ผูประกันตนตาม มาตรา
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ไดรับความคุมครอง

1. กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวย
เง�อนไขการเกิดสิทธิ
รับเงินทดแทนการขาดรายได
- นอนพักรักษาตัว 1 วันขึ้นไป (ผูปวยใน)
- ไมนอนโรงพยาบาล แตมี ใบรับรองแพทย
- จายเงินสมทบมาแลว 3 ใน 4 เดือน
ใหหยุดพักรักษาตัว ตั้งแต 3 วันขึ้นไป
- ภายใน 1 ป นอนพักและไมนอนพักในโรงพยาบาล กอนเดือนที่ประสบอันตรายหรือเจ็บปวย
- ไปพบแพทย (ผูปวยนอก)
และมี ใบรับรองแพทยมาแสดง
2. กรณีทุพพลภาพ รับเงินทดแทนการขาดรายได
- ไดรับเงินทดแทนการขาดรายไดรายเดือน
ขึ้นอยูกับระยะเวลาการจายเงินสมทบ
- จายเงินสมทบ 6 ใน 10 เดือน กอนทุพพลภาพ ไดรบั 500 บาท/เดือน
- ระยะเวลาในการรับเงินทดแทน
- จายเงินสมทบ 12 ใน 20 เดือน กอนทุพพลภาพ ไดรบั 650 บาท/เดือน
- จายเงินสมทบ 24 ใน 40 เดือน กอนทุพพลภาพ ไดรบั 800 บาท/เดือน
- ไดรับเงินคาทำศพ
- จายเงินสมทบ 36 ใน 60 เดือน กอนทุพพลภาพ ไดรบั 1,000 บาท/เดือน
(เสียชีวิตระหวางรับเงินทดแทน)
3. กรณีตาย ไดรับเงินคาทำศพ
- ไดรับเงินทำศพ (โดยผูจัดการศพ)
- จายเงินสมทบมาแลว 6 ใน 12 เดือน กอนเดือนที่ตาย
- ยกเวน กรณีอบุ ตั เิ หตุ มีการจายเงินสมทบ 1 ใน 6 เดือน
- ไดรับเงินสงเคราะหกรณีตาย (เม�อจาย
กอนเดือนที่ตาย มีสิทธิไดรับเงินคาทำศพ
เงินสมทบมาแลว 60 เดือน กอนเดือนที่ตาย)
4. กรณีชราภาพ ไดรับเงินกอนพรอมดอกผล
- ไดรับเงินบำเหน็จชราภาพ (ตามจำนวนงวด
ที่จายเงินสมทบพรอมผลประโยชนตอบแทน)
- รับเงินบำเหน็จเพิ่ม (เม�อจายเงินสมทบ
- เม�ออายุ 60 ปบริบูรณ
ตั้งแต 180 เดือนขึ้นไป)
และสิ้นสุดความเปนผูประกันตน
- สามารถฝากเงินออมเพิ่มได
ไมเกินเดือนละ 1,000 บาท
5. กรณีสงเคราะหบุตร ไดรับเงินรายเดือน
- ไดรับเงินสงเคราะหบุตรรายเดือน
- จายเงินสมทบมาแลว 24 ใน 36 เดือน
ตั้งแตแรกเกิด จนถึงอายุครบ 6 ปบริบูรณ
- ขณะรับเงินสงเคราะหบตุ ร ตองสงเงินสมทบทุกเดือน
คราวละไมเกิน 2 คน

หมายเหตุ : การจายสิทธิประโยชนเปนไปตามหลักเกณฑและเง�อนไขการเกิดสิทธิ
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ทางเลือกที่ 1

3 ทางเลือก
สำหรับผูประกันตนตาม มาตรา 40

(ขอมูล ณ เดือนธันวาคม 2564)
ทางเลือกที่ 2

ทางเลือกที่ 3

70 จบาท/เดื
าย100 จาย300
อน บาท/เดือน

จาย
บาท/เดือน

ทางเลือกที่ 1

วันละ 200 บาท วันละ 200 บาท วันละ 200 บาท

500-1,000 บาท 500-1,000 บาท 500-1,000 บาท
เปนเวลา 15 ป เปนเวลา 15 ป ตลอดชีวติ
25,000 บาท
25,000 บาท
รับเพิ่ม
8,000 บาท

25,000 บาท
25,000 บาท
รับเพิ่ม
8,000 บาท

50,000 บาท
50,000 บาท
ไมคุมครอง

ไมคุมครอง

50 บาท/เดือน 150 บาท/เดือน

ไมคุมครอง

ไมคุมครอง

ไมคุมครอง

ออมเพิ่มได
1,000 บาท

ไมคุมครอง

ไมคุมครอง

รับเพิ่ม
10,000 บาท
ออมเพิ่มได
1,000 บาท

ทางเลือกที่ 2

70
บาท/เดือน

วันละ 300 บาท วันละ 300 บาท วันละ 300 บาท

ไมเกิน 30 วัน/ป ไมเกิน 30 วัน/ป ไมเกิน 90 วัน/ป
ครั้งละ 50 บาท ครัง้ ละ 50 บาท ไมคุมครอง
(3 ครั้ง/ป)
(3 ครั้ง/ป)

ชองทางการชำระเงินสมทบ
ผูประกันตนตามมาตรา 40

ประสบอันตราย
หรือเจ็บปวย

เงินทดแทนการขาดรายไดสูงสุด
(ไมเกิน 30 วัน/ป)

ทุพพลภาพ

รับเงินทดแทนการขาดรายได
(ไมเกิน 15 ป)

ตาย

ไดรับคาทำศพ
(รับเพิ่ม 8,000 บาท หากจาย
เงินสมทบมาแลว 60 เดือน
กอนเดือนที่ตาย)

300

บาท/วัน

5001,000

บาท/เดือน

25,000
บาท

ทางเลือกที่ 3

100
บาท/เดือน

ไดรับสิทธิประโยชน
3 กรณี

300
บาท/เดือน

ไดรับสิทธิประโยชน
4 กรณี
ประสบอันตราย
หรือเจ็บปวย

เงินทดแทนการขาดรายไดสูงสุด
(ไมเกิน 30 วัน/ป)

ทุพพลภาพ

รับเงินทดแทนการขาดรายได
(ไมเกิน 15 ป)

ตาย

ไดรับคาทำศพ
(รับเพิ่ม 8,000 บาท หากจาย
เงินสมทบมาแลว 60 เดือน
กอนเดือนที่ตาย)

ชราภาพ

300

บาท/วัน

5001,000

บาท/เดือน

25,000
บาท

50

บำเหน็จชราภาพ
(ออมเพิม่ ได 1,000 บาท/เดือน) บาท/เดือน

เคานเตอรธนาคาร / หน�วยบริการ

ไดรับสิทธิประโยชน
5 กรณี
ประสบอันตราย
หรือเจ็บปวย

เงินทดแทนการขาดรายไดสูงสุด
(ไมเกิน 90 วัน/ป)

ทุพพลภาพ

รับเงินทดแทนการขาดรายได
(ตลอดชีวิต)

ตาย

ไดรับคาทำศพ

ชราภาพ

300

บาท/วัน

5001,000

บาท/เดือน

50,000
บาท

150

บำเหน็จชราภาพ
(ออมเพิม่ ได 1,000 บาท/เดือน)
จายครบ 180 เดือน รับเงินเพิม่ บาท/เดือน
10,000 บาท

ธนาคารกรุงไทย
จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
จำกัด (มหาชน)

ธนาคารเพ�อการเกษตร
และสหกรณการเกษตร

เคานเตอรเซอรวิส
(เซเวน-อีเลฟเวน)

เคานเตอร โลตัส

ตูบุญเติม

เคานเตอรบิ๊กซี

เคานเตอร CenPay
Powered by บุญเติม

หักบัญชีเงินฝากธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย
จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกสิกรไทย
จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารทหารไทยธนชาต
จำกัด (มหาชน)
จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงเทพ
จำกัด (มหาชน)

ธนาคารออมสิน

ธนาคารไทยพาณิชย
จำกัด (มหาชน)

ธนาคารเพ�อการเกษตร
และสหกรณการเกษตร

ประกันสังคม

มาตรา 40
หลักประกัน
สำหรับผูประกอบอาชีพอิสระ

ผาน Mobile Application
Shopee

ชองทางการรับเงิน
ประโยชนทดแทน มาตรา 40

1) รับเงินดวยตนเอง/มอบอำนาจรับเงินแทน ทีส่ ำนักงานประกันสังคมทัว่ ประเทศ
2) รับเงินทางธนาณัติ
3) รับเงินผานธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย
จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
จำกัด (มหาชน)

ธนาคารออมสิน

ธนาคารเพ�อการเกษตร
และสหกรณการเกษตร

µÔ´µ‹Íä´Œ·Õè :

สงเคราะหบุตร

200 บาท
/คน/เดือน
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เงินสงเคราะหบุตร
(คราวละไมเกิน 2 คน)

www.sso.go.th

200

สำนักงานประกันสังคม
กระทรวงแรงงาน
สายดวน
1506

บาท/เดือน

บริการตลอด

www.sso.go.th

ประกันสังคมมาตรา 40

แผนพับมาตรา 40

24 ชั่วโมง

คุณสมบัติของผูสมัคร มาตรา 40
VS

ผูมีสิทธิสมัคร

15

สิทธิประโยชนที่จะไดรับ

ผูไมมีสิทธิสมัคร

รับเงินทดแทน
กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวย
สูงสุด
บาท/วัน
รับเงินทดแทน
กรณีทุพพลภาพ เดือนละ

ผูประกันตนตาม
มาตรา 33 และ 39

65

300

ขาราชการหรือ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ

มีสัญชาติไทย
อายุไมต่ำกวา 15 ปบริบูรณ
และไมเกิน 65 ปบริบูรณ

500-1,000 บาท

ผูพิการทางสติปญญา
หรือผูพิการที่ ไมอาจรับรูสิทธิ

ผูพิการทางรางกายที่รับรูสิทธิ

รับเงินคาทำศพ
กรณีตาย

สูงสุด
ผูถือบัตรประจำตัวคนซึ่งไมมีสัญชาติไทย
ที่มีเลขประจำตัวหลักแรกเปน 0 หรือ 6 หรือ 7

รับเงิน

เปนบุคคลผูถือบัตรประจำตัว
คนซึ่งไมมีสัญชาติไทย โดยมีเลขประจำตัวหลักแรก
เปนเลข 0 และหลักที่สองเปนเลข 0

หลักฐานการสมัคร

บำเหน็จชราภาพ
พรอมดอกผล
รับเงินกรณีสงเคราะหบุตร
บาท/คน/เดือน
คราวละไมเกิน 2 คน

200

ขอควรปฏิบัติ

- จายเงินสมทบทุกเดือน
- จายเงินสมทบลวงหนาได 12 เดือน
- กรณี ไมมีทายาท โปรดแจงเจาหนาที่
เพ�อระบุผูมีสิทธิ

สมัครมาตรา 40 งายๆ ไดดวยตนเองที่
ÍÍÁÊØ¢

สำนักงานประกันสังคม
ทั่วประเทศ

เคานเตอรเซอรวิส
(เซเวน-อีเลฟเวน)

เคานเตอรบิ๊กซี

ธนาคารเพ�อการเกษตร
และสหกรณการเกษตร

เว็บไซต www.sso.go.th

เครือขายประกันสังคม
ทั่วประเทศ

สายดวนประกันสังคม 1506

50,000 บาท
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• เงินสมทบที่จาย สามารถนำมาลดหยอนภาษีได
• ไมตัดสิทธิบัตรทอง
• ไมถูกตัดสิทธิรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

