สิทธิประโยชนของผูประกันตนมาตรา 40
สถานพยาบาลเอกชน
• กรณีผู้ป่วยนอก  ได้รับค่าบริการทางการแพทย์
เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกินเดือนละ 2,000 บาท
กรณี
• ผู้ป่วยใน ได้รับค่าบริการทางการแพทย์ เท่าที่จ่ายจริง
ไม่เกินเดือนละ 4,000 บาท
กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต
ผู้ทุพพลภาพที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตสามารถเข้ารับ
บริการทางการแพทย์ ณ สถานพยาบาลเอกชนทีใ่ กล้เคียงได้ทกุ แห่ง โดยไม่ตอ้ ง
ส�ำรองค่าใช้จ่าย ส�ำนักงานประกันสังคมจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการ
รักษาผู้ทุพพลภาพจนพ้นภาวะวิกฤตให้แก่สถานพยาบาลที่รักษาภายในระยะ
เวลา 72 ชั่วโมง และกรณีที่ผู้ทุพพลภาพได้รับบริการทางการแพทย์จนพ้น
ภาวะวิกฤตแล้วจะส่งตัวไปเข้ารับการรักษาต่อ ณ สถานพยาบาลของรัฐ
- มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ ค่ า อุ ป กรณ์ ห รื อ อวั ย วะเที ย มได้ ต ามความจ� ำ เป็ น ตาม
หลักเกณฑ์ ประเภท และอัตราที่กระทรวงการคลังก�ำหนด
- มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ ค่ า รถพยาบาลหรื อ ค่ า พาหนะรั บ ส่ ง ผู ้ ทุ พ พลภาพ กรณี
กรณีเจ็บปวย
เข้ารับบริการทางการแพทย์ เหมาจ่ายไม่เกินเดือนละ 500 บาท
- มีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายในกระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ทุพพลภาพ
กรณี
คลอดบุ
ตร
ทางร่
า งกาย
จิ ต ใจและอาชี
พ ตามประกาศส� ำ นั ก งานประกั น สั ง คม
เรื่อง ก�ำหนดหลักเกณฑ์อัตราค่าฟื้นฟูของผู้ทุพพลภาพ
- ผู้ปกรณี
ระกันทตนที
่ทุพพลภาพเสียชีวิต จะได้รับค่าท�ำศพ และเงินสงเคราะห์
ุพพลภาพ
กรณี
ตายเช่
กรณี
เจ็นบเดีปยววกั
ย บกรณีตาย

1
2

3
1
4 กรณีตาย
คจ็ลอดบุ
12ได้รับกรณี
กรณี
บป40,000
วยตร บาท และ
ค่าท�ำเศพ
สงเคราะห
ุตรดังนี้
ได้5
รับเงินกรณี
สงเคราะห์
กรณีตบาย
กรณี
ท
พ
ุ
พลภาพ
32• จ่ายสมทบตั
้งแต่ 36ตรเดือนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 120 เดือน
กรณีคลอดบุ
รับเงิชนราภาพ
สงเคราะห์ ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ย 4 เดือน
กรณี
6• จะได้
จ่
า
ยสมทบตั
แต่ 120 เดือนขึ้นไป จะได้รับเงินสงเคราะห์ในอัตรา
43 กรณีทตุพาย้งพลภาพ
ร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ย 12 เดือน
วางงาน
75 กรณี
กรณี
บุตร
าย
4 กรณีสตงเคราะห
ได้รบั เงินสงเคราะห์บตุ รเหมาจ่าย เดือนละ 600 บาท
ต่อบุตรหนึกรณี
่งคน ส�ชสำราภาพ
หรับบุตรชอบด้
งเคราะห
บุตรวยกฎหมาย ซึ่งมีอายุไม่เกิน
6 ปีบริบูรณ์ คราวละไม่เกิน 3 คน

56
76

งงาน
กรณีชวาราภาพ

เงินบ�ำนาญชราภาพ
1. กรณีจกรณี
า่ ยเงินวสมทบครบ
างงาน 180 เดือน (15 ปี) ได้รบั เงินบ�ำนาญชราภาพ ในอัตรา
ร้อยละ 20 ของค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการค�ำนวณ
เงินสมทบ ก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง
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2. กรณีจ่ายเงินสมทบมากกว่า 180 เดือน (15 ปีขึ้นไป) ให้ปรับเพิ่มอัตรา
เงินบ�ำนาญชราภาพ ตามข้อ 1 ขึน้ อีกร้อยละ 1.5 ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบ
ครบทุก 12 เดือน

สูตรค�ำนวณเงินบ�ำนาญชราภาพ
= ค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย คูณด้วย 20%
(+ จ�ำนวน % ที่เพิ่มให้อีกปีละ 1.5%)
เงินบ�ำเหน็จชราภาพ
1. กรณีจ่ายเงินสมทบต�่ำกว่า 12 เดือน จะได้รับเงินบ�ำเหน็จชราภาพเท่ากับ
จ�ำนวนเงินสมทบเฉพาะส่วนของผู้ประกันตน เพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทน
ในกรณีชราภาพ
2. กรณีจา่ ยเงินสมทบตัง้ แต่ 12 เดือนขึน้ ไป จะได้รบั เงินบ�ำเหน็จชราภาพเท่ากับ
จ�ำนวนเงินสมทบทีผ่ ปู้ ระกันตนและนายจ้างจ่ายสมทบ เพือ่ การจ่ายประโยชน์
ทดแทนในกรณี ช ราภาพ พร้ อ มผลประโยชน์ ต อบแทนตามที่ ส� ำ นั ก งาน
ประกันสังคมประกาศก�ำหนด
3. กรณีผกรณี
ู้รับเงินเจ็บ�บำปนาญชราภาพถึ
งแก่ความตาย ภายใน 60 เดือน นับแต่
วย
เดื อ นที่ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ เงิ น บ� ำ นาญชราภาพ จะได้ รั บ เงิ น บ� ำ เหน็ จ ชราภาพ
จ� ำ นวน
10 คเท่ลอดบุ
า ของเงิ
กรณี
ตรนบ�ำนาญชราภาพรายเดือนที่ได้รับคราวสุดท้าย
ก่อนถึงแก่ความตาย

1
2

สูต3รค�ำกรณี
นวณเงิ
บ�ำเหน็จชราภาพ
ทุพนพลภาพ

กรณีจ่ายเงินสมทบตั้งแต่ 1-11 เดือน
สมทบของผู
ตาย ้ประกันตนฝ่ายเดียว
4= เงินกรณี
กรณีจ่ายเงินสมทบตั้งแต่ 12-179 เดือน
สงเคราะห
5= เงินกรณี
สมทบของผู
ป้ ระกันบตนุตร+ เงินสมทบของนายจ้าง + ผลประโยชน์ตอบแทน
เงินบ�ำนาญชราภาพ  :  จ่ายเป็นรายเดือนตลอดชีวิต
ชราภาพ ายเป็นเงินก้อนครั้งเดียว
6เงินบ�ำกรณี
เหน็จชราภาพ  :  จ่
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3. กรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย
• ได้รับเงินทดแทนในระหว่างการว่างงานอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้าง
ครั้งละไม่เกิน 180 วัน
“เหตุสุดวิสัย” หมายความว่า อัคคีภัย วาตภัย หรือธรณีพิบัติ ตลอดจนภัยอื่นๆ
อันเกิดจากธรรมชาติ ซึ่งมีผลกระทบต่อสาธารณชนและถึงขนาดผู้ประกันตน
ไม่สามารถท�ำงานได้ หรือนายจ้างไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติ
***หากใน 1 ปี ป ฏิ ทิ น มี ก ารยื่ น ขอรั บ เงิ น ทดแทนในระหว่ า งการว่ า งงาน
ทัง้ กรณีที่ 1 และกรณีที่ 2 ให้นบั ระยะเวลาการรับเงินทดแทนในระหว่างการว่างงาน
รวมกันไม่เกิน 180 วัน***
***หากใน 1 ปีปฏิทิน มีการยื่นขอรับเงินทดแทนในระหว่างการว่างงานตามกรณี
ที่ 2 เกิน 1 ครั้ง ให้นับระยะเวลาการรับเงินทดแทนในระหว่างการว่างงาน รวมกัน
ทุกครั้งไม่เกิน 90 วัน***
หมายเหตุ : กรณีที่ 1 และกรณีที่ 2 ผู้ประกันตนต้องขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานและ
รายงานตัว ทางระบบอินเตอร์เน็ต (เว็บไซต์ www.empui.doe.go.th) ภายใน
30 วัน นับแต่วันที่ถูกเลิกจ้าง หรือลาออก หรือสิ้นสุดสัญญาจ้างฯ เพื่อมิให้
เสียสิทธิในการรับเงินทดแทน

การขอรับประโยชนทดแทน
ผู ้ ป ระกั น ตนสามารถยื่ น แบบค� ำ ขอรั บ ประโยชน์ ท ดแทนได้ ที่ ส� ำ นั ก งาน
ประกันสังคมกรุงเทพมหานคร พื้นที่/จังหวัด/สาขาทั่วประเทศ

ชองทางการรับเง�นประโยชนทดแทน

• รับเงินด้วยตนเอง/หรือมอบอ�ำนาจรับเงินแทน
• รับเงินทางธนาณัติ
• รับเงินผ่านธนาคาร 11 แห่ง ได้แก่

กรณีวางงาน

1. กรณีถูกเลิกจ้าง
• ได้รับเงินทดแทนในระหว่างการว่างงาน
อัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้าง ครั้งละไม่เกิน 180 วัน
2. กรณีลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างที่มีก�ำหนด
ระยะเวลาการจ้างไว้แน่นอน
• ได้รับเงินทดแทนในระหว่างการว่างงาน
อัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้าง ครั้งละไม่เกิน 90 วัน

ธนาคาร
กสิกรไทย

ธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา

ธนาคาร
กรุงเทพ

ธนาคาร
ไทยพาณิชย์

ธนาคารอิสลาม
แห่งประเทศไทย

ผูประกันตนโดยสมัครใจ (มาตรา 39)
คือ ผู้ประกันตนโดยสมัครใจเป็นบุคคลที่เคยท�ำงานและเป็นผู้ประกันตน
มาตรา 33 มาก่อนแล้วลาออก แต่ต้องการรักษาสิทธิประกันสังคม

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เคยเป็นผู้ประกันตน ตามมาตรา 33
ส่งเงินสมทบมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 12 เดือน
และออกจากงานแล้ว ไม่เกิน 6 เดือน
นับแต่วันที่ลาออกจากงาน
2. ต้องไม่เป็นผูร้ บั ประโยชน์ทดแทนกรณีทพุ พลภาพจากกองทุนประกันสังคม

หลักฐานการสมัคร

1. แบบค�ำขอเป็นผู้ประกันตน ตามมาตรา 39 (สปส. 1-20)
2. บัตรประจ�ำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่มีรูปถ่ายซึ่งทางราชการออกให้
3. กรณีประสงค์จะช�ำระเงินสมทบโดยหักบัญชีเงินฝากธนาคาร ให้แนบ
ส� ำ เนาสมุ ด บั ญ ชี เ งิ น ฝากธนาคาร ประเภทออมทรั พ ย์ หน้ า แรกที่ มี ชื่ อ และ
เลขที่บัญชีของผู้ประสงค์สมัครเป็นผู้ประกันตน ตามมาตรา 39 พร้อมรับรอง
ส�ำเนาถูกต้อง

เงินสมทบที่ต้องน�ำส่ง

1. เดือนละ 432 บาท
2. เงินที่ใช้เป็นฐานในการค�ำนวณเงินสมทบ คือ เดือนละ 4,800 บาท
เท่ากันทุกคน โดยคิดจากอัตราเงินสมทบ 9% (9% x 4,800) ซึ่งผู้ประกันตน
จะได้รบั ความคุม้ ครอง 6 กรณี (เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห์บตุ ร
และชราภาพ) ต่อเนื่องจากการเป็นผู้ประกันตน ตามมาตรา 33

คุณสมบัติของผูสมัคร
ÁÕÊÑÞªÒµÔä·Â

ª¹¡ÅØ‹Á¹ŒÍÂ·ÕèÁÕºÑµÃ»ÃÐ¨ÓµÑÇ
¤¹«Öè§äÁ‹ÁÕÊÑÞªÒµÔä·Â·ÕèÁÕàÅ¢»ÃÐ¨ÓµÑÇ
ËÅÑ¡áÃ¡à»š¹àÅ¢
ËÃ×Í ËÃ×Í
ÁÕÍÒÂØäÁ‹µèÓ¡Ç‹Ò 15 »‚ºÃÔºÙÃ³
áÅÐäÁ‹à¡Ô¹ 60 »‚ºÃÔºÙÃ³

äÁ‹à»š¹¼ÙŒ»ÃÐ¡Ñ¹µ¹ÁÒµÃÒ 33
áÅÐÁÒµÃÒ 39
¼ÙŒ»ÃÐ¡Ñ¹µ¹ÁÒµÃÒ 33, 39

วิธีการจ่ายเงินสมทบ

1. จ่ายที่ส�ำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา พร้อม
แบบส่งเงินสมทบฯ (สปส.1-11)
2. หักจากบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน), ธนาคาร
กรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน), ธนาคารธนชาต จ�ำกัด (มหาชน), ธนาคารกสิกรไทย
จ�ำกัด (มหาชน), ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน), ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด
(มหาชน) และ ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
3. จ่ายด้วยเงินสดที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน), ธนาคารกรุงไทย
จ�ำกัด (มหาชน) และ ธนาคารธนชาต จ�ำกัด (มหาชน)
4. จ่ายผ่านระบบ Pay at Post ณ ที่ท�ำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ ที่มีระบบ
Pay at Post
5. จ่ายผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น
6. จ่ายผ่านเคาน์เตอร์เซ็นเพย์ (บริษัทห้างเซ็นทรัล)

äÁ‹à»š¹¢ŒÒÃÒª¡ÒÃËÃ×ÍºØ¤¤Å·Õè¶Ù¡Â¡àÇŒ¹
µÒÁ¡®ËÁÒÂ»ÃÐ¡Ñ¹ÊÑ§¤Á

¡Ã³Õ¼ÙŒ¾Ô¡ÒÃ¨ÐµŒÍ§à»š¹¼ÙŒÃÑºÃÙŒÊÔ·¸Ô»ÃÐ¡Ñ¹ÊÑ§¤Á

หลักฐานการสมัคร

เหตุที่ท�ำให้ผู้ประกันตน ตามมาตรา 39 สิ้นสภาพการเป็นผู้ประกันตน
ธนาคาร
กรุงไทย

ธนาคาร
ธนชาต

ธนาคาร
ทหารไทย

ธนาคาร
ซีไอเอ็มบี ไทย

ธนาคาร
ออมสิน

ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร

1. ตาย

2. กลับเข้าเป็นผู้ประกันตน ตามมาตรา 33

3. ลาออก

4. ไม่ส่งเงินสมทบ 3 เดือนติดต่อกัน (สิ้นสภาพตั้งแต่เดือนแรกที่ไม่ส่งเงินสมทบ)
5. ภายในระยะเวลา 12 เดือน ส่งเงินสมทบไม่ครบ 9 เดือน (สิ้นสภาพในเดือนที่ส่งเงินสมทบไม่ครบ 9 เดือน)

หรือ สมัครมาตรา 40 โดยสแกน QR Code นี้
ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2562

การประกันสังคมคืออะไร?
การประกันสังคม คือ การสร้างหลักประกันในการด�ำรงชีวิตในกลุ่มของ
สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการเพื่อรับผิดชอบในการเฉลี่ยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจาก
การเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงาน
เพื่อให้ได้รับการรักษาพยาบาลและมีรายได้อย่างต่อเนื่อง

ยื่นแบบข�้นทะเบียนเมื่อใด?
นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป (มีอายุไม่ต�่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ และ
ไม่เกิน 60 ปีบริบรู ณ์ ในวันเข้าท�ำงาน) ต้องขึน้ ทะเบียนนายจ้างพร้อมกับขึน้ ทะเบียน
ลูกจ้าง ภายใน 30 วัน และเมือ่ มีการรับลูกจ้างใหม่ตอ้ งแจ้งขึน้ ทะเบียนลูกจ้างใหม่
ภายใน 30 วัน เช่นกัน

ข�้นทะเบียนไดที่ ไหน?

•

นายจ้าง ที่มีส�ำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครให้ย่ืนแบบ
ขึน้ ทะเบียนได้ทสี่ ำ� นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพืน้ ทีท่ สี่ ถานประกอบการ
ตั้งอยู่
• นายจ้าง ที่มีส�ำนักงานใหญ่ในส่วนภูมิภาค ให้ยื่นแบบขึ้นทะเบียนได้ที่
ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัดทีส่ ถานประกอบการตัง้ อยู่
*** นายจ้างสามารถท�ำธุรกรรมผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ www.sso.go.th
เมนูบริการอิเล็กทรอนิกส์***

เอกสารที่ใชในการตรวจสอบสำหรับ
การยื่นแบบข�้นทะเบียนนายจาง?
กรณีจดทะเบียนนิติบุคคล
1. แผนที่ตั้งและภาพถ่ายของสถานประกอบการ
2. หลักฐานแสดงตัวของนายจ้าง
2.1 กรรมการผู ้ มี อ� ำ นาจลงนาม/หุ ้ น ส่ ว นผู ้ จั ด การที่ มี สั ญ ชาติ ไ ทย
ใช้บัตรประจ�ำตัวประชาชน
2.2 กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม/หุ้นส่วนผู้จัดการที่เป็นคนต่างด้าว ใช้
PASSPORT หรือ WORK PERMIT หรือ VISA หรือใบส�ำคัญประจ�ำตัว
คนต่างด้าว หรือใบส�ำคัญถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร หรือหลักฐานการ
ได้รบั อนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชัว่ คราวตามกฎหมาย
ว่าด้วยคนเข้าเมืองของผู้มีอ�ำนาจผูกพันนิติบุคคล

3. หนังสือมอบอ�ำนาจ (เฉพาะกรณีมอบอ�ำนาจให้บุคคลอื่นกระท�ำการแทน
พร้อมติดอากรแสตมป์ตามที่ประมวลรัษฎากรก�ำหนด) พร้อมแนบส�ำเนา
บัตรประจ�ำตัวประชาชนของผูม้ อบอ�ำนาจ
กรณีเจ้าของคนเดียว/กิจการร่วมค้า
1. แผนทีต่ งั้ และภาพถ่ายของสถานประกอบการ
2. หลักฐานแสดงตัวของนายจ้าง
2.1 กรณีเจ้าของคนเดียว ใช้บตั รประจ�ำตัวประชาชน
2.2 กรณีกจิ การร่วมค้า
• กรรมการผู ้ มี อ� ำ นาจลงนาม/หุ ้ น ส่ ว นผู ้ จั ด การที่ มี สั ญ ชาติ ไ ทย
ใช้บตั รประจ�ำตัวประชาชน
• กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม/หุ้นส่วนผู้จัดการที่เป็นคนต่างชาติ
ใช้ PASSPORT หรือ WORK PERMIT หรือ VISA หรือใบส�ำคัญประจ�ำตัว
คนต่างด้าว หรือใบส�ำคัญถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร หรือหลักฐาน
การได้รบั อนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชัว่ คราวตามกฎหมาย
ว่าด้วยคนเข้าเมืองของผูม้ อี ำ� นาจผูกพันนิตบิ คุ คล
3. หนังสือสัญญาเช่า หรือหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่
4. หนังสือมอบอ�ำนาจ (เฉพาะกรณีมอบอ�ำนาจให้บคุ คลอืน่ กระท�ำการแทน พร้อม
ติดอากรแสตมป์ตามทีป่ ระมวลรัษฎากรก�ำหนด) พร้อมแนบส�ำเนาบัตรประจ�ำตัว
ประชาชนของผูม้ อบอ�ำนาจ
นอกเหนือจากทีก่ ล่าวข้างต้น กรณีหา้ งหุน้ ส่วนสามัญ/นิตบิ คุ คลอาคารชุด/
หมู่บ้าน/มูลนิธิ/สมาคม/สหกรณ์
เอกสารที่ใช้ในการตรวจสอบเพิ่มเติม ดังนี้
ข้อบังคับ และรายงานการประชุมแต่งตั้งผู้จัดการ หรือหนังสือจัดตั้งฯ หรือ
หนังสือรับรองการประชุม
หมายเหตุ
- เอกสารแต่ละประเภทขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจและลักษณะของนายจ้าง
- กรณีนายจ้างที่เป็นผู้รับเหมาช่วงหรือรับเหมาค่าแรง ให้แนบสัญญาว่าจ้าง
ส�ำหรับลูกจ้าง
1. ให้ขนึ้ ทะเบียนลูกจ้างเป็นผูป้ ระกันตน ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ทีล่ กู จ้างเข้าท�ำงาน
2. กรอกแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส.1-03) ทั้งกรณีลูกจ้างที่ยัง
ไม่เคยเข้าสูร่ ะบบประกันสังคม และลูกจ้างทีเ่ คยขึน้ ทะเบียนผูป้ ระกันตน
มาแล้ว
3. ส�ำเนาใบอนุญาตท�ำงานและส�ำเนาหนังสือเดินทาง หรือส�ำเนาใบอนุญาต
ท�ำงานและส�ำเนาใบส�ำคัญประจ�ำตัวคนต่างด้าวหรือส�ำเนาบัตรประจ�ำตัว
คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรชมพู) กรณีผู้ประกันตนเป็นคนต่างด้าว
**กรณี กิ จ การเป็ น เจ้ า ของคนเดี ย ว เจ้ า ของกิ จ การคื อ นายจ้ า ง ไม่ ส ามารถ
ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนได้**

การแจงสิน� สุดและเปลีย่ นแปลงขอเท็จจร�ง
ผูประกันตนตองทำอยางไร?

•
•

การแจ้งการสิน้ สุดความเป็นผูป้ ระกันตน
กรณีที่มีลูกจ้างลาออกจากงาน เลิกจ้าง ให้นายจ้างแจ้งการออกจากงาน
ภายในวั น ที่ 15 ของเดื อ นถั ด ไป โดยใช้ แ บบแจ้ ง การสิ้ น สุ ด ความเป็ น
ผู้ประกันตน (สปส.6-09)
การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงผู้ประกันตน
กรณีท่ีผู้ประกันตนเปลี่ยนแปลงชื่อ-ชื่อสกุล หรือข้อมูลสถานภาพครอบครัว
และข้อมูลจ�ำนวนบุตร ให้นายจ้างแจ้งภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป โดย
ใช้แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงของผู้ประกันตน (สปส.6-10)

เง�นสมทบ คืออะไร?
เงินสมทบ คือ เงินที่นายจ้างและลูกจ้าง ต้องน�ำส่งเข้ากองทุนประกันสังคม
ทุกเดือน โดยค�ำนวณจากค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับ ในอัตราร้อยละ 5 ซึ่งฐานค่าจ้าง
ที่น�ำมาค�ำนวณ ต�่ำสุดเดือนละ 1,650 บาท (83 บาท) และสูงสุดไม่เกินเดือนละ
15,000 บาท (750 บาท) ทั้งนี้ รัฐบาลจะออกเงินสมทบเข้ากองทุนด้วยส่วนหนึ่ง

นำสงเง�นสมทบอยางไร?
นายจ้างมีหน้าที่หักเงินสมทบในส่วนของลูกจ้าง
ทุกครั้งที่มีการจ่ายค่าจ้าง และน�ำส่งส่วนของนายจ้าง
ในจ�ำนวนเท่ากับเงินสมทบของลูกจ้างทั้งหมดที่ถูกหักรวมกัน
พร้อมจัดท�ำเอกสารตามแบบ สปส.1-10 ส่วนที่ 1 และ สปส.1-10 ส่วนที่ 2 หรือ
จัดท�ำข้อมูลลงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดย :
1. น�ำส่งส�ำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ด้วยตนเอง
หรือผ่านทางไปรษณีย์ เป็นเงินสดหรือเช็ค ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป หรือ
2. ช�ำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน), ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด
(มหาชน) หรือธนาคารธนชาต จ�ำกัด (มหาชน) สาขาในจังหวัดทีส่ ถานประกอบการ
ตัง้ อยู่
3. ช�ำระเงินด้วยระบบ e-payment ของธนาคารซิตี้แบงก์ จ�ำกัด, ธนาคารมิซูโฮ
คอร์ปอเรต จ�ำกัด, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน), ธนาคารซูมิโตโม
มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด, ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน),
ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน), ธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน), ธนาคาร
กรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) และธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)

ผู้ประกันตน (มาตรา 33)
คือ ลูกจ้างผู้ซึ่งท�ำงานให้กับนายจ้างที่อยู่ในสถานประกอบการที่มีลูกจ้าง
ตั้งแต่ 1 คน ขึ้นไป ได้รับความคุ้มครอง 7 กรณี ดังนี้

1

กรณีเจ็บปวย

ค่าส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
กรณี
คลอดบุ
ผู ้ ป ระกั
น ตนมี
สิ ท ธิตเ ข้รา รั บ บริ ก ารส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพและป้ อ งกั น โรค
ณ สถานพยาบาลที่ส�ำนักงานก�ำหนดสิทธิ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่
กรณีทุพพลภาพ ฯ ก�ำหนด รวมถึงการฉีดวัคซีนตามสถานการณ์
ประกาศคณะกรรมการการแพทย์
การระบาดของโรคที่คณะกรรมการการแพทย์ก�ำหนดขึ้นในแต่ละปี

2
3

าย
4กรณีเกรณี
จ็บป่วตยปกติ

ได้รับการรักษาพยาบาล โดยไม่ต้อง

งเคราะห
บุตรกษาในสถานพยาบาล
เสีย5ค่าใช้จกรณี
่ายใดๆสเมื
อ่ เข้ารับการรั

ทีส่ ำ� นักงานก�ำหนดสิทธิ หรือเครือข่ายของสถานพยาบาลนั้น
และกรณีทกรณี
ี่ต้องหยุ
ดพักตามค�ำสั่งแพทย์ หากหมดสิทธิ
ชราภาพ
ได้รบั ค่าจ้างจากนายจ้าง ในวันลาป่วยตามกฎหมาย
ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานแล้ว จะได้รับเงินทดแทน
กรณีวางงาน
การขาดรายได้ ร้อยละ 50 ของค่าจ้างจริง สูงสุดแต่ไม่เกิน
15,000 บาท ไม่เกิน 90 วันต่อครั้ง และไม่เกิน 180 วันต่อปี
เว้นแต่ ป่วยด้วยโรคเรื้อรังจะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ ไม่เกิน 365 วัน
**กรณีป่วยด้วยโรคเรื้อรัง เมื่อเสียชีวิตจะได้รับค่าท�ำศพและเงินสงเคราะห์กรณี
ตายเช่นเดียวกับกรณีตาย**

6
7

กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน
ถ้าเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลอื่นที่มิใช่สถานพยาบาลที่
ส�ำนักงานก�ำหนดสิทธิหรือเครือข่าย จะได้รับค่าบริการทางการแพทย์อย่างไร?
กรณีผปู้ ระกันตนได้ส�ำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อน สามารถเบิกคืนจาก
ส�ำนักงานประกันสังคมในอัตราที่ก�ำหนดดังนี้
เข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐ
ไม่ว่ากรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน สามารถขอรับค่าบริการ
ทางการแพทย์คืนได้โดยไม่จ�ำกัดจ�ำนวนครั้ง ตามรายละเอียดดังนี้
• ผู้ป่วยนอก สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาล
ได้เท่าที่จ่ายจริงตามความจ�ำเป็น

•

ผู้ป่วยใน สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้
เท่าที่จ่ายจริงตามความจ�ำเป็น
ภายในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง
		ยกเว้น ค่าห้องและค่าอาหารเบิกได้ไม่เกินวันละ 700 บาท
เข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของเอกชน
ไม่ว่ากรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน สามารถเบิกได้ดังนี้
• ผู้ป่วยนอก
- สามารถเบิกค่าบริการทางการแพทย์เท่าทีจ่ า่ ยจริงไม่เกิน 1,000 บาท
- สามารถเบิกค่าบริการทางการแพทย์เท่าที่จ่ายจริงเกิน 1,000 บาท ได้
หากมี ก ารตรวจรั ก ษาตามรายการในประกาศคณะกรรมการ
การแพทย์ฯ ดังนี้ การให้เลือดหรือส่วนประกอบของเลือด การฉีด
สารต่อต้านพิษจากเชื้อบาดทะยัก การฉีดวัคซีนหรือเซรุ่มป้องกันโรค               
พิ ษ สุ นั ข บ้ า (เฉพาะเข็ ม แรก) การตรวจอั ล ตร้ า ซาวด์ ก รณี ที่ มี
ภาวะฉุกเฉินเฉียบพลันในช่องท้อง การตรวจด้วย CT-SCAN หรือ
MRI จ่ายตามเงื่อนไขที่ก�ำหนด การขูดมดลูกกรณีตกเลือดหลังคลอด
หรือตกเลือดจากการแท้งบุตร ค่าฟื้นคืนชีพ และกรณีที่มีการสังเกต
อาการในห้องสังเกตอาการ ตั้งแต่ 3 ชั่วโมงขึ้นไป
• ผู้ป่วยใน
- ค่ารักษาพยาบาล กรณีที่ไม่ได้รักษาในห้อง ICU เบิกได้ไม่เกินวันละ
2,000 บาท
- ค่าห้องและค่าอาหาร เบิกได้ไม่เกินวันละ 700 บาท
- ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่ารักษาพยาบาล
กรณีที่รักษาในห้อง ICU เบิกได้ไม่เกิน
วันละ 4,500 บาท
- กรณีที่มีความจ�ำเป็นต้องผ่าตัดใหญ่
เบิกได้ไม่เกินครั้งละ 8,000 - 16,000 บาท
ตามระยะเวลาการผ่าตัด
- ค่าฟื้นคืนชีพรวมค่ายาและอุปกรณ์
เบิกได้ไม่เกิน 4,000 บาท
- ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ
และหรือเอกซเรย์ เบิกได้ไม่เกินรายละ 1,000 บาท
- กรณี มี ค วามจ� ำ เป็ น ต้ อ งตรวจวิ นิ จ ฉั ย พิ เ ศษ ได้ แ ก่ การตรวจ
คลื่นไฟฟ้าหัวใจ การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง
การตรวจคลื่นสมอง การตรวจอัลตร้าซาวด์ตามประกาศ
- การสวนเส้นเลือดหัวใจและเอกซเรย์ การส่องกล้อง การตรวจด้วย
การฉีดสี การตรวจด้วย CT-SCAN หรือ MRI ตามประกาศ

กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต
- กรณีผู้ประกันตนประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต สามารถ
เข้ารับบริการทางการแพทย์ ณ สถานพยาบาลเอกชนทีใ่ กล้เคียงได้ทกุ แห่ง
โดยไม่ตอ้ งส�ำรองค่าใช้จา่ ย ส�ำนักงานประกันสังคมจะรับผิดชอบค่าใช้จา่ ย
ทีเ่ กิดขึน้ ในการรักษาผูป้ ระกันตนจนพ้นภาวะวิกฤตให้แก่สถานพยาบาลที่
รักษาภายในระยะเวลา 72 ชั่วโมง โดยนับรวมวันหยุดราชการ และกรณีที่
ผู้ประกันตนได้รับบริการทางการแพทย์จนพ้นภาวะวิกฤตแล้ว จะส่งตัวไป
เข้ารับการรักษาต่อ ณ สถานพยาบาลที่ส�ำนักงานก�ำหนดสิทธิ
- ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์การบ�ำบัดโรคกรณี
สูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะบางส่วน ได้ตามความจ�ำเป็นตามหลักเกณฑ์
และอัตราที่ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฯ ก�ำหนด
กรณีทันตกรรม จะได้รับสิทธิอะไรบ้าง?
• กรณีถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน
และผ่าตัดฟันคุด ผู้ประกันตนมีสิทธิ
ได้รับค่าบริการทางการแพทย์
เท่าที่จ่ายจริง ตามความจ�ำเป็น
ในอัตราไม่เกิน 900 บาทต่อปี
ในกรณีที่ผู้ประกันตนเข้ารับบริการ
ทางการแพทย์ ณ สถานพยาบาล
ที่ท�ำความตกลงกับส�ำนักงาน
ให้ผู้ประกันตนจ่ายค่าบริการ
ทางการแพทย์ให้กับสถานพยาบาล
เฉพาะส่วนเกินจากสิทธิที่ได้รับ
• กรณีใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้บางส่วน ได้รับค่าบริการทางการแพทย์
และค่าฟันเทียมเท่าทีจ่ า่ ยจริงตามความจ�ำเป็นในอัตราไม่เกิน 1,500 บาท
ภายในระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ใส่ฟันเทียม ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
1) 1-5  ซี่ เท่าทีจ่ า่ ยจริงตามความจ�ำเป็น ไม่เกิน 1,300 บาท
2) มากกว่า 5 ซี่ เท่าที่จ่ายจริงตามความจ�ำเป็น ไม่เกิน 1,500 บาท
• กรณีใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้ทั้งปาก ได้รับค่าบริการทางการแพทย์
เท่าทีจ่ า่ ยจริง ไม่เกิน 4,400 บาท ภายในระยะเวลา 5 ปี นับแต่วนั ทีใ่ ส่
ฟันเทียม ตามหลักเกณฑ์ดังนี้
1) ฟันเทียมชนิดถอดได้ทั้งปากบนหรือล่าง เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกิน
2,400 บาท
2) ฟันเทียมชนิดถอดได้ทั้งปากบนและล่าง เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกิน
4,400 บาท
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กรณีเจ็บปวย

2

กรณีคลอดบุตร

มีสิทธิได้รับค่าคลอดบุตรโดยไม่จ�ำกัดจ�ำนวนครั้ง ดังนี้
กรณีทุพพลภาพ
1. ผู้ประกันตนหญิง สามารถคลอดบุตรที่สถานพยาบาลใด
ก็ได้ จะได้รับเงินค่าคลอดบุตรเหมาจ่าย จ�ำนวน
กรณี
าย นสงเคราะห์การหยุดงาน
13,000
บาทตและเงิ
เพื่อการคลอดบุตรในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ย
กรณี90สวังเคราะห
บุตร การหยุดงาน
เป็นเวลา
น (เงินสงเคราะห์
เพื่อการคลอดบุตร เบิกได้ไม่เกิน 2 ครั้ง)
2. ผู้ประกั
นตนชาย
ที่มีภริยาจดทะเบียนสมรส
กรณี
ชราภาพ
หรือหญิงซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภริยา
แต่มิได้จดทะเบียนสมรส จะได้รับเฉพาะเงิน
กรณี
กรณีตวเรเหมาจ่
จ็าบงงาน
ปวยาย จ�ำนวน 13,000 บาท
ค่าคลอดบุ
3. ค่าตรวจและรับฝากครรภ์
กรณี
คลอดบุ
ร
ตามหลั
กเกณฑ์
ที่ส�ำนัตกงานประกั
นสังคมประกาศก�ำหนด
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กรณีทุพพลภาพ

3.1 เงินทดแทนการขาดรายได้
		•กรณี
กรณีตทาย
พุ พลภาพระดับความสูญเสีย
ไม่รุนแรง ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ ดังนี้
- ไม่อสาจท�
ำงานตามปกติ
กรณี
งเคราะห
บุตร และงานอื่นได้
ให้มีสิทธิได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้
ในอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้างรายวันตามมาตรา 57
กรณี
ชราภาพ
ไม่เกิน 180 เดือน
			- ไม่อาจท�ำงานตามปกติและรายได้ลดลงจากเดิม ให้มีสิทธิได้รับเงิน
กรณี
วางงาน
ทดแทนการขาดรายได้
ในส่วนที่ลดลง แต่ไม่เกินอัตราร้อยละ 30
ของค่าจ้างรายวันตามมาตรา 57 ไม่เกิน 180 เดือน
		• กรณีทุพพลภาพระดับความสูญเสียรุนแรง ได้รับเงินทดแทน
การขาดรายได้ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างรายวัน ตามมาตรา 57
ตลอดชีวิต
3.2 ค่าบริการทางการแพทย์
		กรณีเจ็บป่วยปกติ
		สถานพยาบาลของรัฐ
		• กรณีผู้ป่วยนอก ได้รับค่าบริการทางการแพทย์ เท่าที่จ่ายจริงตาม
ความจ�ำเป็น
• กรณีผู้ป่วยใน เข้ารับบริการทางการแพทย์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
เนือ่ งจากสถานพยาบาลจะเป็นผูเ้ บิกจากส�ำนักงานประกันสังคมโดยตรง
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