ສະຖານພະຍາບານເອກະຊົນ
ກໍຣະນີຜູ້ປ່ວຍນອກ ໄດ້ຮັບຄ່າບໍຣິການທາງການແພດ
ເທົ່າທີ່ຈ່າຍແທ້ ບໍ່ເກີນເດືອນລະ 2.000 ບາດ
ກໍຣະນີຜູ້ປ່ວຍໃນ ເຂົ້າຮັບບໍຣິການທາງການແພດ
ເທົ່າທີ່ຈ່າຍແທ້ ບໍ່ເກີນເດືອນລະ 4.000 ບາດ
ກໍຣະນີເຈັບໄຂ້ສຸກເສີນວິກິດ
ຜູ້ເສຍອົງຄະທີ່ປະສົບອັນຕະລາຍ ຫລື ເຈັບໄຂ້ສກ
ຸ ເສີນວິກດ
ິ ສາມາດເຂົ້າຮັບ
ບໍຣິການທາງການແພດ ບ່ອນສະຖານພະຍາບານເອກະຊົນທີ່ໃກ້ຄຽງໄດ້
ທຸ ກ ແຫ່ງ ໂດຍບໍ່ຕ້ອ ງສຳ�ຮອງຄ່າ ໃຊ້ຈ່າ ຍ ສຳ�ນັກ ງານປະກັນ ສັງ ຄົມ ຈະ
ຮັບ ຜິ ດ ຊອບຄ່າ ໃຊ້ຈ່າ ຍທີ່ເ ກີ ດ ຂື້ນ ຈາກການປິ່ນ ປົວ ຜູ້ເ ສຍອົງ ຄະຈົນ ມົ້ມ
ພາວະວິກິດໃຫ້ແກ່ສະຖານພະຍາບານທີ່ຮັກສາ ພາຍໃນເວລາ 72 ຊົ່ວໂມງ
ແລະ ກໍຣະນີທີ່ຜູ້ເສຍອົງຄະໄດ້ຮັບບໍຣກ
ິ ານທາງການແພດຈົນມົ້ມພາວະວິກດ
ິ
ແລ້ວ ຈະສົ່ງຕົວໄປເຂົ້າປິ່ນປົວຕໍ່ໃນສະຖານພະຍາບານຂອງຣັດ
- ມີສິດໄດ້ຮັບຄ່າອຸປະກອນ ຫລື ອະໄວຍະວະທຽມຕາມຄວາມຈຳ�ເປັນ
ຕາມຫລັກເກນ ປະເພດ ແລະ ອັດຕາທີ່ກະຊວງການຄັງກຳ�ໜົດ
- ມີສດ
ິ ໄດ້ຮັບຄ່າຣົດພະຍາບານ ຫລື ຄ່າພາຫະນະຮັບສົ່ງຜູ້ເສຍອົງຄະ
ະນີ
ກໍກໍ
ຣຣ
ະນີ
ເ ຂົ້ເາ�ັຮັບ
ບໄ�
ບໍ ຣິ ກ ານທາງການແພດ ເໝົ າ ຈ່າ ຍບໍ່ເ ກີ ນ ເດື ອ ນລະ
500 ບາດ
- ມີສິດໄດ້ຮັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນຂັ້ນຕອນການຟື້ນຟູສະມັດຖະພາບຂອງ
ກໍຣະນີຄອດບຸດ
ຜູເ້ ສຍອົງຄະທາງຮ່າງກາຍ ຈິດໃຈ ແລະ ອາຊີບ ຕາມປະກາດສຳ�ນັກງານ
ປະກັນສັງຄົມ ເລື່ອງ ກຳ�ໜົດຫລັກເກນອັດຕາຄ່າຟື້ນຟູຂອງຜູ້ເສຍອົງຄະ
- ຜູກໍ
້ປຣ
ະກັ
ນຕົເ�ຍອ�
ນທີ່ເສຍອົ
ງຄະຕາຍ ຈະໄດ້ຮັບຄ່າທຳ�ສົບ ແລະ ເງີນສົງເຄາະ
ະນີ
ງຄະ
ກໍຣະນີຕາຍຄືດຽວກັບກໍຣະນີຕາຍ

•
•

1
2

3
1 ກໍຣະນີເ�ັບໄ�
4 ກໍຣະນີຕາຍ
ທຳ�ສົ
2ໄດ້ຮັບກໍຄ່ຣາະນີ
ເຄ�ັບອດບຸ
ບ40.000
ໄ�ດ ບາດ ແລະ ໄດ້ຮັບເງີນ
1
ຣະນີ
ະນີຕສາຍ
�ງເ�າະບຸ
ສົງ5
ເຄາະ ກໍ
ກໍຣ
ດັງນີ້ ດ

ຈ່າຍສົມທົບຕັ້ງແຕ່ 36 ເດືອນຂື້ນໄປ ແຕ່ບໍ່ເຖີງ
3• ກໍຣະນີເ�ຍອ�ງຄະ

2
6
4
3•
7
5
4

120
ອຄ
ນ ອດບຸ
ຈະໄດ້ດ
ຮັບເງີນສົງເຄາະໃນອັດຕາ 50 ສ່ວ ນຮ້ອ ຍຂອງ
ກໍຣເດື
ະນີ
ເ�າຍຊະຣາ
ຄ່ກໍ
າຈ້ຣາະນີ
ງສະເລ່
4 ເດືອນ
ຈ່ກໍ
າຍສົ
ມທົຕ
ບຕັ້
ງແຕ່ 120 ເດືອນຂື້ນໄປ ຈະໄດ້ຮັບເງີນສົງເຄາະໃນອັດຕາ
ຣະນີ
ະນີ
າຍ
ກໍຣ
ເ�ຍອ�
ງຄະ
50 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງຄ່າຈ້າງສະເລ່ຍ 12 ເດືອນ

ກໍຣະນີວາງງານ

ກໍ
ເ�າະບຸດ
ກໍຣ
ຣະນີ
ະນີສ
ຕ�ງາຍ

ໄດ້ຮັບເງີນສົງເຄາະບຸດເໝົາຈ່າຍ ເດືອນລະ 600 ບາດ
ຕໍ່ບຸ ດ 1 ກໍ
ຄົຣ
ນະນີ
ສຳ�ລັ
ບຸຊະຣາ
ດ ທີ່ຖື ກດກົດ ໝາຍ ເຊີ່ງ ມີ ອ າຍຸ ບໍ່ເ ກີ ນ
ເສ��ງບາເ�າະບຸ
6 ປີຖ້ວນ ຄາວລະບໍ່ເກີນ 3 ຄົນ

6
5
7
6

ກໍຣະນີເວ�າາງງານ
ຊະຣາ

ເງີນບຳ�ນານຊະຣາພາບ
1. ກໍຣະນີ
ຈ່າະນີ
ຍເງີວນາສົງງານ
ມທົບຄົບ 180 ເດືອນ (15 ປີ) ໄດ້ຮັບເງີນບຳ�ນານ
ກໍຣ
ຊະຣາພາບ ໃນອັດຕາ 20 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງຄ່າຈ້າງສະເລ່ຍ 60 ເດືອນ
ສຸ ດ ທ້າ ຍທີ່ໃ ຊ້ເ ປັ ນ ຖານໃນການຄິ ດ ໄລ່ເ ງີ ນ ສົມ ທົບ ກ່ອ ນຄວາມເປັ ນ
ຜູ້ປະກັນຕົນສີ້ນສຸດລົງ
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2. ກໍ ຣ ະນີ ຈ່າ ຍເງີ ນ ສົມ ທົບ ຫລາຍກວ່າ 180 ເດື ອ ນ (15 ປີ ຂື້ນ ໄປ)
ໃຫ້ປັບເງີນບຳ�ນານຊະຣາພາບ ຕາມຂໍ້ 1 ຂື້ນອີກ 1.5 ສ່ວນຮ້ອຍ ຕໍ່ໄລຍະ
ເວລາການຈ່າຍເງີນສົມທົບຄົບທຸກ 12 ເດືອນ

ສູດຄິດໄລ່ເງີນບຳ�ນານຊະຣາພາບ
= ຄ່າຈ້າງສະເລ່ຍ 60 ເດືອນສຸດທ້າຍ X 20 %
(+ ຈຳ�ນວນ % ທີ່ຕື່ມໃຫ້ອີກປີລະ 1.5 %)
ເງີນບຳ�ເໜັດຊະຣາພາບ
1. ກໍຣະນີຈ່າຍເງີນສົມທົບໜ້ອຍກວ່າ 12 ເດືອນ ຈະໄດ້ເງີນບຳ�ເໜັດສົມທົບ
ຊະຣາພາບເທົ່າກັບ ຈຳ�ນວນເງີນສົມທົບສະເພາະສ່ວນຂອງຜູ້ປະກັນຕົນ
ເພື່ອການຈ່າຍປະໂຫຍດທົດແທນໃນກໍຣະນີຊະຣາພາບ
2. ກໍຣະນີຈ່າຍເງີນສົມທົບຕັ້ງແຕ່ 12 ເດືອນຂື້ນໄປ ຈະໄດ້ຮັບເງີນບຳ�ເໜັດ
ຊະຣາພາບເທົ່າ ກັບ ຈຳ�ນວນເງີ ນ ສົມ ທົບ ທີ່ຜູ້ປ ະກັນ ຕົນ ແລະ ນາຍຈ້າ ງ
ຈ່າຍສົມທົບ ເພື່ອການຈ່າຍປະໂຫຍດທົດແທນໃນກໍຣະນີຊະຣາພາບ ພ້ອມ
ຜົນປະໂຫຍດທົດແທນຕາມທີ່ສຳ�ນັກງານປະກັນສັງຄົມປະກາດກຳ�ໜົດ
3. ກໍຣະນີຜູ້ຮັບເງີນບຳ�ນານຊະຣາພາບຕາຍພາຍໃນ 60 ເດືອນ ນັບຕັ້ງແຕ່
ເດື ອ ນທີ່
ີ ສິ ດເ�ັ
ໄດ້
ັບ ເງີ ນ ບຳ�ນານຊະຣາພາບ ຈະໄດ້ຮັບ ເງີ ນ ບຳ�ເໜັ ດ
ກໍຣມະນີ
ບຮໄ�
ຊະຣາພາບຈຳ�ນວນ 10 ເທົ່າຂອງເງີນບຳ�ນານຊະຣາພາບລາຍເດືອນທີ່ໄດ້ຮັບ
ຖ້ຽວສຸດທ້າຍກ່ອນຕາຍ

1
2

ກໍຣະນີຄອດບຸດ

ສູດຄິດໄລ່ເງີນບຳ�ເໜັດຊະຣາພາບ
ຣະນີ
ງຄະ
ກໍຣ3ະນີຈ່າກໍຍເງີ
ນສົເ�ຍອ�
ມທົບຕັ້
ງແຕ່ 1-11 ເດືອນ
= ເງີນສົມທົບຂອງຜູ້ປະກັນຕົນຝ່າຍດຽວ
າຍ
ກໍຣ4ະນີເງີກໍ
ນຣ
ສົະນີ
ມທົຕ
ບຕັ້
ງແຕ່ 12-179 ເດືອນ

= ເງີນສົມທົບຂອງຜູ້ປະກັນຕົນ + ເງີນສົມທົບຂອງນາຍຈ້າງ +

ກໍຣະນີສ�ງເ�າະບຸດ
5ຜົນປະໂຫຍດຕອບແທນ

ເງີນບຳ�ນານຊະຣາພາບ : ຈ່າຍເປັນລາຍເດືອນຕະຫລອດຊີວິດ

ກໍຣະນີ
ເ�າຊະຣາ : ຈ່າຍເປັນເງີນກ້ອນຄັ້ງດຽວ
6ເງີນບຳ�ເໜັ
ດຊະຣາພາບ
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“ເຫດສຸດວິໄສ” ໝາຍຄວາມວ່າ ໄຟໄໝ້ ໄພລົມພາຍຸ ຫລື ໄພແຜ່ນດິນໄຫວ
ດິນເຈື່ອນ ກວມລວມຮອດໄພອື່ນໆ ທີ່ເກີດຈາກທຳ�ມະຊາດ ແມ່ນມີຜົນກະທົບ
ຕໍ່ສາທາລະນະຊົນ ແລ້ວເຖີງຂັ້ນທີ່ຜູ້ປະກັນຕົນບໍ່ສາມາດເຮັກວຽກງານໄດ້ ຫລື
ນາຍຈ້າງບໍ່ສາມາດປະກອບກິດຈະການໄດ້ຕາມປົກກະຕິ
*** ຖ້າ ໃນ 1 ປີ ປ ະຕິ ທິ ນ ມີ ກ ານຍື່ນ ຂໍ ຮັບ ເງີ ນ ທົດ ແທນໃນລະຫວ່າ ງການ
ວ່າງງານ ທັງກໍຣະນີທີ 1 ແລະ ກໍຣະນີທີ 2 ໃຫ້ນັບໄລຍະເວລາການຮັບເງີນ
ທົດແທນໃນລະຫວ່າງການວ່າງງານລວມກັນບໍ່ເກີນ 180 ວັນ ***
*** ຖ້າ ໃນ 1 ປີ ປ ະຕິ ທິ ນ ມີ ກ ານຍື່ນ ຂໍ ຮັບ ເງີ ນ ທົດ ແທນໃນລະຫວ່າ ງການ
ວ່າງງານຕາມກໍຣະນີທີ 2 ເກີນ 1 ຄັ້ງ ໃຫ້ນັບໄລຍະເວລາການຮັບເງີນທົດແທນ
ໃນລະຫວ່າງການວ່າງງານ ລວມກັນທຸກຄັ້ງບໍ່ເກີນ 90 ວັນ ***
ໝາຍເຫດ ກໍ ຣ ະນີ ທີ 1 ແລະ ກໍ ຣ ະນີ ທີ 2 ຜູ້ປ ະກັນ ຕົນ ຕ້ອ ງຂື້ນ ທະບຽນ
ຜູ້ວ່າງງານ ແລະ ລາຍງານຕົວທາງລະບົບອິນເຕີເນັດ (ເວັບໄຊຕ໌ www.empui.
doe.go.th) ພາຍໃນ 30 ວັນ ນັບຕັ້ງແຕ່ວັນທີຖືກເລີກຈ້າງ ຫລື ລາອອກ ຫລື
ສີ້ນສຸດສັນຍາຈ້າງ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເສຍສິດໃນການຮັບເງີນທົດແທນ

ການຂໍຮ�ບປະໂ�ດທ�ດແ�ນ
ຜູ້ປ ະກັນ ຕົນ ສາມາດຍື່ນ ແບບຄຳ�ຮ້ອ ງຂໍ ຮັບ ປະໂຫຍດທົດ ແທນໄດ້ທີ່
ສຳ�ນັກ ງານປະກັນ ສັງ ຄົມ ກຸ ງ ເທບມະຫານະຄອນພື້ນ ທີ່ / ຈັງ ຫວັດ / ສາຂາ
ທົ່ວປະເທດ

ຊອງທາງການຮ�ບເ�ີນປະໂ�ດທ�ດແ�ນ
ວຍຕົນເອງ/ ຫລື ມອບອຳ�ນາດຮັບເງີນແທນ
• ຮັຮັບບເງີເງີນນດ້ທາງທະນານັ
ດ
• ຮັບເງີນຜ່ານທະນາຄານ
11 ແຫ່ງ ໄດ້ແກ່
•

ກໍຣະນີວາງງານ

1. ກໍຣະນີຖືກເລີກຈ້າງ

•

ໄດ້ຮັບເງີນທົດແທນໃນລະຫວ່າງວ່າງງານ ອັດຕາ 50
ສ່ວນຮ້ອຍຂອງຄ່າຈ້າງ ຄັ້ງລະບໍ່ເກີນ 180 ວັນ
2. ກໍຣະນີລາອອກ ຫລື ສີ້ນສຸດສັນຍາຈ້າງທີ່ມີກຳ�ໜົດໄລຍະ
ເວລາການຈ້າງແນ່ນອນ

•

3. ກໍຣະນີວ່າງງານເນື່ອງຈາກເຫດສຸດວິໄສ
ໄດ້ຮັບເງີນທົດແທນໃນລະຫວ່າງການວ່າງງານ ອັດຕາ 50 ສ່ວນຮ້ອຍ
ຂອງຄ່າຈ້າງ ຄັ້ງລະບໍ່ເກີນ 180 ວັນ

ໄດ້ຮບ
ັ ເງີນທົດແທນໃນລະຫວ່າງການວ່າງງານ ອັດຕາ
30 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງຄ່າຈ້າງ ຄັ້ງລະບໍ່ເກີນ 90 ວັນ

ທະນາຄານ
ກະສິກອນໄທ

ທະນາຄານ
ກຸງສີອະຍຸດທະຍາ

ທະນາຄານ
ກຸງເທບ

ທະນາຄານ
ໄທພານິດ

ທະນາຄານອິດສະລາມ
ແຫ່ງປະເທດໄທ

ຜູປ
 ະກ�ນຕ�ນໂ�ຍສະໝ�ກໃ� (ມາດຕາ 39)
ແມ່ນ ຜູ້ປະກັນ ຕົນ ໂດຍສະໝັກໃຈເປັນ ບຸກຄົນທີ່ເຄີຍທຳ�ງານ ແລະ ເປ້ນ
ຜູ້ປ ະກັນ ຕົນ ມາດຕາ 33 ມາກ່ອນ ແລ້ວລາອອກ ແຕ່ຕ້ອງການຮັກສາສິດ
ປະກັນສັງຄົມ

ຄຸນນະສົມບັດຂອງຜູ້ສະໝັກ

1. ເຄີຍເປັນຜູ້ປະກັນຕົນຕາມມາດຕາ 33
ສົ່ງເງີນສົມທົບມາແລ້ວບໍ່ຫນ້ອຍວ່າ 12 ເດືອນ
ແລ້ວອອກຈາກງານບໍ່ເກີນ 6 ເດືອນ
ນັບຕັ້ງແຕ່ວັນທີລາອອກຈາກງານ
2. ຕ້ອງບໍ່ແມ່ນຜູ້ຮັບປະໂຫຍດທົດແທນ
ກໍຣະນີເສຍອົງຄະຈາກກອງທຶນປະກັນສັງຄົມ

ຫລັກຖານການສະໝັກ

1. ແບບຄຳ�ຂໍເປັນຜູ້ປະກັນຕົນ ຕາມມາດຕາ 39 (ສປສ. 1-20)
2. ບັດປະຈຳ�ຕົວປະຊາຊົນ ຫລື ບັດອື່ນທີ່ມຮ
ີ ບ
ູ ຖ່າຍເຊີ່ງທາງການອອກໃຫ້
3. ກໍຣະນີຕ້ອງການຊຳ�ຣະເງີນສົມທົບໂດຍຫັກບັນຊີເງີນຝາກທະນາຄານ
ໃຫ້ແນບສຳ�ເນົາສະໝຸດບັນຊີເງີນຝາກທະນາຄານປະເພດອອມຊັບຫນ້າທຳ�ອິດ
ທີ່ມຊ
ີ ື່ ແລະ ເລກທີບັນຊີຂອງຜູ້ຕ້ອງການສະໝັກເປັນຜູ້ປະກັນຕົນ ຕາມມາດຕາ 39
ພ້ອມຮັບຮອງສຳ�ເນົາຖືກຕ້ອງ

ເງີນສົມທົບທີ່ນຳ�ສົ່ງ

1. ເດຶອນລະ 432 ບາດ
2. ເງີນທີ່ໃຊ້ເປັນຖານໃນການຄິດໄລ່ເງີນສົມທົບ ເດືອນລະ 4.800 ບາດ
ເທົ່າ ກັນ ທຸ ກ ຄົນ ໂດຍຄິ ດ ຈາກເງີ ນ ສົມ ທົບ 9 % (9 % X 4.800) ເຊີ່ງ
ຜູ້ປະກັນຕົນຈະໄດ້ຮັບຄວາມຄຸ້ມຄອງ 6 ກໍຣະນີ (ເຈັບໄຂ້ ຄອດບຸດ ເສຍອົງຄະ
ຕາຍ ສົງເຄາະບຸດ ແລະ ຊະຣາພາບ) ຕໍ່ເນື່ອງຈາກການເປັນຜູ້ປະກັນຕົນ
ຕາມມາດຕາ 33

ທະນາຄານ
ທະຫານໄທ

ທະນາຄານ
ຊີໄອເອັມບີ ໄທ

ທະນາຄານ
ທະນາຄານ
ອອມສິນ ເພື່ອການກະເສດ ແລະ
ສະຫະກອນການກະເສດ

ຄຸນສົມບັດຂອງຜູ້ສະໝັກ

1. ຈ່າ ຍທີ່ສຳ�ນັກ ງານປະກັນ ສັງ ຄົມ ກຸ ງ ເທບມະຫານະຄອນພື້ນ ທີ່/
ຈັງຫວັດ/ ສາຂາ ພ້ອມແບບສົ່ງເງີນສົມທົບຯ (ສປສ. 1-11)
2. ຫັກ ຈາກບັນ ຊີ ເ ງີ ນ ຝາກ ທະນາຄານກຸ ງ ສີ ອ ະຍຸ ດ ທະຍາ ຈຳ�ກັດ
(ມະຫາຊົນ), ທະນາຄານກຸງໄທ ຈຳ�ກັດ (ມະຫາຊົນ), ທະນາຄານທະນະຊາດ
ຈຳ�ກັດ (ມະຫາຊົນ), ທະນາຄານກະສິກອນໄທ ຈຳ�ກັດ (ມະຫາຊົນ),
ທະນາຄານໄທພານິດ ຈຳ�ກັດ (ມະຫາຊົນ), ທະນາຄານທະຫານໄທ ຈຳ�ກັດ
(ມະຫາຊົນ) ແລະ ທະນາຄານກຸງເທບ ຈຳ�ກັດ (ມະຫາຊົນ)
3. ຈ່າຍດ້ວຍເງີນສົດທີ່ ທະນາຄານກຸງສີອະຍຸດທະຍາ ຈຳ�ກັດ (ມະຫາຊົນ),
ທະນາຄານກຸງໄທ ຈຳ�ກັດ (ມະຫາຊົນ) ແລະ ທະນາຄານທະນະຊາດ ຈຳ�ກັດ
(ມະຫາຊົນ)
4. ຈ່າຍເງີນຜ່ານລະບົບ Pay at Post ທີ່ຫ້ອງການໄປສະນີທົ່ວປະເທດ
ທີ່ມີລະບົບ Pay at Post
5. ຈ່າຍຜ່ານເຄົານ໌ເຕີເຊີວິສໃນຮ້ານເຊເວັ້ນ ອີເລເວັ້ນ
6. ຈ່າຍຜ່ານເຄົານ໌ເຕີເຊັນເພຍ໌ (ບໍຣິສັດຫ້າງເຊັນທຣັນ)
2. ກັບຄືນເຂົ້າເປັນຜູ້ປະກັນຕົນ ຕາມມາດຕາ 33

- ພາຍໃ� 1 ປີ ນອນ ແ�ະ ບນອນໂ�ງໝໍ

ຊົນກຸ່ມນ້ອຍທີ່ມີບັດປະຈຳ�ຕົວ
ຜູ້ບໍ່ມີສັນຊາດໄທທີ່ມີເລກປະຈຳ�ຕົວ
ຫລັກທຳ�ອິດເປັນເລກ
ຫລື ຫລື

- ໄ�ຮ�ບເ�ີນທ�ດແ�ນການຂາດລາຍໄ�
ລາຍເ�ືອນ
- ໄ�ຮ�ບເ�ີນທ�ດແ�ນເ�ັນໄ�ຍະເ�ລາ

ບໍ່ເປັນຜູ້ປະກັນຕົນຕາມມາດຕາ 33
ແລະ ມາດຕາ 39

- ເ�ຍຊີວິດລະ�າງຮ�ບເ�ີນທ�ດແ�ນຯ
ໄ�ເ�ີນຄາທ�ສ�ບ
ຜູ້ປະກັນຕົນ ມາດຕາ 33, 39

3. ກໍຣະນີຕາຍ ໄ�ຮ�ບເ�ີນຄາທ�ສ�ບ
- ຜູຈ�ດການສ�ບໄ�ຮ�ບຄາທ�ສ�ບ

ຂ້າຣາຊການ

ພະນັກງານ
ຣັດຖະວິສາຫະກິດ

- ຈາຍເ�ີນສ�ມທ�ບມາແ�ວ 60 ເ�ືອນ
ກອນເ�ືອນທຕາຍໄ�ຮ�ບເ�ີນສ�ງເ�າະ
ກໍຣະນີຕາຍ

- ຈາຍເ�ີນສ�ມທ�ບມາແ�ວ 3 ເ�ືອນ ໃ� 4 ເ�ືອນ
ກອນເ�ືອນທປະສ�ບອ�ນຕະລາຍ �ື ເ�ັບໄ�

ວ�ນລະ 200 ບາດ ວ�ນລະ 200 ບາດ ວ�ນລະ 200 ບາດ
ບເ�ີນ 30 ວ�ນ/ປີ

ບເ�ີນ 30 ວ�ນ/ປີ ບເ�ີນ 90 ວ�ນ/ປີ

ຄ�ງລະ 50 ບາດ

ຄ�ງລະ 50 ບາດ

ບຄຸມຄອງ

ສະໝັກໄດ້

ບັດປະຈຳ�ຕົວປະຊາຊົນ

ຫລື ສະໝັກມາດຕາ 40 ໂດຍສະແກນ QR Code ເພື່ອສະໝັກ ກໍ່ໄດ້

ຂນຢູກ�ບໄ�ຍະເ�ລາຈາຍເ�ີນສ�ມທ�ບ

- ຈາຍເ�ີນສ�ມທ�ບ 6 ເ�ືອນ ໃ� 10 ເ�ືອນ ກອນເ�ຍອ�ງຄະ
ໄ�ຮ�ບ 500 ບາດ/ເ�ືອນ
- ຈາຍເ�ີນສ�ມທ�ບ 12 ໃ� 20 ເ�ືອນ ກອນເ�ຍອ�ງຄະ
ໄ�ຮ�ບ 650 ບາດ/ເ�ືອນ
- ຈາຍເ�ີນສ�ມທ�ບ 24 ໃ� 40 ເ�ືອນ ກອນເ�ຍອ�ງຄະ
ໄ�ຮ�ບ 800 ບາດ/ເ�ືອນ
- ຈາຍເ�ີນສ�ມທ�ບ 36 ໃ� 60 ເ�ືອນ ກອນເ�ຍອ�ງຄະ
ໄ�ຮ�ບ 1.000 ບາດ/ເ�ືອນ

500-1.000

500-1.000

500-1.000

- ຈາຍເ�ີນສ�ມທ�ບມາແ�ວ 6 ໃ� 12 ເ�ືອນ
ກອນເ�ືອນທຕາຍ
- ຍ�ກເ�ນ ກໍຣະນີອຸບ�ດຕິເ�ດ ຖາສ�ງເ�ີນບຄ�ບ 6
ໃ� 12 ເ�ືອນ ແ�ມີການສ�ງເ�ີນສ�ມທ�ບ
1 ໃ� 6 ເ�ືອນ ກອນເ�ືອນທຕາຍ

ບາດ

ເ�ັນເ�ລາ

ບາດ

15 ປີ ເ�ັນເ�ລາ 15 ປີ

ບາດ

ຕະ�ອດຊີວິດ

20.000 ບາດ

20.000 ບາດ

40.000 ບາດ

20.000 ບາດ

20.000 ບາດ

40.000 ບາດ

ຮ�ບເ�ມ

ຮ�ບເ�ມ

3.000 ບາດ

3.000 ບາດ

ບຄຸມຄອງ

ບຄຸມຄອງ

50 ບາດ

150 ບາດ

- ຈາຍເ�ີນສ�ມທ�ບຕ�ງແ� 180 ເ�ືອນຂນໄ�
ໄ�ຮບ
� ຕມອີກ

ບຄຸມຄອງ

ບຄຸມຄອງ

ຮ�ບເ�ມ
10.000 ບາດ

- ສາມາດຈາຍເ�ີນສ�ມທ�ບເ�ມຕມ (ເ�ີນອອມ)
ໄ�ບເ �ີນເ�ືອນລະ 1.000 ບາດ

ບຄຸມຄອງ

1.000 ບາດ

1.000 ບາດ

ບຄຸມຄອງ

ບຄຸມຄອງ

ຄ�ນລະ 200 ບາດ

4. ກໍຣະນີເ�າຊະຣາ ໄ�ຮ�ບເ�ີນກອນ ພອມດອກຜ�ນ
- ໄ�ຮບ
� ເ�ີນບ�ເ�ັດຊະຣາພາບ ຈາກເ�ີນສ�ມທ�ບ/
ເ�ືອນ (ຕາມໄ�ຍະເ�ລາຈາຍເ�ີນສ�ມທ�ບ
ພອມຜ�ນປະໂ�ດຕອບແ�ນຄືນທ�ງໝ�ດ)

ກໍໍຣະນີຜູ້ເສຍອົງຄະ ຈະຕ້ອງເປັນຜູ້ຮັບຮູ້
ສິດປະກັນສັງຄົມ

ຫລັກຖານການສະໝັກ

ວ�ນລະ 300 ບາດ ວ�ນລະ 300 ບາດ ວ�ນລະ 300 ບາດ

2. ກໍຣະນີເ�ຍອ�ງຄະ ຮ�ບເ�ີນທ�ດແ�ນການຂາດລາຍໄ�

ມີອາຍຸບໍ່ໜ້ອຍກວ່າ 15 ປີຖ້ວນ
ແລະ ບໍ່ເກີນ 60 ປີຖ້ວນ

ບໍ່ເປັນຂ້າຣາຊການ ຫລື ບຸກຄົນ
ຖືກຍົກເວັ້ນຕາມກົດໝາຍ
ປະກັນສັງຄົມ

ເ�ອນໄ�ການເ�ີດສິດ

- ໄ�ພ�ບແ�ດ (ຜູປວຍນອກ)
ແ�ວແ�ດມີຄວາມເ�ັນໃ�ຢຸດພ�ກເ�ອ
ປນປ�ວ ບເ�ີນ 2 ວ�ນ(ປີລະບເ�ີນ 3 ຄ�ງ
ແ�ະ ມີໃ�ຮ�ບຮອງແ�ດ)

4. ບໍ່ສົ່ງເງີນສົມທົບ 3 ເດືອນລຽນຕິດກັນ (ສີ້ນສະພາບຕັ້ງແຕ່ເດືອນທຳ�ອິດທີ່ບໍ່ສົ່ງເງີນສົມທົບ)
ບໍ່ຄົບ 9 ເດືອນ)

1. ກໍຣະນີປະສ�ບອ�ນຕະລາຍ �ື ເ�ັບໄ�
ຮ�ບຄາທ�ດແ�ນຂາດລາຍໄ�
- ບນອນໂ�ງໝໍ ແ�ມີໃ�ຮ�ບຮອງແ�ດ
ໃ�ຢຸດພ�ກເ�ອປນປ�ວ ຕ�ງແ� 3 ວ�ນຂນໄ�

3. ລາອອກ

5. ພາຍໃນໄລຍະເວລາ 12 ເດືອນ ສົ່ງເງີນບໍ່ຄົບ 9 ເດືອນ (ສີ້ນສະພາບໃນເດືອນທີ່ສົ່ງເງີນສົມທົບ

ສິດທິປະໂ�ດຂອງຜູປະກ�ນຕ�ນ ມາດຕາ 40
- ຜູປວຍໃ� ນອນພ�ກປນປ�ວ 1 ວ�ນຂນໄ�

ວິທີຈ່າຍເງີນສົມທົບ

1. ຕາຍ
ທະນາຄານ
ທະນະຊາດ

ແມ່ນ ບຸ ກ ຄົນ ທົ່ວ ໄປທີ່ປ ະກອບອາຊີ ບ ອິ ດ ສະຫລະ ຫລື ແຮງງານ
ນອກລະບົບ ບໍ່ແມ່ນຜູ້ປະກັນຕົນມາດຕາ 33 ແລະ ຜູ້ປະກັນຕົນມາດຕາ 39

ມີສັນຊາດໄທ

ເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ປະກັນຕົນຕາມມາດຕາ 39 ສີ້ນສະພາບການເປັນຜູ້ປະກັນຕົນ
ທະນາຄານ
ກຸງໄທ

ຜູປ
 ະກ�ນຕ�ນໂ�ຍສະໝ�ກໃ� (ມາດຕາ 40)

- ມີອາຍຸ 60 ປີຖວນ ແ�ະ ສນສຸດຄວາມເ�ັນ
ຜູປະກ�ນຕ�ນ

ອອມເ�ມໄ�

ອອມເ�ມໄ�

5. ກໍຣະນີສ�ງເ�າະບຸດ ໄ�ຮ�ບເ�ີນລາຍເ�ືອນ
- ໄ�ຮ�ບເ�ີນສ�ງເ�າະບຸດລາຍເ�ືອນ
ບຸດອາຍຸແ�ກເ�ີດ ຈ�ນເ�ີງ 6 ປີຖວນ
ຄາວລະບເ�ີນ 2 ຄ�ນ

- ຈາຍເ�ີນສ�ມທ�ບມາແ�ວ 24 ໃ� 36 ເ�ືອນ
- ຂະໜະຮ�ບເ�ີນສ�ງເ�າະບຸດ ຕອງສ�ງ
ເ�ີນສ�ມທ�ບທຸກເ�ືອນ

ຂໍ້ມູນ ເດືອນມັງກອນ 2019

กองทุนประกันสังคม (ภาษาลาว)

ປະກ�ນສ�ງຄ�ມແ�ນ��ງ
ການປະກັນສັງຄົມ ແມ່ນການສ້າງຫລັກປະກັນໃນການດຳ�ຣົງຊີວດ
ິ ຂອງ
ກຸ່ມສະມາຊິກທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການເພື່ອຮັບຜິດຊອບສະເລ່ຍຄວາມສ່ຽງທີ່ອາດ
ເກີດຂື້ນຈາກການເຈັບໄຂ້ ຄອດລູກ ເສຍອົງຄະ ຕາຍ ສົງເຄາະບຸດ ເຖົ້າຊະຣາ
ແລະ ວ່າງງານ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວ ແລະ ມີລາຍໄດ້ຢ່າງລຽນຕິດ

ຍນແ�ບຂນທະບຽນເ�ອໃ�
ນາຍຈ້າງທີ່ມລ
ີ ກ
ູ ຈ້າງຕັ້ງແຕ່ 1 ຄົນຂື້ນໄປ (ມີອາຍຸບໍ່ໜ້ອຍກວ່າ 15 ປີຖ້ວນ
ແລະ ບໍ່ເ ກີ ນ 60 ປີ ຖ້ວ ນໃນວັນ ເຂົ້າ ທຳ�ງານ) ຕ້ອ ງຂື້ນ ທະບຽນນາຍຈ້າ ງ
ພ້ອມກັບຂື້ນທະບຽນລູກຈ້າງ ພາຍໃນ 30 ວັນ ແລະ ເມື່ອມີການຮັບລູກຈ້າງໃໝ່່
ຕ້ອງແຈ້ງຂື້ນທະບຽນລູກຈ້າງໃໝ່ ພາຍໃນ 30 ວັນ ເຊັ່ນກັນ

ຂນທະບຽນໄ�ບອນໃ�

•
•

ນາຍຈ້າ ງ ທີ່ມີ ຫ້ອ ງການໃຫຍ່ຕັ້ງ ຢູໃ່ ນເຂດບາງກອກ ໃຫ້ຍື່ນ ແບບ
ຂື້ນທະບຽນໄດ້ທີ່ ສຳ�ນັກງານປະກັນສັງຄົມກຸງເທບມະຫານະຄອນພື້ນທີ່
ບ່ອນສະຖານປະກອບການຕັ້ງຢູ່
ນາຍຈ້າງທີ່ມີຫ້ອງການໃຫຍ່ໃນສ່ວນພູມີພາກ ໃຫ້ຍື່ນແບບຂື້ນທະບຽນ
ໄດ້ທີ່ ສຳ�ນັກງານປະກັນສັງຄົມຈັງຫວັດທີ່ສະຖານປະກອບການຕັ້ງຢູ່

*** ນາຍຈ້າງສາມາດທຳ�ທຸຣະກຳ�ຜ່ານທາງອິນເຕີເນັດໄດ້ທີ່ www.sso.go.th
ເມນູບລ
ໍ ກ
ິ ານອິເລັກທຣໍນກ
ິ ສ໌ ***

ເ�ກະສານທໃ�ໃ�ການກວດສອບສ�ລ�ບ
ການຍນແ�ບຂນທະບຽນນາຍຈາງ
ກໍຣະນີຈົດທະບຽນນິຕິບຸກຄົນ
1. ແຜນທີ່ຕັ້ງ ແລະ ຮູບຖ່າຍຂອງສະຖານປະກອບການ
2. ຫລັກຖານສະແດງຕົວຂອງນາຍຈ້າງ
2.1	ກຳ�ມະການຜູ້ມອຳ
ີ �ນາດລົງນາມ / ຫຸ້ນສ່ວນຜູ້ຈັດການທີ່ມສ
ີ ັນຊາດໄທ
ໃຊ້ບັດປະຈຳ�ຕົວປະຊາຊົນ
2.2	ກຳ�ມະການຜູ້ມີ ອຳ�ນາດລົງ ນາມ / ຫຸ້ນ ສ່ວ ນຜູ້ຈັດ ການທີ່ເ ປັ ນ
ຄົນຕ່າງດ້າວ ໃຊ້ PASSPORT ຫລື WORK PERMIT ຫລື
VISA ຫລື ໃບສຳ�ຄັນ ປະຈຳ�ຕົວ ຄົນ ຕ່າ ງດ້າ ວ ຫລື ໃບສຳ�ຄັນ
ຖິ່ນທີ່ຢູ່ໃນຣາຊອານາຈັກ ຫລື ຫລັກຖານການໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້
ເຂົ້າມາໃນຣາຊອານາຈັກເປັນການຊົ່ວຄາວຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ
ຄົນເຂົ້າເມືອງຂອງຜູ້ມີອຳ�ນາດຜູກພັນນິຕິບຸກຄົນ

3. ໜັງສືມອບອຳ�ນາດ (ສະເພາະກໍຣະນີມອບອຳ�ນາດໃຫ້ບກ
ຸ ຄົນອື່ນທຳ�ການ
ແທນ ພ້ອມກັບຕິດອາກອນສະແຕມຕາມທີ່ປະມວນຣັດສະດາກອນກຳ�ໜົດ)
ພ້ອມແນບສຳ�ເນົາບັດປະຈຳ�ຕົວປະຊາຊົນຂອງຜູ້ມອບອຳ�ນາດ
ກໍຣະນີເຈົ້າຂອງຄົນດຽວ / ກິດຈະການຮ່ວມຄ້າ
1. ແຜນທີ່ຕັ້ງ ແລະ ຮູບຖ່າຍຂອງສະຖານປະກອບການ
2. ຫລັກຖານສະແດງຕົວຂອງນາຍຈ້າງ
2.1 ກໍຣະນີເຈົ້າຂອງຄົນດຽວ ໃຊ້ບັດປະຈຳ�ຕົວປະຊາຊົນ
2.2 ກໍຣະນີກິດຈະການຮ່ວມຄ້າ

•
•

ກຳ�ມະການຜູ້ມີ ອຳ�ນາດລົງ ນາມ / ຫຸ້ນ ສ່ວ ນຜູ້ຈັດ ການທີ່ມີ
ສັນຊາດໄທ ໃຊ້ບັດປະຈຳ�ຕົວປະຊາຊົນ

ກຳ�ມະການຜູ້ມີ ອຳ�ນາດລົງ ນາມ / ຫຸ້ນ ສ່ວ ນຜູ້ຈັດ ການທີ່ເ ປັ ນ
ຄົນຕ່າງຊາດ ໃຊ້ PASSPORT ຫລື WORK PERMIT ຫລື
VISA ຫລື ໃບສຳ�ຄັນປະຈຳ�ຕົວຄົນຕ່າງຊາດ ຫລື ໃບສຳ�ຄັນຖິ່ນທີ່ຢູ່
ໃນຣາຊອານາຈັກ ຫລື ຫລັກຖານການໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົ້າມາ
ໃນຣາຊອານາຈັກ ເປັ ນ ການຊົ່ວ ຄາວຕາມກົດ ໝາຍວ່າ ດ້ວ ຍ
ຄົນເຂົ້າເມືອງຂອງຜູ້ມີອຳ�ນາດຜູກພັນນິຕິບຸກຄົນ
3. ໜັງສືສັນຍາເຊົ່າ ຫລື ໜັງສືຍິນຍອມໃຫ້ໃຊ້ສະຖານທີ່
4. ໜັງສືມອບອຳ�ນາດ (ສະເພາະກໍຣະນີມອບອຳ�ນາດໃຫ້ບກ
ຸ ຄົນອື່ນທຳ�ການ
ແທນ ພ້ອ ມກັບ ຕິ ດ ອາກອນສະແຕມຕາມທີ່ປ ະມວນຣັດ ສະດາກອນ
ກຳ�ໜົດ) ພ້ອມແນບສຳ�ເນົາບັດປະຈຳ�ຕົວປະຊາຊົນຂອງຜູ້ມອບອຳ�ນາດ
ນອກເໜືອຈາກທີ່ກ່າວຂ້າງເທີງ ກໍຣະນີຫ້າງຫຸ້ນສ່ວນສາມັນ/ ນິຕິບຸກຄົນ
ອາຄານຊຸດ/ ໝູ່ບ້ານ/ ມູນລະນິທິ/ ສະມາຄົມ/ ສະຫະກອນ
ເອກະສານທີ່ໃຊ້ໃນການກວດສອບເພີ້ມຕື່ມ ດັງນີ້
ຂໍ້ບັງຄັບ ແລະ ລາຍງານການປະຊຸມແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ຈັດການ ຫລື ໜັງສືຈັດຕັ້ງຯ
ຫລື ໜັງສືຮັບຮອງການປະຊຸມ
ໝາຍເຫດ
- ເອກະສານແຕ່ລະປະເພດ ຂື້ນຢູ່ກັບປະເພດທຸລະກິດ ແລະ ລັກສະນະ
ຂອງນາຍຈ້າງ
- ກໍ ລ ະນີ ນ າຍຈ້າ ງທີ່ເ ປັ ນ ຜູ້ຮັບ ເໝົ າ ຊ່ວ ງ ຫລື ຮັບ ເໝົ າ ຄ່າ ແຮງ ໃຫ້ແ ນບ
ສັນຍາວ່າຈ້າງ
ສຳ�ລັບລູກຈ້າງ
1. ໃຫ້ຂື້ນທະບຽນລູກຈ້າງເປັນຜູ້ປະກັນຕົນ ພາຍໃນ 30 ວັນ ນັບຈາກວັນທີ່
ລູກຈ້າງເຂົ້າທຳ�ງານ
2. ຕື່ມເຕັມແບບຟອມຂື້ນທະບຽນຜູ້ປະກັນຕົນ (ສປສ. 1-03) ທັງກໍຣະນີ
ລູ ກ ຈ້າ ງທີ່ຍັງ ບໍ່ເ ຄີ ຍ ເຂົ້າ ສູ່ລ ະບົບ ປະກັນ ສັງ ຄົມ ແລະ ລູ ກ ຈ້າ ງທີ່ເ ຄີ ຍ
ຂື້ນທະບຽນຜູ້ປະກັນຕົນມາແລ້ວ
3.	ສຳ�ເ ນົ າ ໃ ບ ອ ະ ນຸ ຍ າ ດ ທຳ�ງ າ ນ ແ ລ ະ ສຳ�ເ ນົ າ ໜັງ ສື ເ ດີ ນ ທ າ ງ ຫລື
ສຳ�ເນົາໃບອະນຸຍາດທຳ�ງານ ແລະ ສຳ�ເນົາໃບສຳ�ຄັນປະຈຳ�ຕົວຄົນຕ່າງດ້າວ
ຫລື ສຳ�ເ ນົ າ ບັດ ປ ະ ຈຳ�ຕົວ ຄົນ ເ ຊີ່ງ ບໍ່ມີ ສັນ ຊ າ ດ ໄ ທ ( ບັດ ຊົມ ພູ )
ກໍຣະນີຜູ້ປະກັນຕົນເປັນຄົນຕ່າງຊາດ
** ກໍຣະນີກິດຈະການເປັນຂອງຄົນດຽວ ເຈົ້າຂອງກິດຈະການແມ່ນນາຍຈ້າງ
ບໍ່ສາມາດຂື້ນທະບຽນເປັນຜູ້ປະກັນຕົນໄດ້ **

ການແ�ງສນສຸດ ແ�ະປຽນແ�ງ
ຂແ�ຈິງຜູປະກ�ນຕ�ນ ຕອງເ�ັດເ�ອງໃ�

•
•

ການສ�ງເ�ີນສ�ບທ�ບ ເ�ັດເ�ອງໃ�

ການແຈ້ງສີ້ນສຸດຄວາມເປັນຜູ້ປະກັນຕົນ
ກໍຣະນີລກ
ູ ຈ້າງລາອອກຈາກງານ ເລີກຈ້າງ ໃຫ້ນາຍຈ້າງແຈ້ງການອອກຈາກ
ງານພາຍໃນວັນທີ 15 ຂອງເດີອນຕໍ່ໜ້າ ແມ່ນໃຊ້ແບບແຈ້ງການສີ້ນສຸດ
ຄວາມເປັນຜູ້ປະກັນຕົນ (ສປສ.6-09)
ການແຈ້ງປ່ຽນແປງຂໍ້ແທ້ຈິງຜູ້ປະກັນຕົນ
ກໍຣະນີຜູ້ປະກັນຕົນປ່ຽນຊື່-ຊື່ສະກຸນ ຫລື ຂໍ້ມູນສະຖານະພາບຄອບຄົວ
ແລະ ຂໍ້ມນ
ູ ຈຳ�ນວນບຸດ ໃຫ້ນາຍຈ້າງແຈ້ງພາຍໃນວັນທີ 15 ຂອງເດີອນຕໍ່ໜ້າ
ແມ່ນໃຊ້ແບບແຈ້ງການປ່ຽນແປງຂໍ້ແທ້ຈງິ ຂອງຜູ້ປະກັນຕົນ (ສປສ.6-10)

ເ�ີນສ�ບທ�ບ ແ�ນ��ງ
ເງີນສົມທົບ ແມ່ນ ເງີນທີ່ນາຍຈ້າງ ແລະ ລູກຈ້າງ ຕ້ອງສົ່ງເຂົ້າກອງທຶນ
ປະກັນສັງຄົມທຸກເດືອນ ໂດຍຄິດໄລ່ຈາກຄ່າຈ້າງທີ່ລູກຈ້າງໄດ້ຮັບ ໃນອັດຕາ
5 ສ່ວນຮ້ອຍ ເຊີ່ງຖານຄ່າຈ້າງທີ່ເອົາມາຄິດໄລ່ ຕ່ຳ�ສຸດເດືອນລະ 1.650 ບາດ
(83 ບາດ) ແລະ ສູງສຸດບໍ່ເກີນເດືອນລະ 15.000 ບາດ (750 ບາດ) ແລ້ວ
ຣັດຖະບານຈະອອກເງີນສົມທົບເຂົ້າຕື່ມອີກສ່ວນໜື່ງ

ນາຍຈ້າງມີໜ້າທີ່ຫັກເງີນສົມທົບຂອງລູກຈ້າງ
ທຸກຄັ້ງທີ່ມີການຈ່າຍຄ່າຈ້າງ ແລ້ວເອົາເງີນສົມທົບ
ສ່ວ ນຂອງນາຍຈ້າ ງເທົ່າ ກັບ ຂອງລູ ກ ຈ້າ ງທັງ ໝົດ ທີ່ຫັກ ລວມກັນ ແລ້ວ ເຮັ ດ
ເອກະສານຕາມແບບ ສປສ.1-10 ສ່ວນທີ 1 ແລະ ສປສ. 1-10 ສ່ວນທີ 2 ຫລື
ເຮັດຂໍ້ມູນລົງຊື່ອິເລັດທຣໍນິກສ໌ ໂດຍ :
1. ເອົາສົ່ງສຳ�ນັກງານປະກັນສັງຄົມກຸງເທບມະຫານະຄອນພື້ນທີ່/ ຈັງຫວັດ/
ສາຂາ ດ້ວຍຕົນເອງ ຫລື ຜ່ານທາງໄປສະນີ ເປັນເງີນສົດ ຫລື ເຊັກ ພາຍໃນ
ວັນທີ 15 ຂອງເດືອນຕໍ່ໜ້າ ຫລື
2.	ຊຳ�ຣະເງີນຜ່ານທາງທະນາຄານກຸງໄທ ຈຳ�ກັດ (ມະຫາຊົນ), ທະນາຄານ
ກຸງສີອະຍຸດທະຍາ ຈຳ�ກັດ (ມະຫາຊົນ) ຫລື ທະນາຄານທະນະຊາດ ຈຳ�ກັດ
(ມະຫາຊົນ) ສາຂາໃນຈັງຫວັດທີ່ສະຖານປະກອບການຕັ້ງຢູ່
3.	ຊຳ�ຣະເງີນດ້ວຍຣະບົບ e-payment ຂອງທະນາຄານຊິຕີ້ແບງກ໌ ຈຳ�ກັດ,
ທະນາຄານມິ ຊູ ໂ ຮ ຄໍ ປໍ ເ ຣຕ ຈຳ�ກັດ , ທະນາຄານກຸ ງ ສີ ອ ະຍຸ ດ ທະຍາ
ຈຳ�ກັດ (ມະຫາຊົນ), ທະນາຄານຊູມິໂຕໂມ ມິຕຊຸຍ ແບງກິ້ງ ຄໍປໍເຣຊັ່ນ
ຈຳ�ກັດ, ທະນາຄານໄທພານິດ ຈຳ�ກັດ (ມະຫາຊົນ), ທະນາຄານກຸງໄທ
ຈຳ�ກັດ (ມະຫາຊົນ), ທະນາຄານກະສິກອນໄທ ຈຳ�ກັດ (ມະຫາຊົນ),
ທະນາຄານກຸງເທບ ຈຳ�ກັດ (ມະຫາຊົນ) ແລະ ທະນາຄານທະຫານໄທ
ຈຳ�ກັດ (ມະຫາຊົນ)

ຜູ້ປະກັນຕົນມາດຕາ 33
ແມ່ນ ລູ ກ ຈ້າ ງເຊີ່ງ ທຳ�ງານໃຫ້ນ າຍຈ້າ ງທີ່ຢູ່ໃ ນສະຖານປະກອບການທີ່ມີ
ລູກຈ້າງຕັ້ງແຕ່ 1 ຄົນ ຂື້ນໄປ ໄດ້ຮັບຄວາມຄຸ້ມຄອງ 7 ກໍຣະນີ ດັງນີ້

1

ກໍຣະນີເ�ັບໄ�

ຄ່າສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ ແລະ ປ້ອງກັນພະຍາດ
ກໍຣະນີຄອດບຸ
ດ ິ ານສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ ແລະ ປ້ອງກັນພະຍາດ
ຜູ້ປະກັນຕົນມີສດ
ິ ເຂົ້າຮັບບໍຣກ
ບ່ອ ນສະຖານພະຍາບານທີ່ສຳ�ນັກ ງານກຳ�ໜົດ ສິ ດ ໄວ້ ທັງ ນີ້ ແມ່ນ ເປັ ນ ໄປ
ຕາມເກນກໍແລະ
ດ ຕາທີ່ງປ
ະກາດຄະນະກຳ�ມະການການແພດຯ ກຳ�ໜົດ
ຣະນີອັເ�ຍອ�
ຄະ
ກວມລວມເຖີ ງ ການສັກ ວັກ ຊີ ນ ຕາມສະຖານະການລະບາດຂອງພະຍາດ
ທີ່ຄະນະກຳ�ມະການການແພດກຳ�ໜົດຂື້ນແຕ່ລະປີ

2

1
ກໍຣະນີເ�ັບໄ�

2
ກໍຣະນີຄອດບຸດ

3
ກໍຣະນີເ�ຍອ�ງຄະ

4
ກໍຣະນີຕາຍ

ເ�ອຈາຍເ�ີນສ�ມທ�ບມາແ�ວ
ບໜອຍວາ 3 ເ�ືອນ
ພາຍໃ�ໄ�ຍະເ�ລາ 15 ເ�ືອນ
ກອນວ�ນຮ�ບບໍຣິການ
ທາງການແ�ດ

ເ�ອຈາຍເ�ີນສ�ມທ�ບມາແ�ວ
ບໜອຍກວາ 5 ເ�ືອນ
ພາຍໃ�ໄ�ຍະເ�ລາ 15 ເ�ືອນ
ກອນວ�ນຄອດ

ເ�ອຈາຍເ�ີນສ�ມທ�ບມາແ�ວ
ບໜອຍກວາ 3 ເ�ືອນ
ກອນເ�ຍອ�ງຄະທບແ�ນ
ມາຈາກການເ�ັດງານ

ເ�ອຈາຍເ�ີນສ�ມທ�ບມາແ�ວ
ບໜອຍກວາ 1 ເ�ືອນ
ພາຍໃ�ໄ�ຍະເ�ລາ 6 ເ�ືອນ
ກອນຕາຍ

5
ກໍຣະນີສ�ງເ�າະບຸດ

6
ກໍຣະນີເ�າຊະຣາ

7
ກໍຣະນີວາງງານ

ເ�ອຈາຍເ�ີນສ�ມທ�ບມາແ�ວ
ບໜອຍກວາ 12 ເ�ືອນ
ພາຍໃ�ໄ�ຍະເ�ລາ 36 ເ�ືອນ
ກອນເ�ືອນທມີສິດໄ�ຮ�ບ
ປະໂ�ດທ�ດແ�ນ

ເ�ອມີອາຍຸຄ�ບ 55 ປີ
ແ�ະ ຄວາມເ�ັນຜູປະກ�ນຕ�ນ
ສນສຸດລ�ງ �ື ເ�ັນຜູເ�ຍອ�ງຄະ
�ື ຕາຍ

ເ�ອຈາຍເ�ີນສ�ມທ�ບມາແ�ວ
ບໜອຍກວາ 6 ເ�ືອນ
ພາຍໃ�ໄ�ຍະເ�ລາ 15 ເ�ືອນ
ກອນການວາງງານ

		
		
		
		

4

•

ກໍຣະນີຕາຍ

ກໍຣະນີເຈັບໄຂ້ປົກຕິ
ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃດໆ
ກໍຣະນີສ�ງເ�າະບຸດ
ເມື່ອເຂົ້້າຮັບການປິ່ນປັວໃນສະຖານພະຍາບານທີ່
ສຳ�ນັກງານກຳ�ໜົດສິດ ຫລື ຕາມຕານ່າງຂອງ
ສະຖານພະຍາບານນັ້ນ ກໍຣະນີທີ່ຕ້ອງຢຸດພັກຕາມ
ກໍຣະນີເ�າຊະຣາ
ຄຳ�ສັ່ງແພດແຕ່ໝົດສິດໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງໃນວັນລາປ່ວຍ
ຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງແຮງງານແລ້ວ
ຈະໄດ້ຮັບເງີນທົດແທນການຂາດລາຍໄດ້ 50 ສ່ວນຮ້ອຍ
ກໍຣະນີວາງງານ
ຂອງຄ່າຈ້າງແທ້ສູງສຸດ ແຕ່ບໍ່ເກີນ15.000 ບາດ
ບໍ່ເກີນ 90 ວັນຕໍ່ຄັ້ງ ແລະ ບໍ່ເກີນ 180 ວັນຕໍ່ປີ
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ເວັ້ນແຕ່ ເຈັບໄຂ້ດ້ວຍພະຍາດຊ້ຳ�ເຮື້ອ ຈະໄດ້ຮັບເງີນທົດແທນການຂາດລາຍໄດ້
ບໍ່ເກີນ 365 ວັນ
** ກໍຣະນີປ່ວຍດ້ວຍພະຍາດຊ້ຳ�ເຮື້ອ ເມື່ອຕາຍ ຈະໄດ້ຮັບຄ່າທຳ�ສົບ ແລະ ເງີນສົງເຄາະ
ກໍຣະນີຕາຍ ຄືດຽວກັບກໍຣະນີຕາຍ**
ກໍຣະນີປະສົບອັນຕະລາຍ ຫລື ເຈັບໄຂ້ສຸກເສີນ
ຖ້າເຂົ້າຮັບການປິ່ນປົວໃນສະຖານພະຍາບານອື່ນທີ່ບໍ່ແມ່ນສະຖານພະຍາບານ
ທີ່ສຳ�ນັກງານກຳ�ໜົດສິດ ຫລື ຕາມຕານ່າງ ຈະໄດ້ຮັບຄ່າບໍຣກ
ິ ານທາງການແພດ
ເຍື່ອງໃດ
ກໍຣະນີຜູ້ປະກັນຕົນໄດ້ສຳ�ຮອງຈ່າຍຄ່າປິ່ນປົວໄປກ່ອນ ສາມາດເບີກຄືນຈາກ
ສຳ�ນັກງານປະກັນສັງຄົມໃນອັດຕາທີ່ກຳ�ໜົດ ດັງນີ້
ເຂົ້າຮັບການປິ່ນປົວໃນສະຖານພະຍາບານຂອງຣັດ
ບໍ່ວ່າກໍຣະນີປະສົບອັນຕະລາຍ ຫລື ເຈັບໄຂ້ສກ
ຸ ເສີນ ສາມາດຂໍຮັບຄ່າບໍຣກ
ິ ານ
ທາງການແພດຄືນໄດ້ ໂດຍບໍ່ຈຳ�ກັດຈຳ�ນວນຄັ້ງ ຕາມລາຍລະອຽດ ດັງນີ້

•

ຜູ້ປ່ວຍນອກ ສາມາດເບີກຄ່າປິ່ນປົວໄດ້ເທົ່າທີ່ຈ່າຍແທ້ ຕາມຄວາມ
ຈຳ�ເປັນ

ຜູ້ປ່ວຍໃນ ສາມາດເບີກຄ່າປິ່ນປົວໄດ້ເທົ່າທີ່
ຈ່າຍແທ້ ຕາມຄວາມຈຳ�ເປັນ ພາຍໃນໄລຍະບໍ່ເກີນ
72 ຊົ່ວໂມງ
ຍົກເວັ້ນ ຄ່າຫ້ອງ ແລະ ຄ່າອາຫານ ເບີກໄດ້ບໍ່ເກີນ
ວັນລະ 700 ບາດ

ເຂົ້າຮັບການປິ່ນປົວໃນສະຖານພະຍາບານຂອງເອກະຊົນ
ບໍ່ວ່າກໍຣະນີປະສົບອັນຕະລາຍ ຫລື ເຈັບໄຂ້ສຸກເສີນ ສາມາດເບີດໄດ້ ດັງນີ້
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ເ�ອໃ�ຈງຈະໄ�ຮ�ບສິດ

•

•

ຜູ້ປ່ວຍນອກ
- ສາມາດເບີ ກ ຄ່າ ບໍ ຣິ ກ ານທາງການແພດ ເທົ່າ ທີ່ຈ່າ ຍແທ້ ບໍ່ເ ກີ ນ
1.000 ບາດ
- ສາມາດເບີ ກ ຄ່າ ບໍ ຣິ ກ ານທາງການແພດເທົ່າ ທີ່ຈ່າ ຍແທ້ ເກີ ນ
1.000 ບາດໄດ້ ຖ້າມີການກວດປິ່ນປົວຕາມລາຍການໃນປະກາດ
ຄະນະກຳ�ມະການການແພດຯ ດັງ ນີ້ ການໃຫ້ເ ລື ອ ດ ຫລື
ສ່ວ ນປະກອບຂອງເລື ອ ດ ການສັກ ສານຕໍ່ຕ້າ ນພິ ດ ຈາກເຊື້ອ
ບາດທະຍັກ ການສັກວັກຊີນ ຫລື ເຊຣັ້ມປ້ອງກັນພະຍາດໝາບ້າ
(ສະເພາະເຂັມທຳ�ອິດ) ການກວດອັນຕຣ້າຊາວກໍຣະນີທີ່ມພ
ີ າວະ
ສຸກເສີນທັນທີໃນຊ່ອງທ້ອງ ການກວດດ້ວຍ CT-SCAN ຫລື MRI
ຈ່າ ຍຕາມເງື່ອ ນໄຂທີ່ກຳ�ໜົດ ການຂູ ດ ມົດ ລູ ກ ກໍ ຣ ະນີ ຕົກ ເລື ອ ດ
ຫລັງຄອດ ຫລື ຕົກເລືອດຈາກການຕົກລູກ ຄ່າຟື້ນຄືນຊີບ ແລະ
ກໍຣະນີທີ່ມີການສັງເກດອາການໃນຫ້ອງສັກເກດອາການ ຕັ້ງແຕ່
3 ຊົ່ວໂມງ ຂື້ນໄປ
ຜູ້ປ່ວຍໃນ
- ຄ່າປິ່ນປົວ ກໍຣະນີທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັກສາໃນຫ້ອງ ICU ເບີກໄດ້ບໍ່ເກີນວັນລະ
2.000 ບາດ
- ຄ່່າຫ້ອງ ແລະ ຄ່າອາຫານ ເບີກໄດ້ບໍ່ເກີນວັນລະ 700 ບາດ
- ຄ່າຫ້ອງ ຄ່າອາຫານ ຄ່າປິ່ນປົວ ກໍຣະນີທີ່ຮັກສາ
ໃນຫ້ອງ ICU ເບີກໄດ້ບໍ່ເກີນວັນລະ 4.500 ບາດ
- ກໍຣະນີທີ່ມີຄວາມຈຳ�ເປັນຕ້ອງຜ່າຕັດໃຫຍ່
ເບີกໄດ້ບໍ່ເກີນຄັ້ງລະ 8.000-16.000 ບາດ
ຕາມໄລຍະເວລາການຜ່າຕັດ
- ຄ່າຟື້ນຄືນຊີບ ລວມຄ່າຢາ ແລະ
ອຸປະກອນ ເບີກໄດ້ບໍ່ເກີນ 4.000 ບາດ
- ຄ່າກວດທາງຫ້ອງປະຕິບັດການ
ແລະຫລື ເອັກຊະເຣຍ໌ ເບີກໄດ້
ບໍ່ເກີນລາຍລະ 1.000 ບາດ
- ກໍຣະນີມີຄວາມຈຳ�ເປັນຕ້ອງ
ກວດວິນິດໄສພິເສດ ໄດ້ແກ່
ການກວດຄື້ນໄຟຟ້າຫົວໃຈ ການກວດຫົວໃຈດ້ວຍຄື້ນສຽງສະທ້ອນ
ຄວາມຖີ່ສູງ ການກວດຄື້ນສະໝອງການກວດອັນຕຣ້າຊາວຕາມ
ປະກາດ
- ການສວນເສັ້ນເລືອດຫົວໃຈ ແລະ ເອັກຊະເຣຍ໌ ການສ່ອງກ້ອງ
ການກວດດ້ວຍການສັກສີ ການກວດດ້ວຍ CT-SCAN ຫລື MRI
ຕາມປະກາດ

ກໍຣະນີປະສົບອັນຕະລາຍ ຫລື ເຈັບໄຂ້ສຸກເສີນ
- ກໍຣະນີຜູ້ປະກັນຕົນປະສົບອັນຕະລາຍ ຫລື ເຈັບໄຂ້ສກ
ຸ ເສີນ ວິກດ
ິ ສາມາດ
ເຂົ້າຮັບບໍຣິການທາງການແພດ ບ່ອນສະຖານພະຍາບານເອກະຊົນທີ່
ໃກ້ຄຽງໄດ້ທຸກແຫ່ງ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງສຳ�ຮອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ສຳ�ນັກງານປະກັນ
ສັງຄົມຈະຮັບຜິດຊອບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ເກີດຂື້ນໃນການປິ່ນປົວຜູ້ປະກັນຕົນ
ຈົນມົ້ມພາວະວິກິດໃຫ້ແກ່ສະຖານພະຍາບານທີ່ຮັກສາພາຍໃນໄລຍະ
ເວລາ 72 ຊົ່ວໂມງໂດຍນັບວັນຢຸດພັກຣາຊການແລະກໍຣະນີທີ່ຜູ້ປະກັນຕົນ
ໄດ້ຮັບບໍຣກ
ິ ານທາງການແພດຈົນມົ້ມພາວະວິກດ
ິ ແລ້ວ ຈະສົ່ງຕົວໄປເຂົ້າຮັບ
ການປິ່ນປົວຕໍ່ທີ່ສະຖານພະຍາບານທີ່ສຳ�ນັກງານກຳ�ໜົດສິດ
- ຜູ້ປະກັນຕົນມີສດ
ິ ໄດ້ຮັບອະໄວຍະວະທຽມ ແລະ ອຸປະກອນການປິ່ນປົວ
ພະຍາດກໍ ຣ ະນີ ສູ ນ ເສຍສະມັດ ຖະພາບຂອງອະໄວຍະວະບາງສ່ວ ນ
ໄດ້ຕາມຄວາມຈຳ�ເປັນຕາມຫລັກເກນ ແລະ ອັດຕາທີ່ປະກາດຄະນະກຳ�ມະການ
ການແພດຯ ກຳ�ໜົດ
ກໍຣະນີທັນຕະກຳ� ຈະໄດ້ຮັບສິດຫຍັງແດ່
- ກໍຣະນີຖອນແຂ້ວ ອຸດແຂ້ວ ຂູດຫີນປູນ ແລະຜ່າແຂ້ວຄຸດ ຜູ້ປະກັນຕົນມີສດ
ິ
ໄດ້ຮັບການບໍຣິການທາງການແພດເທົ່າທີ່ຈ່າຍແທ້ຕາມຄວາມຈຳ�ເປັນ
ໃນອັດຕາບໍ່ເກີນ 900 ບາດຕໍ່ປີ
ໃນກໍຣະນີທີ່ຜູ້ປະກັນຕົນເຂົ້າຮັບ
ບໍຣິການທາງການແພດ ທີ່
ສະຖານພະຍາບານທີ່ໄດ້ຕົກລົງ
ກັບສຳ�ນັກງານ ໃຫ້ຜູ້ປະກັນຕົນ
ຈ່າຍຄ່າບໍຣິການທາງການແພດ
ໃຫ້ກັບສະຖານພະຍາບານ
ສະເພາະສ່ວນທີ່ເກີນຈາກສິດທີ່ໄດ້ຮັບ

•

•

ກໍຣະນີໃສ່ແຂ້ວທຽມຊະນິດ
ຖອດໄດ້ບາງສ່ວນ ໄດ້ຮັບຄ່າບໍຣິການທາງການແພດ ແລະ ຄ່າແຂ້ວ
ທຽມເທົ່າທີ່ຈ່າຍແທ້ຕາມຄວາມຈຳ�ເປັນໃນອັດຕາບໍ່ເກີນ 1.500 ບາດ
ພາຍໃນໄລຍະເວລາ 5 ປີ ນັບຕັ້ງແຕ່ວັນທີ່ໃສ່ແຂ້ວທຽມ ຕາມຫລັກເກນ
ດັງນີ້
1) 1-5 ເຫຼັ້ມ ເທົ່າທີ່ຈ່າຍແທ້ຕາມຄວາມຈຳ�ເປັນ ບໍ່ເກີນ 1.300 ບາດ
2) ຫລາຍກວ່າ 5 ເຫຼັ້ມ ເທົ່າ ທີ່ຈ່າ ຍແທ້ຕ າມຄວາມຈຳ�ເປັ ນ ບໍ່ເ ກີ ນ
1.500 ບາດ
ກໍຣະນີໃສ່ແຂ້ວທຽມຊະນິດຖອດໄດ້ທັງປາກ ໄດ້ຮັບຄ່າບໍຣິການທາງ
ການແພດເທົ່າທີ່ຈ່າຍແທ້ ບໍ່ເກີນ 4.400 ບາດ ພາຍໃນໄລຍະເວລາ 5 ປີ
ນັບຕັ້ງແຕ່ວນ
ັ ທີ່ໃສ່ແຂ້ວທຽມ ຕາມຫລັກເກນ ດັງນີ້
1) ແຂ້ວທຽມຊະນິດຖອດໄດ້ທັງປາກເທີງ ຫລື ປາກລຸ່ມ ເທົ່າທີ່ຈ່າຍແທ້
ບໍ່ເກີນ 2.400 ບາດ
2) ແຂ້ວທຽມຊະນິດຖອດໄດ້ທັງປາກເທີງ ແລະ ປາກລຸ່ມ ເທົ່າທີ່ຈ່າຍແທ້
ບໍ່ເກີນ 4.400 ບາດ
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ກໍຣະນີເ�ັບໄ�
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ກໍຣະນີຄອດບຸດ

3

ມີສິດໄດ້ຮກໍ
ັບຄ່
ຄອດບຸ
ດໂດຍບໍ່
ຣາະນີ
ເ�ຍອ�
ງຄະຈຳ�ກັດຈຳ�ນວນຄັ້ງ ດັງນີ້
1. ຜູ້ປະກັນຕົນຍິງ ສາມາດຄອດບຸດທີ່
ສະຖານພະຍາບານໃດກໍ່ໄດ້ ຈະໄດ້ຮັບເງີນ
ຄ່າຄອດບຸ
ດເໝົ
ຈ່າຍ ຈຳ�ນວນ 13.000 ບາດ ແລະ
ກໍຣະນີ
ຕາາຍ
ເງີນສົງເຄາະການຢຸດງານເພື່ອການຄອດບຸດ
ໃນອັດຕາ 50 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງຄ່າຈ້າງສະເລ່ຍ
ກໍຣະນີ
ເປັນເວລາ
90 ສ
ວັ�ງ
ນເ�າະບຸ
(ເງີນສົງດ
ເຄາະການຢຸດງານເພື່ອ
ການຄອດບຸດ ເບີກໄດ້ບໍ່ເກີນ 2 ຄັ້ງ)
2. ຜູ້ປະກັນຕົນຊາຍ ທີ່ມີພັນລະຍາຈົດທະບຽນ
ກໍຣະນີເ�າຊະຣາ
ສົມມະຣົດ ຫລື ຍິງທີ່ຢູ່ກິນນຳ�ກັນຢ່າງສາມີ
ພັນລະຍາ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຈົດທະບຽນສົມມະຣົດ ຈະໄດ້ຮັບ
ກໍຣະນີ
ເ�ັບໄ�
ສະເພາະຄ່
າຄອດບຸ
ດເໝົາຈ່າຍ ຈຳ�ນວນ 13.000 ບາດ
ກໍຣະນີວາງງານ
3. ຄ່າກວດ ແລະ ຮັບຝາກຖືພາ ຕາມຫລັກເກນທີ່ສຳ�ນັກງານ
ປະກັນສັງຄົມປະກາດກຳ�ໜົດ
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ກໍຣະນີຄອດບຸດ
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ກໍຣະນີເ�ຍອ�ງຄະ

43.1

ເງີຣ
ນະນີ
ທົດແທນການຂາດລາຍໄດ້
ກໍ
ຕາຍ

5
6
7

•

ກໍ ຣ ະນີ ເ ສຍອົງ ຄະລະດັບ ຄວາມສູ ນ ເສຍ
ບໍ່ຮ້າ ຍ ແ ຮ ງ ໄ ດ້ຮັບ ເ ງີ ນ ທົດ ແ ທ ນ ກ າ ນ
ກໍຣຂາດລາຍໄດ້
ະນີສ�ງເ�າະບຸ
ດັງນີ້ດ
- ບໍ່ສ າມາດທຳ�ງານຕາມປົກ ກະຕິ ແລະ
ງານອື່ນ ໄດ້ ໃຫ້ມີ ສິ ດ ໄດ້ຮັບ ເງີ ນ ທົດ ແທນ
ກໍຣະນີ
ເ�າຊະຣາ ໃນອັດຕາ 30 ສ່ວນຮ້ອຍ
ການຂາດລາຍໄດ້
ຂອງຄ່າຈ້າງລາຍວັນ ຕາມມາດຕາ 57 ບໍ່ເກີນ 180 ເດືອນ
- ບໍ່ສາມາດທຳ�ງານຕາມປົກກະຕິ ແລະ ລາຍໄດ້ຫລດ
ຸ ລົງກວ່າເກົ່າ
ກໍຣະນີ
ວາງງານ
ໃຫ້ມີ ສິ ດ ໄດ້ຮັບ ເງີ ນ ທົດ ແທນການຂາດລາຍໄດ້ໃ ນສ່ວ ນທີ່
ຫລຸດລົງ ແຕ່ບໍ່ເກີນ 30 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງຄ່າຈ້າງລາຍວັນຕາມ
ມາດຕາ 57 ບໍ່ເກີນ 180 ເດືອນ

•

ກໍ ຣ ະນີ ເ ສຍອົງ ຄະລະດັບ ຄວາມສູ ນ ເສຍຮ້າ ຍແຮງ ໄດ້ຮັບ ເງີ ນ
ທົດແທນການຂາດລາຍໄດ້ໃນອັດຕາ 50 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງຄ່າຈ້າງ
ລາຍວັນຕາມມາດຕາ 57 ຕະຫລອດຊີວິດ
3.2 ຄ່າບໍຣິການທາງການແພດ
ກໍຣະນີເຈັບໄຂ້ປົກກະຕິ
ສະຖານພະຍາບານຂອງຣັດ

• ກໍຣະນີຜູ້ປ່ວຍນອກ ໄດ້ຮັບຄ່າບໍຣິການທາງການແພດ ເທົ່າທີ່
ຈ່າຍແທ້ຕາມຄວາມຈຳ�ເປັນ
• ກໍຣະນີຜູ້ປ່ວຍໃນ ເຂົ້າຮັບບໍຣິການທາງການແພດ ໂດຍບໍ່ເສຍ
ຄ່າ ໃຊ້ຈ່າ ຍເນື່ອ ງຈາກສະຖານພະຍາບານຈະເປັ ນ ຜູ້ເ ບີ ກ ຈາກ
ສຳ�ນັກງານປະກັນສັງຄົມໂດຍກົງ

