กฎกระทรวง
กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร ระยะเวลำ
และอัตรำกำรจ่ ำยประโยชน์ ทดแทนในกรณีชรำภำพ พ.ศ. ๒๕๕๐

อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๗ แห่ งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และมาตรา
๗๗ แห่ งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ย กเลิ กกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓
ข้อ ๒ การจ่ายเงิ นบานาญชราภาพให้จ่ายเป็ นรายเดื อนในอัตราร้ อยละยี่สิบของค่าจ้างเฉลี่ ยหกสิ บ
เดือนสุ ดท้ายที่ใช้เป็ นฐานในการคานวณเงินสมทบก่อนความเป็ นผูป้ ระกันตนสิ้ นสุ ดลง
ในกรณี ที่ผปู ้ ระกันตนได้จ่ายเงินสมทบเกินหนึ่ งร้อยแปดสิ บเดือน ให้ปรับเพิ่มอัตราเงินบานาญชรา
ภาพตามวรรคหนึ่งขึ้นอีกในอัตราร้อยละหนึ่งจุดห้าต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบทุกสิ บสองเดือน
ในกรณี ที่ผูร้ ับเงิ นบานาญชราภาพถึ งแก่ความตาย ให้งดการจ่ายเงิ นบานาญชราภาพตั้งแต่เดื อนถัด
จากเดือนที่ผรู ้ ับเงินบานาญชราภาพถึงแก่ความตาย
ข้อ ๓ การจ่ายเงินบานาญชราภาพให้แก่บุคคลซึ่ งถูกงดการจ่ายเงินบานาญชราภาพและในภายหลัง
ได้กลับเข้าเป็ นผูป้ ระกันตนใหม่ตามมาตรา ๗๗ ตรี ให้จ่ายตามจานวนเงินบานาญชราภาพเดิมที่ได้รับก่อน
กลับเข้าเป็ นผูป้ ระกันตน และให้จ่ายเพิ่มอีกร้ อยละหนึ่ งจุดห้าของค่าจ้างที่ใช้ในการคานวณเงิ นบานาญชรา
ภาพเดิมก่อนกลับเข้าเป็ นผูป้ ระกันตนต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบทุกสิ บสองเดือนในช่วงระยะเวลาที่
กลับเข้าเป็ นผูป้ ระกันตนในครั้งหลัง
ให้งดการจ่ายเงินบานาญชราภาพแก่บุคคลตามวรรคหนึ่งตั้งแต่เดือนที่กลับเข้าเป็ นผูป้ ระกันตน
ข้อ ๔ เงินบานาญชราภาพตามข้อ ๒ หรื อข้อ ๓ จะต้องไม่นอ้ ยกว่าจานวนเงินบานาญชราภาพ ขั้น
ต่าตามที่สานักงานประกาศกาหนด ทั้งนี้ ให้คานึงถึงความเหมาะสมกับสภาพทางเศรษฐกิจในขณะนั้นด้วย

ข้อ ๕ เพื่ อให้ก ารจ่ ายเงิ นบานาญชราภาพเป็ นไปโดยถู กต้อง ให้พ นัก งานเจ้า หน้า ที่ ดาเนิ นการ
ตรวจสอบการมีชีวติ อยูข่ องผูร้ ับเงินบานาญชราภาพตามระเบียบที่สานักงานประกาศกาหนด
ในกรณี ที่ไม่สามารถตรวจสอบตามวรรคหนึ่ งได้ หรื อมีเหตุอนั ควรสงสัยการมีชีวิตอยูข่ องผูร้ ับเงิ น
บานาญชราภาพ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งผูร้ ับเงินบานาญชราภาพให้มาแสดงตนหรื อยืน่ หลักฐานการมีชีวิต
อยู่ ได้แก่ สาเนาทะเบียนบ้าน หรื อเอกสารที่ทางราชการออกให้ หรื อหนังสื อรับรองของเจ้าพนักงานฝ่ าย
ปกครองหรื อข้าราชการตั้งแต่ระดับ ๓ หรื อเทียบเท่าขึ้นไป ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในระยะเวลาที่กาหนด
ข้อ ๖ การจ่ายเงินบาเหน็จชราภาพ ให้เป็ นไปตามอัตราดังต่อไปนี้
(๑) กรณี ที่มีการจ่ายเงิ นสมทบต่ ากว่าสิ บสองเดื อน ให้จ่ายเงิ นบาเหน็จชราภาพเท่ากับจานวนเงิ น
สมทบที่ผปู ้ ระกันตนจ่ายสมทบเพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณี สงเคราะห์บุตรและกรณี ชราภาพ
(๒) กรณี ที่มีการจ่ายเงินสมทบตั้งแต่สิบสองเดือนขึ้นไป ให้จ่ายเงินบาเหน็จชราภาพเท่ากับจานวน
เงิ นสมทบที่ผูป้ ระกันตนและนายจ้างจ่ายสมทบเพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณี สงเคราะห์บุตรและ
กรณี ชราภาพพร้อมผลประโยชน์ตอบแทนตามที่สานักงานประกาศกาหนด
ข้อ ๗ การจ่ายเงินบาเหน็จชราภาพตามข้อ ๖ สาหรับผูป้ ระกันตนที่จ่ายเงินสมทบไม่ครบหนึ่ งร้อย
แปดสิ บเดือน และความเป็ นผูป้ ระกันตนสิ้ นสุ ดลง ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(๑) กรณี ความเป็ นผูป้ ระกันตนสิ้ นสุ ดลงด้วยเหตุอื่นนอกจากถึงแก่ความตายก่อนอายุครบห้าสิ บห้าปี
บริ บูรณ์ ให้จ่ายเงินบาเหน็จชราภาพเมื่อมีอายุครบห้าสิ บห้าปี บริ บูรณ์
(๒) กรณี ความเป็ นผูป้ ระกันตนสิ้ นสุ ดลงด้วยเหตุอื่นนอกจากถึงแก่ความตายเมื่อมีอายุครบห้าสิ บห้า
ปี บริ บูรณ์ข้ ึนไป ให้จ่ายเงินบาเหน็จชราภาพเมื่อความเป็ นผูป้ ระกันตนสิ้ นสุ ดลง
(๓) กรณี ความเป็ นผูป้ ระกันตนสิ้ นสุ ดลงด้วยเหตุถึงแก่ความตาย หรื อถึงแก่ความตายภายหลังจาก
ความเป็ นผูป้ ระกันตนสิ้ นสุ ดลงไปแล้ว ให้จ่ายเงินบาเหน็จชราภาพให้แก่ทายาทผูม้ ีสิทธิ ตามมาตรา ๗๗ จัตวา
(๔) กรณี เป็ นผูท้ ุพพลภาพ ให้จ่ายเงินบาเหน็จชราภาพเมื่อมีคาวินิจฉัยให้เป็ นผูท้ ุพพลภาพ
ข้อ ๘ กรณี ผรู ้ ับเงินบานาญชราภาพถึงแก่ความตายภายในหกสิ บเดือนนับแต่เดือนที่มีสิทธิ ได้รับเงิ น
บานาญชราภาพ ให้จ่ายเงินบาเหน็จชราภาพเป็ นจานวนสิ บเท่าของเงินบานาญชราภาพรายเดือนที่ได้รับคราว
สุ ดท้ายก่อนถึงแก่ความตาย
ข้อ ๙ กรณี ผมู ้ ีสิทธิ รับเงินบานาญชราภาพถึงแก่ความตายก่อนได้รับเงินบานาญชราภาพให้จ่ายเงิ น
บาเหน็จชราภาพตามอัตราที่กาหนดในข้อ ๖(๒)

ข้อ ๑๐ ให้จ่ายเงิ นบาเหน็จชราภาพตามอัตราที่กาหนดในข้อ ๖(๒) ในกรณี ที่ผูป้ ระกันตนมีสิทธิ
ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้กรณี ทุพพลภาพ และเงินบานาญชราภาพในเวลาเดียวกันตามมาตรา ๗๗ เบญจ
ข้อ ๑๑ กรณี บุคคลซึ่ งถูกงดการจ่ายเงินบานาญชราภาพเนื่ องจากกลับเข้าเป็ นผูป้ ระกันตนและต่อมา
ความเป็ นผูป้ ระกันตนสิ้ นสุ ดลงด้วยเหตุถึงแก่ความความตาย หากบุคคลนั้นได้รับเงินบานาญชราภาพมาแล้ว
ไม่เกิ นหกสิ บเดื อน ให้จ่ายเงิ นบาเหน็ จชราภาพเป็ นจานวนสิ บเท่าของเงิ นบานาญชราภาพรายเดื อนคราว
สุ ดท้ายก่อนกลับเข้าเป็ นผูป้ ระกันตน และเงินบาเหน็จชราภาพตามข้อ ๖(๑) หรื อ (๒) แล้วแต่กรณี สาหรับ
การจ่ายเงินสมทบในช่วงระยะเวลาที่กลับเข้าเป็ นผูป้ ระกันตนครั้งหลัง
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ สิ งหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

อภัย จันทนจุลกะ
(นำยอภัย จันทนจุลกะ)
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน

หมำยเหตุ :- ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม ๑๒๔ ตอนที่ ๕๖ ก ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๐

