ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
โทร : 0-4251-3540
32. สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครรำชสีมำ
ที่อยู่ : 2/1 ถนนเดชอุดม ซอย 6 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครรำชสีมำ 30000
โทร : 0-4420-5353-5
33. สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครรำชสีมำ สำขำปำกช่อง
ที่อยู่ : 88/1 ถนนมิตรภำพ ตำบลหนองสำหร่ำย
อำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ 30130
โทร : 0-4431-6665
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วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 8.30-16.30 น.
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 8.30-16.30 น.
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 8.30-16.30 น.
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 8.30-16.30 น.
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 8.30-16.30 น.
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 8.30-16.30 น.
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 8.30-16.30 น.
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 8.30-16.30 น.

สถานที่/ช่องทางการให้บริการ

ระยะเวลาเปิดให้บริการ

สานักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา
34. สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครรำชสีมำ สำขำโนนสูง
ที่อยู่ : 49 หมู่ 12 ตำบลธำรปรำสำท อำเภอโนนสูง
จังหวัดนครรำชสีมำ 30420
โทร : 0-4491-7116
35. สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมรำช
ที่อยู่ : 289 ถนนเทวบุรี ตำบลโพธิ์เสด็จ
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมรำช 80000
โทร : 0-7535-7202-205
36. สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมรำช สำขำทุ่งสง
ที่อยู่ : 49 ถนนชัยชุมพล ตำบลปำกแพรก
อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมรำช 80110
โทร : 0-7533-2895-6
37. สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมรำช สำขำสิชล
ที่อยู่ : 9/8 หมู่ 13 ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล
จังหวัดนครศรีธรรมรำช 80120
โทร : 0-7553-5994
38. สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์
ที่อยู่ : 310/13 หมู่ 9 ถนนโกสีย์ใต้ ตำบลนครสวรรค์ตก
อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทร : 0-5622-0134-5
39. สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์ สำขำตำคลี
ที่อยู่ : 78/24 ถนนประชำอุทิศ ตำบลตำคลี
อำเภอตำคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60140
โทร : 0-5626-5682-3
40. สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี
ที่อยู่ : บริเวณศูนย์รำชกำรจังหวัดนนทบุรี
ถนนรัตนำธิเบศร์ ตำบลบำงกระสอ
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร : 0-2550-5104-7
41. สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี สำขำบำงบัวทอง
ที่อยู่ : 222-222/1-2 หมู่ 1 อำคำรเวสต์อินคอมเพล็กซ์
ชั้น 7-8 ถนนรัตนำธิเบศร์ ตำบลบำงรักใหญ่
อำเภอบำงบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
โทร : 0-2926-7510-11
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วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 8.30-16.30 น.
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 8.30-16.30 น.
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 8.30-16.30 น.
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 8.30-16.30 น.
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 8.30-16.30 น.
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 8.30-16.30 น.
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 8.30-16.30 น.
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 8.30-16.30 น.

สถานที่/ช่องทางการให้บริการ

ระยะเวลาเปิดให้บริการ

สานักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา
42. สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนรำธิวำส
ที่อยู่ : 227 ถนนศูนย์รำชกำรจังหวัดนรำธิวำส
ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนรำธิวำส 96000
โทร : 0-7353-2334-5
43. สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดน่ำน
ที่อยู่ : บริเวณศูนย์รำชกำรจังหวัดน่ำน หมู่ 11
ถนนน่ำน-พะเยำ ตำบลไชยสถำน
อำเภอเมือง จังหวัดน่ำน 55000
โทร : 0-5471-6069-72
44. สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดน่ำน สำขำปัว
ที่อยู่ : 18/4-5 หมู่ 5 ถนนปัว-น้ำยำว ตำบลวรนคร
อำเภอปัว จังหวัดน่ำน 55120
โทร : 0-5479-1317, 0-5468-89045-5
45. สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์
ที่อยู่ : 231 หมู่ที่ 9 ตำบลอิสำณ
อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
โทร : 0-44614437, 0-4463-4881
46. สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ สำขำนำงรอง
ที่อยู่ : 787/49 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลนำงรอง
อำเภอนำงรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร : 0-4463-3814, 0-4463-3816
47. สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดบึงกำฬ
ที่อยู่ : ศำลำกลำงจังหวัดบึงกำฬ ชั้น 3
ถนนบึงกำฬ – นครพนม ตำบลบึงกำฬ
อำเภอเมือง จังหวัดบึงกำฬ 38000
โทร : 0-4249-2524-5
48. สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดปทุมธำนี
ที่อยู่ : 35/3 หมู่ 1 ถนนปทุมธำนี-รังสิต ตำบลบ้ำนกลำง
อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธำนี 12000
โทร : 0-2567-0360-6
49. สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดปทุมธำนี สำขำคลองหลวง
ที่อยู่ : 98/104 หมู่ 13 (ห้ำงแจเวนิว ชั้น 4)
ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี 12000
โทร : 0-2529-2467-79
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วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 8.30-16.30 น.
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 8.30-16.30 น.
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 8.30-16.30 น.
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 8.30-16.30 น.
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 8.30-16.30 น.
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 8.30-16.30 น.
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 8.30-16.30 น.
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 8.30-16.30 น.

สถานที่/ช่องทางการให้บริการ

ระยะเวลาเปิดให้บริการ

สานักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา
50. สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ที่อยู่ : 73/15 ถนนสุขใจ ตำบลประจวบ อำเภอเมือง
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทร : 0-3260-2374
51. สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำขำหัวหิน
ที่อยู่ : 27/70 ซอยหัวหิน 11 ถนนเพชรเกษม
ตำบลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทร : 0-3252-2301-2
52. สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดปรำจีนบุรี
ที่อยู่ : ศูนย์รำชกำรจังหวัดปรำจีนบุรี ชั้น 2
ถนนสุวินทวงศ์ ตำบลไม้เดิด
อำเภอเมือง จังหวัดปรำจีนบุรี 25230
โทร : 0-3745-4030-2
53. สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดปรำจีนบุรี สำขำศรีมหำโพธิ
ที่อยู่ : 609/3-4 หมู่ 7 ตำบลศรีมหำโพธิ
อำเภอศรีมหำโพธิ จังหวัดปรำจีนบุรี 25140
โทร : 0-3762-5212-14
54. สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดปัตตำนี
ที่อยู่ : 14 ซอย 5 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลสะบำรัง
อำเภอเมือง จังหวัดปัตตำนี 94000
โทร : 0-7332-3191-4
55. สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
ที่อยู่ : ศูนย์รำชกำรจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 123
หมู่ที่ 3 ถนนสำยเอเชีย ตำบลคลองสวนพลู
อำเภอพระนครศรีอยุธยำ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 13000
โทร : 0-3533-62252
56. สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ สำขำอุทัย
ที่อยู่ : 34/1-3 หมู 5 ถนนโรจนะ ตำบลคำนหำม
อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 13210
โทร : 0-3580-0813-15
57. สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดพังงำ
ที่อยู่ : 7/30 ถนนเทศบำลบำรุง ตำบลท้ำยช้ำง
อำเภอเมือง จังหวัดพังงำ 82000
โทร : 0-7641-1994
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วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 8.30-16.30 น.
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 8.30-16.30 น.
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 8.30-16.30 น.
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 8.30-16.30 น.
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 8.30-16.30 น.
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 8.30-16.30 น.

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 8.30-16.30 น.
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 8.30-16.30 น.

สถานที่/ช่องทางการให้บริการ
สานักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา
58. สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดพัทลุง
ที่อยู่ : 16 ถนนไชยบุรี ตำบลคูหำสวรรค์
อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000
โทร : 0-7462-1447-8
59. สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดพิจิตร
ที่อยู่ : 220 ถนนบึงสีไฟ ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000
โทร : 0-5661-3290
60. สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก
ที่อยู่ : ศำลำกลำงจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 4 ถนนวังจันทร์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทร : 0-5524-5324, 0-5524-5020
61. สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก สำขำวังทอง
ที่อยู่ : 134/7 หมู่ที่ 1 ถนนวังทอง - เขำทรำย
ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง
จังหวัดพิษณุโลก 65130
โทร : 0-5531-2637, 0-5531-2638
62. สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี
ที่อยู่ : 262 หมู่ 2 ตำบลธงชัย
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทร : 0-3242-8620, 0-3842-7195
63. สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี สำขำชะอำ
ที่อยู่ : 45-45/1 ถนนศรีสกุลไทย ตำบลชะอำ
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120
โทร : 0-3247-2770-1
64. สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์
ที่อยู่ : 102 หมู่ 10 ถนนสระบุรี – หล่มสัก
ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง
จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทร : 0-5673-6226-30
65. สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์ สำขำหล่มสัก
ที่อยู่ : 71/7- 8 หมู่ 4 ถนนสระบุรี-หล่มสัก
ตำบลหนองไขว่ อำเภอหล่มสัก
จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110
โทร : 0-5671-3716-8
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ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 8.30-16.30 น.
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 8.30-16.30 น.
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 8.30-16.30 น.
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 8.30-16.30 น.
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 8.30-16.30 น.
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 8.30-16.30 น.
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 8.30-16.30 น.
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 8.30-16.30 น.

สถานที่/ช่องทางการให้บริการ
สานักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา
66. สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดแพร่
ที่อยู่ : 50 ถนนร่องซ้อ ตำบลในเวียง
อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000
โทร : 0-5452-2231-2
67. สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดแพร่ สำขำลอง
ที่อยู่ : 184/1 หมู่ 6 ตำบลห้วยยอด อำเภอลอง
จังหวัดแพร่ 54150
โทร : 0-5458-3412-5
68. สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดพะเยำ
ที่อยู่ : 112/29 ถนนฟำกน้ำ ตำบลแม่ต่ำ
อำเภอเมือง จังหวัดพะเยำ 56000
โทร : 0-5448-4001-2
69. สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต
ที่อยู่ : 15/4 ถนนอำเภอ ตำบลตลำดใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร : 0-7624-0418-9 0-7621-9950
70. สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต สำขำกะทู้
ที่อยู่ : 16/12-13 หมู่ที่ 2 ถนนพระภูเก็ตแก้ว
ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120
โทร : 0-7654-0571-74
71. สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดมหำสำรคำม
ที่อยู่ : ศูนย์รำชกำรกระทรวงแรงงำนจังหวัดมหำสำรคำม
ชั้น 2 เลขที่ 42 หมู่ 10 ตำบลแก่งเลิงจำน
อำเภอเมือง จังหวัดมหำสำรคำม 44000
โทร : 0-4397-1327
72. สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ที่อยู่ : 126/10 ถนนขุมลุมประพำส ตำบลจองคำ
อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000
โทร : 0-5361-2144, 0-5361-2599
73. สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดมุกดำหำร
ที่อยู่ : 1/8 ถนนวงศ์คำพำ ตำบลมุกดำหำร
อำเภอเมือง จังหวัดมุกดำหำร 49000
โทร : 0-4261-2287
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ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 8.30-16.30 น.
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 8.30-16.30 น.
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 8.30-16.30 น.
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 8.30-16.30 น.
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 8.30-16.30 น.
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 8.30-16.30 น.
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 8.30-16.30 น.
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 8.30-16.30 น.

สถานที่/ช่องทางการให้บริการ
สานักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา
74. สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดยะลำ
ที่อยู่ : 64 ถนนสุขยำงค์ ตำบลสะเตง
อำเภอเมืองยะลำ จังหวัดยะลำ 95000
โทร : 0-7327-4482-4
75. สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดยโสธร
ที่อยู่ : 272 หมู่ 1 ถนนแจ้งสนิท ตำบลสำรำญ
อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
โทร : 0-4571-2657, 0-4571-5564
76. สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด
ที่อยู่ : 21/9 ถนนรำชดำเนิน ตำบลในเมือง
จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
โทร : 0-4352-7735-6, 0-4351-5452
77. สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด สำขำโพนทอง
ที่อยู่ : ที่ว่ำกำรอำเภอโพนทอง (หลังเก่ำ) ชั้น 1
ถนนนิคมดำริ ตำบลตะแวน อำเภอโพนทอง
จังหวัดร้อยเอ็ด 45110
โทร : 0-4357-1748-50
78. สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดระนอง
ที่อยู่ : 55/9 หมู่ 3 ตำบลบำงริ้น
อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000
โทร : 0-7782-8533-6 ต่อ 107
79. สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดระยอง
ที่อยู่ : 140/23 หมู่ 2ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ
อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000
โทร : 0-3861-0170-73
80. สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดระยอง สำขำปลวกแดง
ที่อยู่ : 888/75-78 หมู่ 5 ตำบลคู้แม่น้ำ
อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
โทร : 0-3802-7852-59
81. สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดรำชบุรี
ที่อยู่ : 128 หมู่ 10 ถนนเขำวัง – บ้ำนน้ำพุ
ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมือง
จังหวัดรำชบุรี 70000
โทร : 0-3231-9853-4, 0-3232-1985
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ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 8.30-16.30 น.
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 8.30-16.30 น.
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 8.30-16.30 น.
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 8.30-16.30 น.
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 8.30-16.30 น.
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 8.30-16.30 น.
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 8.30-16.30 น.
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 8.30-16.30 น.

สถานที่/ช่องทางการให้บริการ
สานักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา
82. สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดรำชบุรี สำขำบ้ำนโป่ง
ที่อยู่ : 22/3-5 หมู่ 5 ถนนเขำงู-เบิกไพร ตำบลเบิกไพร
อำเภอบ้ำนโป่ง จังหวัดรำชบุรี 70110
โทร : 0-3222-3069-70
83. สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดลพบุรี
ที่อยู่ : 126/3 ถนนคันคลองชลประทำน ตำบลทะเลชุบศร
อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000
โทร : 0-3641-1925, 0-3642-1670
84. สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดลพบุรี สำขำชัยบำดำล
ที่อยู่ : 599/3/1 หมู่ 10 ตำบลลำนำรำยณ์
อำเภอชัยบำดำล จังหวัดลพบุรี 15130
โทร : 0-3646-2117
85. สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดลำปำง
ที่อยู่ : ศำลำกลำงจังหวัดลำปำง ชั้น 2
ถนนวชิรำวุธดำเนิน ตำบลพระบำท
อำเภอเมือง จังหวัดลำปำง 52000
โทร : 0-5426-5018-20
86. สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดลำปำง สำขำเถิน
ที่อยู่ : 196/14 -15 หมู่ 7 ตำบลล้อมแรด
อำเภอเถิน จังหวัดลำปำง 52160
โทร : 0-5429-2191
87. สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดลำพูน
ที่อยู่ : อำคำรศูนย์รำชกำรกระทรวงแรงงำน
เลขที่ 164 หมู่ 10 ตำบลบ้ำนกลำง
อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
โทร : 0-5352-5596-8
88. สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดลำพูน สำขำบ้ำนโฮ่ง
ที่อยู่ : 999 หมู่ 17 ตำบลบ้ำนโฮ่ง อำเภอบ้ำนโฮ่ง
จังหวัดลำพูน 51130
โทร : 0-5398-0596
89. สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดเลย
ที่อยู่ : 64/3 ถนนเลย – ด่ำนซ้ำย ตำบลกุดป่อง
อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทร : 0-4281-3453, 0-4281-2613
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ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 8.30-16.30 น.
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 8.30-16.30 น.
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 8.30-16.30 น.
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 8.30-16.30 น.
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 8.30-16.30 น.
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 8.30-16.30 น.
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 8.30-16.30 น.
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 8.30-16.30 น.

สถานที่/ช่องทางการให้บริการ
สานักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา
90. สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ
ที่อยู่ : 350/8 ถนนโชติพันธ์ ตำบลหนิงครก
อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทร : 0-4561-1503, 0-4561-2502
91. สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสกลนคร
ที่อยู่ : 1767/23 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลธำตุเชิงชุม
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทร : 0-4271-2662-3, ต่อ 401
92. สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสกลนคร สำขำสว่ำงแดนดิน
ที่อยู่ : 351 หมู่ 2 ถนนนิตโย ตำบลสว่ำงแดนดิน
อำเภอสว่ำงแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110
โทร : 0-4277-6833
93. สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสงขลำ
ที่อยู่ : 430/78 หมู่ 2 ตำบลพะวง
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลำ 90100
โทร : 0-7430-0550-4 ต่อ 211-214, 218
94. สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสงขลำ สำขำหำดใหญ่
ที่อยู่ : 334 ถนนโชติวิทยะกุล 3 ตำบลหำดใหญ่
อำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ 90110
โทร : 0-74559-600-4 โทรสำร 074-559-605
95. สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสงขลำ สำขำสะเดำ
ที่อยู่ : 298/51-52 ถนนกำญจนวนิช ตำบลพังลำ
อำเภอสะเดำ จังหวัดสงขลำ 90170
โทร : 0-7424-1317, 0-7424-1319
96. สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสตูล
ที่อยู่ : 82/1 หมู่ 6 ถนนยนตรกำรกำธร ตำบลคลองขุด
อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000
โทร : 0-7472-1353
97. สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสมุทรปรำกำร
ที่อยู่ : 1632 หมู่ 4 ถนนเทพำรักษ์ ตำบลเทพำรักษ์
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปรำกำร 10270
โทร : 0-2755-6249-57
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ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 8.30-16.30 น.
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 8.30-16.30 น.
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 8.30-16.30 น.
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 8.30-16.30 น.
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 8.30-16.30 น.
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 8.30-16.30 น.
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 8.30-16.30 น.
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 8.30-16.30 น.

สถานที่/ช่องทางการให้บริการ
สานักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา
98. สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสมุทรปรำกำร สำขำบำงพลี
ที่อยู่ : 88/12 หมู่ 10 ถนนเทพำรักษ์ ตำบลบำงปลำ
อำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร 10540
โทร : 0-2175-2446
99. สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสมุทรปรำกำร
สำขำพระประแดง
ทีอ่ ยู่ : 215/1-5 หมู่1 ถนนสุขสวัสดิ์
ตำบลปำกคลองบำงปลำกด อำเภอพระสมุทรเจดีย์
จังหวัดสมุทรปรำกำร 10290
โทร : 0-2425-8314-5
100. สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสมุทรปรำกำร
สำขำบำงเสำธง
ที่อยู่ : 1038/10 หมู่ 15 ถนนเทพำรักษ์ ตำบลบำงเสำธง
อำเภอบำงเสำธง จังหวัดสมุทรปรำกำร 10570
โทร : 0-2706-7769-76
101. สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสมุทรสงครำม
ทีอ่ ยู่ : 32 ถนนสมุทรสงครำม – บำงแพ ตำบลแม่กลอง
อำเภอแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงครำม 75000
โทร : 0-3471-5541, 0-3471-6181
102. สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสมุทรสำคร
ที่อยู่ : 1300/631 ถนนนรรำชอุทิศ ตำบลมหำชัย
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสำคร 74000
โทร : 0-3442-6041, 0-3441-2452-5
103. สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสมุทรสำคร
สำขำกระทุ่มแบน
ที่อยู่ : 118 หมู่ 5 ถนนเศรษฐกิจ ตำบลท่ำไม้
อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสำคร 74110
โทร : 0-3447-0279
104. สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสระบุรี
ที่อยู่ : 673/2 ถนนพิชัยรณรงค์สงครำม
ตำบลปำกเพรียว อำเภอเมือง
จังหวัดสระบุรี 18000
โทร : 0-3621-2165

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 8.30-16.30 น.
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 8.30-16.30 น.

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 8.30-16.30 น.
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 8.30-16.30 น.
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 8.30-16.30 น.
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 8.30-16.30 น.

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 8.30-16.30 น.
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สถานที่/ช่องทางการให้บริการ
สานักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา
105. สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสระบุรี สำขำหนองแค
ที่อยู่ : 144/7 ถนนพหลโยธิน ตำบลหนองแค
อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140
โทร : 0-3637-2009-10
106. สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว
ที่อยู่ : ศำลำกลำงจังหวัดสระแก้ว
อำคำรหอประชุมปำงสีดำ ชั้น 2
ถนนสุวรรณศร ตำบลท่ำเกษม
อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 27000
โทร : 0-3742-5070-3
107. สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว
สำขำอรัญประเทศ
ที่อยู่ : 200/2 หมู่ 2 ถนนธนะวิถี ตำบลบ้ำนใหม่หนองไทร
อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120
โทร : 0-3723-3116
108. สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสิงห์บุรี
ที่อยู่ : บริเวณศูนย์รำชกำรจังหวัดสิงห์บุรี
ถนนสิงห์บุรี – บำงพำน ตำบลบำงบัญ
อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000
โทร : 0-3650-7204-7
109. สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย
ที่อยู่ : 317 หมู่ 14 ถนนสุโขทัย – กำแพงเพชร
ตำบลบ้ำนกล้วย อำเภอเมือง
จังหวัดสุโขทัย 64000
โทร : 055-613-548
110. สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี
ที่อยู่ : ศูนย์รำชกำรจังหวัดสุพรรณบุรี
ศำลำกลำงจังหวัดสุพรรณบุรี
ถนนสุพรรณบุรี – ชัยนำท ตำบลสนำมชัย
อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
โทร : 0-3553-5389-90
111. สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี สำขำสำมชุก
ที่อยู่ : 819/11 หมู่ 2 ตำบลสำมชุก อำเภอสำมชุก
จังหวัดสุพรรณบุรี 72130
โทร : 0-3557-1251-2
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ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 8.30-16.30 น.
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 8.30-16.30 น.

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 8.30-16.30 น.
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 8.30-16.30 น.
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 8.30-16.30 น.
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 8.30-16.30 น.

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 8.30-16.30 น.

สถานที่/ช่องทางการให้บริการ
สานักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา
112. สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสุรำษฏร์ธำนี
ที่อยู่ : 100/2 บริเวณศำลำกลำงจังหวัด
ถนนดอนนก ตำบลตลำด
อำเภอเมือง จังหวัดสุรำษฏร์ธำนี 84000
โทร : 0-7728-2283
113. สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
สำขำเกำะสมุย
ที่อยู่ : ศูนย์อำนวยกำรร่วมกระทรวงแรงงำน ที่ว่ำกำร
อำเภอเกำะสมุย หมู่ 3 ถนนทวีรำษฎ์ภักดี
ตำบลอ่ำงทอง อำเภอเกำะสมุย
จังหวัดสุรำษฏร์ธำนี 84140
โทร : 0-7742-0697, 07742-6104
114. สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์
ที่อยู่ : 219 หมู่ 13 ถนนสุรินทร์ – ปรำสำท
ตำบลเฉลียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
โทร : 0-4452-0936-7
115. สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์ สำขำศรีขรภูมิ
ที่อยู่ : 379/10-11 หมู่ 1 ถนนสุรินทร์-ศรีสะเกษ
ตำบลระแรง อำเภอศรีขรภูมิ
จังหวัดสุรินทร์ 32110
โทร : 0-4456-0380-1
116. สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดหนองคำย
ที่อยู่ : 391 หมู่ 5 ตำบลหนองกอมเกำะ
อำเภอเมือง จังหวัดหนองคำย 43000
โทร : 0-4242-1122
117. สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู
ที่อยู่ : ศำลำกลำงจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น 2
ถนนหนองบัวลำภู -อุดร ตำบลลำภูเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39000
โทร : 0-4231-6751-5
118. สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดอ่ำงทอง
ที่อยู่ : 2 ถนนเทศบำล 8 ตำบลย่ำนซื่อ
อำเภอเมือง จังหวัดอ่ำงทอง 14000
โทร : 0-3561-2199, 0-3562-6088
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ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 8.30-16.30 น.
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 8.30-16.30 น.

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 8.30-16.30 น.
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 8.30-16.30 น.

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 8.30-16.30 น.
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 8.30-16.30 น.
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 8.30-16.30 น.

สถานที่/ช่องทางการให้บริการ
สานักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา
119. สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดอุดรธำนี
ที่อยู่ : 13/3 ถนนมุขมนตรี ตำบลหมำกแข้ง
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธำนี 41000
โทร : 0-4232-5996-7, 0-4222-1456
120. สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดอุดรธำนี สำขำกุมภวำปี
ที่อยู่ : 253/5-6 หมู่ 1 ถนนกุมภวำปี-ศรีธำตุ
ตำบลกุมภวำปี อำเภอกุมภวำปี
จังหวัดอุดรธำนี 41110
โทร : 0-4233-4855
121. สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์
ที่อยู่ : 590 หมู่ 1 ถนนรพช. บ้ำนหนองผำ - บ้ำนต้นขำม
ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล
จังหวัดอุตรดิตถ์ 53130
โทร : 0-5543-1964, 5-5543-1966
122. สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดอุทัยธำนี
ที่อยู่ : 159 หมู่ 3 ตำบลน้ำซึม
อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธำนี 61000
โทร : 0-5697-0133-36 ต่อ 31-33
123. สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดอุบลรำชธำนี
ที่อยู่ : 317/1 ถนนพโลชัย ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดอุบลรำชธำนี 34000
โทร : 0-4524-5436, 0-4524-4820
124. สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดอุบลรำชธำนี
สำขำเดชอุดม
ที่อยู่ : 329-329/1 หมู่ 19 ถนนโชคชัย-เดชอุดม
ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม
จัดหวัดอุบลรำชธำนี 34160
โทร : 0-4536-2325
125. สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดอำนำจเจริญ
ที่อยู่ : ศำลำกลำงจังหวัดอำนำจเจริญ ชั้น 2
ถนนชยำงกูร ตำบลโนนหนำมแท่ง
อำเภอเมือง จังหวัดอำนำจเจริญ 37000
โทร : 0-4552-3047-50
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ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 8.30-16.30 น.
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 8.30-16.30 น.
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 8.30-16.30 น.
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 8.30-16.30 น.
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 8.30-16.30 น.
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 8.30-16.30 น.

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 8.30-16.30 น.

