7

กรณีวางงาน

7.1 กรณีเลิกจาง ไดรับเงินทดแทนการขาดรายได ในอัตรา
รอยละ 50 ของ*คาจาง ครั้งละไมเกิน 180 วันตอปปฏิทิน
7.2 กรณีลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจาง ไดรับเงินทดแทน
การขาดรายได ในอัตรารอยละ 30 ของ*คาจาง ครั้งละไมเกิน
90 วันตอปปฏิทิน
7.3 มาตรการชวยเหลือเยียวยา 2 ป (มีผลตั้งแตวันที่
1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2565)
กรณีเลิกจาง ไดรับเงินทดแทนการขาดรายได ในอัตรารอยละ 70
ของ*คาจาง ครั้งละไมเกิน 200 วันตอปปฏิทิน
กรณีลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจาง ไดรับเงินทดแทนการขาดรายได
ในอัตรารอยละ 45 ของ*คาจาง ครั้งละไมเกิน 90 วันตอปปฏิทิน
7.4 กรณีวางงานจากเหตุสุดวิสัย อันเกิดจากอัคคีภัย วาตภัย หรือ
ธรณีพบิ ตั ภิ ยั ตลอดจนภัยอืน่ ๆ อันเกิดจากธรรมชาติ ไดรบั เงินทดแทน
การขาดรายได ในอัตรารอยละ 50 ของ*คาจาง ครั้งละไมเกิน 180 วัน
7.5 กรณีวา งงานจากเหตุสดุ วิสยั อันเกิดจากการระบาดของโรคติดตอ
(กฎกระทรวงลงวันที่ 17 เมษายน 2563) ไดรับเงินทดแทนการขาดรายได
ในอัตรารอยละ 50 ของ*คาจาง ครั้งละไมเกิน 90 วัน (มีผลตั้งแตวันที่
1 มีนาคม ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563)
7.6 กรณีวา งงานจากเหตุสดุ วิสยั อันเกิดจากการระบาดของโรคติดตอ
(กฎกระทรวงลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563) ไดรับเงินทดแทนการขาดรายได
ในอัตรารอยละ 50 ของ*คาจาง ครั้งละไมเกิน 90 วัน (มีผลตั้งแตวันที่
19 ธันวาคม 2563)
*คาจาง หมายถึง คาจางทีใ่ ชเปนฐานในการคำนวณเงินสมทบทีน่ ำสง
สำนักงานไมตำ่ กวาเดือนละ 1,650 บาท และไมเกินเดือนละ 15,000 บาท

การขอรับประโยชนทดแทน
ผูประกันตนสามารถยื่นแบบคำขอรับประโยชนทดแทนไดที่สำนักงาน
ประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทั่วประเทศ

ชองทางการรับเงินประโยชนทดแทน
• รับเงินดวยตนเอง/หรือมอบอำนาจรับเงินแทน
• รับเงินทางธนาณัติ
• รับเงินผานบริการพรอมเพย
(กรณีชราภาพและสงเคราะหบุตร)
• รับเงินผานธนาคาร 10 แหง ไดแก
ธนาคารกรุงไทย จำกัด ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด ธนาคารกรุงเทพ จำกัด
(มหาชน)
(มหาชน)
(มหาชน)

ธนาคารทหารไทยธนชาต
จำกัด (มหาชน)

ธนาคารอิสลาม
แหงประเทศไทย

ธนาคารซี ไอเอ็มบี ไทย
จำกัด (มหาชน)

ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด ธนาคารกสิกรไทย จำกัด
(มหาชน)
(มหาชน)

ธนาคารออมสิน

ธนาคารเพ�อการเกษตร
และสหกรณการเกษตร

ผูประกันตนโดยสมัครใจ มาตรา 39

ชองทางการชำระเงินสมทบผูประกันตนตามมาตรา 39

คือ บุคคลที่เคยทำงานและเปนผูประกันตนตามมาตรา 33 มากอน
แลวออกจากงาน แตตองการรักษาสิทธิประกันสังคม

ผูมีสิทธิสมัคร

• เคยเปนผูประกันตนตามมาตรา 33
สงเงินสมทบมาแลวไมนอยกวา 12 เดือน และ
ออกจากงานแลวไมเกิน 6 เดือน นับแตวันที่
ออกจากงาน

• แบบคำขอเปนผูประกันตน
ตามมาตรา 39 (สปส.1-20)

หักบัญชีเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด
(มหาชน)

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด
(มหาชน)

1. มีสัญชาติไทย หรือ
2. เปนผูถือบัตรประจำตัวคนซึ่งไมมีสัญชาติไทย
ที่มีเลขประจำตัวหลักแรกเปนเลข 0 หรือ 6 หรือ 7
3. มีอายุไมต่ำกวา 15 ปบริบูรณ และไมเกิน 65 ปบริบูรณ
4. ผูพิการทางรางกายที่รับรูสิทธิ

• บัตรประจำตัวประชาชนหรือ
บัตรอื่นที่มีรูปถายซึ่งทางราชการ
ออกให

• เดือนละ 432 บาท
• ฐานในการคำนวณเงินสมทบ
คือ เดือนละ 4,800 บาท เทากันทุกคน
โดยคิดจากอัตราเงินสมทบ 9% (9% x 4,800)
ซึ่งผูประกันตนจะไดรับความคุมครอง 6 กรณี (เจ็บปวย คลอดบุตร
ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะหบุตรและชราภาพ) ตอเนื่องจากการเปน
ผูประกันตนตามมาตรา 33

ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด
(มหาชน)

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด
(มหาชน)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด
(มหาชน)

เคานเตอรธนาคาร/หน�วยบริการ

ธนาคารกรุงไทย
จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
จำกัด (มหาชน)

ผานระบบ Pay at Post
ณ ที่ทำการไปรษณียทั่วประเทศ

เคานเตอร โลตัส
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ธนาคารกรุงไทย จำกัด
(มหาชน)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด
(มหาชน)

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด
(มหาชน)

ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด
(มหาชน)

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด
(มหาชน)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด
(มหาชน)

ผู ไมมีสิทธิสมัคร

เคานเตอรเซอรวิส
(เซเวน-อีเลฟเวน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด
(มหาชน)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด
(มหาชน)

ธนาคารเพ�อการเกษตร
และสหกรณการเกษตร

เคานเตอรบิ๊กซี

เคานเตอร โลตัส

ตูบุญเติม

เคานเตอร CenPay
Powered by บุญเติม

เคานเตอรเซอรวิส
(เซเวน-อีเลฟเวน)

เคานเตอรบิ๊กซี

เคานเตอร CenPay
Powered by บุญเติม

3. เปนขาราชการ
หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ

4. เปนผูพิการทางสติปญญา
หรือผูพิการที่ไมอาจรับรูสิทธิ

หลักฐานการสมัคร

เหตุที่ทำใหผูประกันตนตามมาตรา 39
สิ้นสภาพการเปนผูประกันตน
•
•
•
•

ธนาคารเพ�อการเกษตร
และสหกรณการเกษตร

เคานเตอรธนาคารและหน�วยบริการ

1. ผูถือบัตรประจำตัวคนซึ่งไมมีสัญชาติไทย
ที่มีเลขประจำตัวหลักแรกเปนเลข 0 และหลักที่สองเปนเลข 0

2. เปนผูประกันตนตาม
มาตรา 33 หรือมาตรา 39

ตาย
กลับเขาเปนผูประกันตนตามมาตรา 33
ลาออก
ไมสงเงินสมทบ 3 เดือนติดตอกัน
(สิ้นสภาพตั้งแตเดือนแรกที่ไมสงเงินสมทบ)
• ภายในระยะเวลา 12 เดือน
สงเงินสมทบมาแลวไมครบ 9 เดือน
(สิ้นสภาพในเดือนที่สงเงินสมทบไมครบ 9 เดือน)

ผาน Mobile Application

ชองทางการรับสมัคร
สำนักงานประกันสังคม
ทั่วประเทศ

เคานเตอรเซอรวิส
(เซเวน-อีเลฟเวน)

Shopee

เคานเตอรบิ๊กซี

ความคุมครอง

หักบัญชีเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

• กรณีประสงคจะชำระเงินสมทบโดยหักบัญชีเงินฝากธนาคาร ใหแนบ
สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพยหนาแรกที่มีชื่อและ
เลขที่บัญชีของผูประสงคสมัครเปนผูประกันตนตามมาตรา 39 พรอมรับรอง
สำเนาถูกตอง และหนังสือยินยอมใหหักบัญชีเงินฝากธนาคาร

เงินสมทบที่ตองนำสง

สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา

ธนาคารกรุงไทย จำกัด
(มหาชน)

(สปส.
1-20)

ชองทางการชำระเงินสมทบผูประกันตนตามมาตรา 40

คือ บุคคลทัว่ ไปทีป่ ระกอบอาชีพอิสระ ไมเปนผูป ระกันตน
ตามมาตรา 33 มาตรา 39 ไมเปนขาราชการหรือรัฐวิสาหกิจ

คุณสมบัติของผูสมัคร

หลักฐานการสมัคร

ผูประกันตนโดยสมัครใจ มาตรา 40

ธนาคารเพ�อการเกษตร
และสหกรณการเกษตร

สำหรับผูประกันตนตามมาตรา 40

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
ขึ้นอยูกับระยะเวลาจายเงินสมทบ
- จายเงินสมทบ 6 ใน 10 เดือน กอนทุพพลภาพ ไดรับ 500 บาท/เดือน
- ระยะเวลาในการรับเงินทดแทน
- จายเงินสมทบ 12 ใน 20 เดือน กอนทุพพลภาพ ไดรับ 650 บาท/เดือน
- จายเงินสมทบ 24 ใน 40 เดือน กอนทุพพลภาพ ไดรับ 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
กอนเดือนที่ตายมีสิทธิไดรับคาทำศพ
เงินสมทบมาแลว 60 เดือน กอนเดือนที่ตาย)
4. กรณีชราภาพ ไดรบั เงินกอนพรอมดอกผล
- ไดรับเงินบำเหน็จชราภาพ (ตามจำนวนงวด
ที่จายเงินสมทบ พรอมผลประโยชนตอบแทน)
- 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 รตองสงเงินสมทบทุกเดือน
คราวละไมเกิน 2 คน
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เว็บไซต www.sso.go.th

เครือขายประกันสังคมทั่วประเทศ

สายดวนประกันสังคม 1506

หมายเหตุ : การจายสิทธิประโยชนเปนไปตามหลักเกณฑและเง�อนไขการเกิดสิทธิ

ทางเลือกที่ 1

70

ทางเลือกที่ 2

ทางเลือกที่ 3

100 300

จาย
จาย
จาย
บาท/เดือน
บาท/เดือน
บาท/เดือน
วันละ 300 บาท วันละ 300 บาท วันละ 300 บาท
วันละ 200 บาท วันละ 200 บาท วันละ 200 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)

กองทุน

ประกันสังคม

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

50,000 บาท

25,000 บาท
รับเพิ่ม
8,000 บาท

25,000 บาท
รับเพิ่ม
8,000 บาท

50,000 บาท

ไมคุมครอง

50 บาท/เดือน 150 บาท/เดือน

ไมคุมครอง

ไมคุมครอง

ไมคุมครอง

ออมเพิ่มได
1,000 บาท

ไมคุมครอง

ไมคุมครอง

ไมคุมครอง

รับเพิ่ม
10,000 บาท
ออมเพิ่มได
1,000 บาท

สำนักงานประกันสังคม
กระทรวงแรงงาน
สายดวน
บริการตลอด
24 ชั่วโมง
1506

200 บาท
/คน/เดือน

(ขอมูล ณ เดือนธันวาคม 2564)

www.sso.go.th

แผนพับกองทุนประกันสังคม

www.sso.go.th

การประกันสังคมคืออะไร?
การประกันสังคม คือ การสรางหลักประกัน
ในการดำรงชีวิตในกลุมของสมาชิกที่เขารวมโครงการ
เพื่อรับผิดชอบในการเฉลี่ยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจาก
การเจ็บปวย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะหบุตร ชราภาพ
และวางงาน เพื่อใหไดรับการรักษาพยาบาลและมีรายไดอยางตอเนื่อง
ÍÍÁÊØ¢

ย�นแบบขึ้นทะเบียนเม�อใด?
• ลูกจางตั้งแต 1 คนขึ้นไป (มีอายุไมต่ำกวา
15 ปบริบูรณ และไมเกิน 60 ปบริบูรณในวันเขาทำงาน)
• นายจางขึ้นทะเบียนลูกจางภายใน 30 วัน การรับ
ลูกจางใหมตองแจงขึ้นทะเบียนลูกจางใหมภายใน 30 วัน
เชนกัน

ขึ้นทะเบียนไดที่ ไหน?
กรุงเทพมหานคร

สวนภูมิภาค

นายจางยื่นแบบขึ้นทะเบียน
ไดที่สำนักงานประกันสังคม
กรุงเทพมหานครพื้นที่
ที่สถานประกอบการตั้งอยู

นายจางยื่นแบบขึ้นทะเบียน
ไดที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
ที่สถานประกอบการตั้งอยู

เอกสารที่ ใช ในการตรวจสอบ
สำหรับการย�นแบบขึ้นทะเบียนนายจาง?
กรณีจดทะเบียนนิติบุคคล
1. แผนที่ตั้งและภาพถายของสถานประกอบการ
2. หลักฐานแสดงตัวของนายจาง
- กรรมการผูมีอำนาจลงนาม/หุนสวนผูจัดการที่มีสัญชาติไทย
ใชบัตรประจำตัวประชาชน
- กรรมการผูมีอำนาจลงนาม/หุนสวนผูจัดการที่เปนคนตางดาว
ใช PASSPORT หรือ WORK PERMIT หรือ VISA หรือใบสำคัญประจำตัว
คนตางดาว หรือใบสำคัญถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร หรือหลักฐานการไดรับ
อนุญาตใหเขามาในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวตามกฎหมายวาดวย
คนเขาเมืองของผูมีอำนาจผูกพันนิติบุคคล
3. หนังสือมอบอำนาจ (เฉพาะกรณีมอบอำนาจใหบคุ คลอืน่ กระทำการแทน
พรอมติดอากรแสตมปตามที่ประมวลรัษฎากรกำหนด) พรอมแนบสำเนา
บัตรประจำตัวประชาชนของผูมอบอำนาจ

กรณีเจาของคนเดียว/กิจการรวมคา
1. แผนที่ตั้งและภาพถายของสถานประกอบการ
2. หลักฐานแสดงตัวของนายจาง
2.1 กรณีเจาของคนเดียว ใชบัตรประจำตัวประชาชน
2.2 กรณีกิจการรวมคา
- กรรมการผูมีอำนาจลงนาม/หุนสวนผูจัดการที่มีสัญชาติไทย
ใชบัตรประจำตัวประชาชน
- กรรมการผูมีอำนาจลงนาม/หุนสวนผูจัดการที่เปนคนตางดาว
ใช PASSPORT หรือ WORK PERMIT หรือ VISA หรือใบสำคัญประจำตัว
คนตางดาว หรือใบสำคัญถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร หรือหลักฐานการไดรับ
อนุญาตใหเขามาในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวตามกฎหมายวาดวย
คนเขาเมืองของผูมีอำนาจผูกพันนิติบุคคล
3. หนังสือสัญญาเชา หรือหนังสือยินยอมใหใชสถานที่
4. หนังสือมอบอำนาจ (เฉพาะกรณีมอบอำนาจใหบคุ คลอืน่ กระทำการแทน
พรอมติดอากรแสตมปตามที่ประมวลรัษฎากรกำหนด) พรอมแนบสำเนา
บัตรประจำตัวประชาชนของผูมอบอำนาจ
นอกเหนือจากที่กลาวขางตน กรณีหางหุนสวนสามัญ/นิติบุคคล
อาคารชุด/หมูบ า น/มูลนิธ/ิ สมาคม/สหกรณ เอกสารทีต่ อ งใชในการ
ตรวจสอบเพิ่มเติม ดังนี้ ขอบังคับ และรายงานการประชุมแตงตั้งผูจัดการ
หรือหนังสือจัดตั้งฯ หรือหนังสือรับรองการประชุม
หมายเหตุ
- เอกสารแตละประเภทขึ้นอยูกับประเภทธุรกิจและลักษณะของนายจาง
- กรณีนายจางที่เปนผูรับเหมาชวงหรือรับเหมาคาแรงใหแนบสัญญาวาจาง

สำหรับลูกจาง
1. ใหขน้ึ ทะเบียนลูกจางเปนผูป ระกันตนภายใน 30 วัน นับแตวนั ทีล่ กู จาง
เขาทำงาน
2. กรอกแบบฟอรมขึน้ ทะเบียนผูป ระกันตน (สปส.1-03) ทัง้ กรณีลกู จาง
ทีย่ งั ไมเคยเขาสูร ะบบประกันสังคม และลูกจางทีเ่ คยขึน้ ทะเบียนแลว
3. สำเนาใบอนุญาตทำงานและสำเนาหนังสือเดินทาง
หรือเอกสารแสดงตัวแทนหนังสือเดินทาง หรือสำเนา
ใบอนุญาตทำงานและสำเนาใบสำคัญประจำตัวคนตางดาว
หรือสำเนาบัตรประจำตัวคนซึง่ ไมมสี ญ
ั ชาติไทย (บัตรชมพู)
หรือบัตรประจำตัวบุคคลที่ไมมีสถานะทางทะเบียนกรณี
ผูประกันตนเปนคนตางดาว
**กรณีกิจการเปนเจาของคนเดียว เจาของกิจการคือนายจาง
ไมสามารถขึ้นทะเบียนเปนผูประกันตนได**

การแจงสิ้นสุดและเปลี่ยนแปลงขอเท็จจริง
ผูประกันตนตองทำอยางไร?
การแจงการสิ้นสุดความเปนผูประกันตน
กรณีที่มีลูกจางลาออกจากงาน เลิกจาง ใหนายจางแจงการออกจากงาน
ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยใชแบบแจง
การสิ้นสุดความเปนผูประกันตน (สปส.6-09)
การแจงเปลี่ยนแปลงขอเท็จจริงผูประกันตน
กรณีทผ่ี ปู ระกันตนเปลีย่ นแปลงชือ่ - ชือ่ สกุล หรือขอมูลสถานภาพครอบครัว
และขอมูลจำนวนบุตร ใหนายจางแจงภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือน
ที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยใชแบบแจงการเปลี่ยนแปลงขอเท็จจริงผูประกันตน
(สปส.6-10)
***นายจางยืน่ สปส.1-03 สปส.6-09 และ สปส.6-10 ผานเว็บไซตสำนักงานประกันสังคม
โดยขอทำธุรกรรมผานทางอินเตอรเน็ตไดท่ี www.sso.go.th เมนูบริการอิเล็กทรอนิกส***

เงินสมทบคืออะไร?
เงินสมทบ คือ เงินทีน่ ายจางและลูกจางตองนำสงเขากองทุนประกันสังคม
ทุกเดือน โดยคำนวณจากคาจางทีล่ กู จางไดรบั ในอัตรารอยละ 5 ซึง่ ฐานคาจาง
ทีน่ ำมาคำนวณต่ำสุดเดือนละ 1,650 บาท (83 บาท) และสูงสุดไมเกินเดือนละ
15,000 บาท (750 บาท) ทัง้ นี้ รัฐบาลจะออกเงินสมทบเขากองทุนดวยสวนหนึง่

เม�อใดจึงจะไดรับสิทธิ?
1. กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวย อันมิใชเนือ่ งจากการทำงาน เมือ่ จายเงิน
สมทบมาแลวไมนอ ยกวา 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน กอนวันรับบริการ
ทางการแพทย (จายเงินสมทบครบ 3 เดือน กอนเดือนทีป่ ระสบอันตราย
หรือเจ็บปวย)
2. กรณีคลอดบุตร เมื่อจายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวา 5 เดือน ภายใน
ระยะเวลา 15 เดือน กอนวันรับบริการทางการแพทย (จายเงินสมทบครบ
5 เดือน กอนเดือนที่คลอดบุตร)
3. กรณีทุพพลภาพ อันมิใชเนื่องจากการทำงาน เมื่อจายเงินสมทบมาแลว
ไมนอยกวา 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน กอนทุพพลภาพ (จายเงิน
สมทบครบ 3 เดือน กอนเดือนที่ทุพพลภาพ)
4. กรณีตาย อันมิใชเนือ่ งจากการทำงาน เมือ่ จายเงินสมทบมาแลวไมนอ ยกวา
1 เดือน ภายในระยะเวลา 6 เดือน กอนถึงแกความตาย (จายเงินสมทบครบ
1 เดือน กอนเดือนที่ถึงแกความตาย)
5. กรณีสงเคราะหบุตร เมื่อจายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวา 12 เดือน
ภายในระยะเวลา 36 เดือน กอนเดือนทีม่ สี ทิ ธิ (จายเงินสมทบครบ 12 เดือน
กอนเดือนที่จะใชสิทธิ)

6. กรณีชราภาพ ประโยชนทดแทนในกรณีชราภาพ ไดแก
• เงินบำนาญชราภาพ (จายเปนรายเดือนตลอดชีวิต) เมื่อจายเงิน
สมทบครบ 180 เดือน และมีอายุครบ 55 ปบริบูรณ และความเปน
ผูประกันตนสิ้นสุดลง
• เงินบำเหน็จชราภาพ (จายเปนเงินกอนครั้งเดียว)
- เมื่อจายเงินสมทบไมครบ 180 เดือน และมีอายุครบ 55 ป
บริบูรณ และความเปนผูประกันตนสิ้นสุดลง
- เมื่อเปนผูทุพพลภาพและความเปนผูประกันตนสิ้นสุดลง
หรือถึงแกความตาย
7. กรณีวา งงาน เมือ่ จายเงินสมทบมาแลวไมนอ ยกวา 6 เดือน ภายในระยะเวลา
15 เดือน กอนการวางงาน (จายเงินสมทบครบ 6 เดือน กอนการวางงาน
จากการทำงานกับนายจางรายสุดทาย)

นำสงเงินสมทบอยางไร?
นายจางมีหนาทีห่ กั เงินสมทบในสวนของลูกจางและนำสงสวนของนายจาง
ในจำนวนเทากับเงินสมทบของลูกจาง พรอมจัดทำเอกสารตามแบบ สปส.1-10
สวนที่ 1 และ สปส.1-10 สวนที่ 2 หรือสงขอมูลเงินสมทบผานสือ่ อิเล็กทรอนิกส
นายจางตองชำระเงินสมทบภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป โดยมีชองทาง
การชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมมาตรา 33 ดังนี้
1. ณ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา
2. ผานเคานเตอรธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงศรีอยุธยา
จำกัด (มหาชน)
3. ผานระบบ e-Payment ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) ธนาคาร
กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารซิตแ้ี บงก
เอ็น.เอ ธนาคารมิซโู ฮ จำกัด สาขากรุงเทพฯ ธนาคารซูมโิ ตโม มิตซุย แบงกิง้
คอรปอเรชัน่ ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ธนาคารดอยซแบงก
ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส (นายจางชำระเงินโดยวิธีตัดเงินจากบัญชีเงินฝาก
ธนาคาร) และชำระเงินดวยบัตรเดบิต/เครดิตมาสเตอรการด ผานบริการของ
เคานเตอรเซอรวิส

1.2 คาบริการทางการแพทย
• กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวย
ที่เขารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล
ที่สำนักงานกำหนดสิทธิ ผูประกันตนไมตอง
เสียคาใชจาย
• กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวยฉุกเฉินไมสามารถเขารับการ
รักษาพยาบาลในสถานพยาบาลที่สำนักงานกำหนดสิทธิ
เขารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐ
- ผูปวยนอก เบิกคารักษาพยาบาลไดเทาที่จายจริงตามความจำเปน
- ผูปวยใน เบิกคารักษาพยาบาลไดเทาที่จายจริงตามความจำเปน
ภายในระยะเวลาไมเกิน 72 ชั่วโมง (ไมนับรวมวันหยุดราชการ) คาหองและ
คาอาหารเบิกไดไมเกินวันละ 700 บาท
เขารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของเอกชน
- ผูป ว ยนอก เบิกคารักษาพยาบาลไดเทาทีจ่ า ยจริง ไมเกิน 1,000 บาท
- ผูปวยใน เบิ ก ค า รั ก ษาพยาบาลได ต ามหลั ก เกณฑ แ ละอั ต ราที ่
คณะกรรมการการแพทยกำหนด ภายในระยะเวลาไมเกิน 72 ชัว่ โมง (ไมนบั
รวมวันหยุดราชการ) คาหองและคาอาหารเบิกไดไมเกินวันละ 700 บาท
• กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวยฉุกเฉินวิกฤต สามารถเขารับ
บริการทางการแพทย ณ สถานพยาบาลเอกชนอืน่ ทีใ่ กลเคียงไดทกุ แหง ทีม่ ใิ ช
สถานพยาบาลตามสิทธิการรักษาพยาบาล ผูประกันตนไมตองเสียคาใชจาย
โดยสำนักงานจะรับผิดชอบคาบริการทางการแพทยจนพนภาวะวิกฤตภายใน
72 ชั่วโมง (นับรวมวันหยุดราชการ) ใหแกสถานพยาบาลที่รักษา และกรณี
ที่ผูประกันตนไดรับบริการทางการแพทยจนพนภาวะวิกฤตแลว จะสงตัวไป
เขารับการรักษาตอ ณ สถานพยาบาลที่สำนักงานกำหนดสิทธิ
1.3 คาอวัยวะเทียมและอุปกรณในการบำบัดรักษาโรค
ตามหลักเกณฑและอัตราที่คณะกรรมการการแพทยกำหนด
1.4 กรณีบำบัดทดแทนไต กรณีปลูกถายไขกระดูก
กรณีเปลี่ยนอวัยวะกระจกตา การผาตัดปลูกถายหัวใจ
ปอด ตับ ตับออน และกรณีปลูกถายอวัยวะมากกวาหนึ่ง
อวัยวะพรอมกัน ตามหลักเกณฑและอัตราที่คณะกรรมการ
การแพทยกำหนด

สิทธิประโยชน 7 กรณี ทีผ่ ปู ระกันตนไดรบั มีอะไรบาง?
1 กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวยอันมิใชเน�องจากการทำงาน
1.1 คาสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค
ผูประกันตนมีสิทธิเขารับบริการในสถานพยาบาล
ที่สำนักงานกำหนดสิทธิ โดยการตรวจสุขภาพเพื่อคนหา
ปจจัยเสี่ยง ตามรายการและหลักเกณฑที่คณะกรรมการ
การแพทยกำหนด รวมถึงการฉีดวัคซีนตามสถานการณ
การระบาดของโรคที่กำหนดขึ้นในแตละป

ถอนฟน

อุดฟน

ขูดหินปูน

ผาฟนคุด

1.5 คาบริการทางการแพทยกรณีทันตกรรม
• ถอนฟน อุดฟน ขูดหินปูน และผาตัดฟนคุด ไดรับเทาที่จายจริง
ตามความจำเปน ไมเกิน 900 บาทตอปปฏิทิน
กรณีเขารับบริการทางการแพทยในสถานพยาบาลที่ทำความตกลงกับ
สำนักงาน ไมตอ งสำรองจาย ผูป ระกันตนจายคาบริการทางการแพทยเฉพาะ
สวนเกินจากสิทธิที่ไดรับ

• ใสฟนเทียมชนิดถอดไดบางสวน ตามหลักเกณฑ ดังนี้
1) 1-5 ซี่ ไดรับเทาที่จายจริง ไมเกิน 1,300 บาท
2) มากกวา 5 ซี่ ไดรับเทาที่จายจริง ไมเกิน 1,500 บาท
• ใสฟนเทียมชนิดถอดไดทั้งปาก ตามหลักเกณฑ ดังนี้
1) ชนิดถอดไดทั้งปากบนหรือลาง เทาที่จายจริง
ไมเกิน 2,400 บาท
2) ชนิดถอดไดทั้งปากบนและลาง เทาที่จายจริง
ไมเกิน 4,400 บาท
กรณีใสฟน เทียม สามารถเบิกใชสทิ ธิไดใหมหลังจากพนระยะเวลา
5 ป นับแตวันที่ใสฟนเทียม
1.6 เงินทดแทนการขาดรายได ตองหยุดงานตามคำสัง่ แพทย หากหมดสิทธิ
ไดรับคาจางจากนายจางในวันลาปวยตามกฎหมาย จะไดรับเงินทดแทน
การขาดรายได รอยละ 50 ของ*คาจาง ครั้งละไมเกิน 90 วัน และไมเกิน
180 วันตอปปฏิทนิ เวนแตปว ยดวยโรคเรือ้ รังจะไดรบั เงินทดแทนการขาดรายได
ไมเกิน 365 วันตอป

2

กรณีคลอดบุตร

2.1 คาตรวจและคาฝากครรภ เทาที่จายจริง
จำนวน 5 ครั้ง ไมเกิน 1,500 บาท ดังนี้
• อายุครรภไมเกิน 12 สัปดาห เทาที่จายจริงไมเกิน 500 บาท
• อายุครรภมากกวา 12 สัปดาห แตไมเกิน 20 สัปดาห
เทาที่จายจริงไมเกิน 300 บาท
• อายุครรภมากกวา 20 สัปดาห แตไมเกิน 28 สัปดาห
เทาที่จายจริงไมเกิน 300 บาท
• อายุครรภมากกวา 28 สัปดาห แตไมเกิน 32 สัปดาห
เทาที่จายจริงไมเกิน 200 บาท
• อายุครรภมากกวา 32 สัปดาห แตไมเกิน 40 สัปดาห
เทาที่จายจริงไมเกิน 200 บาท
2.2 คาคลอดบุตร สามารถคลอดบุตรที่สถานพยาบาลใดก็ได จะไดรับเงิน
คาคลอดบุตรเหมาจาย จำนวน 15,000 บาท (เบิกไดไมจำกัดจำนวนครั้ง)
2.3 เงินสงเคราะหการหยุดงานเพือ่ การคลอดบุตร ในอัตรารอยละ 50
ของ*คาจาง เปนเวลา 90 วัน (เบิกไดไมเกิน 2 ครั้ง)
สิทธิประโยชน
ผูประกันตนหญิง ผูประกันตนชาย
คาตรวจและคาฝากครรภ
คาคลอดบุตร
เงินสงเคราะหการหยุดงาน
ผูประกันตนชาย กรณีมีภริยาจดทะเบียนสมรส หรือกรณีอยูกิน
ฉันสามีภริยาโดยเปดเผยและไมมีภริยาอื่นที่จดทะเบียนสมรส จะมี
สิทธิไดรับประโยชนทดแทน
กรณีบิดาและมารดาเปนผูประกันตน ใหใชสิทธิฝายใดฝายหนึ่ง
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กรณีทุพพลภาพ

3.1 เงินทดแทนการขาดรายได
• กรณีทุพพลภาพระดับความสูญเสียรุนแรง
(การสูญเสียตั้งแตรอยละ 50 ขึ้นไป) ไดรับเงิน
ทดแทนการขาดรายไดเปนรายเดือนตลอดชีวิต
ในอัตรารอยละ 50 ของ*คาจาง
• กรณีทพ
ุ พลภาพระดับความสูญเสียไมรนุ แรง
(การสูญเสียตัง้ แตรอ ยละ 35-49) ไดรบั เงินทดแทน
การขาดรายได ในอัตรารอยละ 30 หรือในสวนที่ลดลง แตไมเกินรอยละ 30
ของ*คาจาง ไมเกิน 180 เดือน ตามหลักเกณฑและอัตราที่คณะกรรมการ
การแพทยกำหนด
3.2 คาบริการทางการแพทย
• กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวย
เขารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐ
- ผูป ว ยนอก เบิกคารักษาพยาบาลไดเทาทีจ่ า ยจริงตามความจำเปน
- ผูปวยใน ไมเสียคาใชจาย โดยสถานพยาบาลจะเปนผูเบิกจาก
สำนักงานประกันสังคมโดยตรง
เขารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของเอกชน
- ผูป ว ยนอก เบิกคารักษาพยาบาลไดเทาทีจ่ า ยจริง ไมเกิน 2,000 บาท
- ผูป ว ยใน เบิกคารักษาพยาบาลไดเทาทีจ่ า ยจริง ไมเกิน 4,000 บาท
• กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวยฉุกเฉินวิกฤต
สามารถเขารับบริการทางการแพทย ณ สถานพยาบาลเอกชนอื่นที่ใกลเคียง
ไดทุกแหงที่มิใชสถานพยาบาลตามสิทธิการรักษาพยาบาล
โดยไมเสียคาใชจาย สำนักงานจะรับผิดชอบคาบริการ
ทางการแพทยจนพนภาวะวิกฤต ภายใน 72 ชั่วโมง
(นับรวมวันหยุดราชการ) ใหแกสถานพยาบาลที่รักษา
• การผาตัดปลูกถายอวัยวะ การฟอกเลือด
ดวยเครื่องไตเทียม คาอุปกรณหรืออวัยวะเทียม
จายตามหลักเกณฑและอัตราที่คณะกรรมการการแพทยกำหนด
• คาใชจายในกระบวนการฟนฟูสมรรถภาพ จายตามประกาศ
สำนักงานประกันสังคมเรือ่ ง กำหนดหลักเกณฑอตั ราคาฟน ฟูของผูท พุ พลภาพ
• คารถพยาบาลหรือคาพาหนะรับสงผูทุพพลภาพ กรณีเขารับ
บริการทางการแพทย เหมาจายไมเกินเดือนละ 500 บาท
3.3 กรณีผูทุพพลภาพตาย จะไดรับคาทำศพ
และเงินสงเคราะหกรณีตายใหแกทายาท

กรณีตาย

4.1 คาทำศพ ไดรับคาทำศพ 50,000 บาท
4.2 เงินสงเคราะหการตายใหแกทายาท
• จายเงินสมทบตั้งแต 36 เดือน
ขึ้นไป แตไมถึง 120 เดือน ไดรับในอัตรา
รอยละ 50 ของ*คาจาง คูณ 4
• จายเงินสมทบตั้งแต 120 เดือน
ขึ้นไป ไดรับในอัตรารอยละ 50 ของ*คาจาง
คูณ 12
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กรณีสงเคราะหบุตร

ไดรับเงินสงเคราะหบุตรเหมาจาย
เดือนละ 800 บาทตอบุตรหนึ่งคน
คราวละไมเกิน 3 คน สำหรับบุตร
ชอบดวยกฎหมาย ซึ่งมีอายุไมเกิน
6 ปบริบูรณ
กรณีบิดาและมารดาเปน
ผูประกันตนใหใชสิทธิฝายใด
ฝายหนึ่ง
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กรณีชราภาพ

6.1 เงินบำนาญชราภาพ (จายเปนรายเดือนตลอดชีวิต)
• จายเงินสมทบครบ 180 เดือน ไดรับเงิน
บำนาญชราภาพในอัตรารอยละ 20 ของ*คาจางเฉลี่ย
60 เดือนสุดทายที่ใชเปนฐานในการคำนวณเงินสมทบ
กอนความเปนผูประกันตนสิ้นสุดลง
• จายเงินสมทบมากกวา 180 เดือน ใหปรับเพิ่ม
อัตราเงินบำนาญชราภาพขึ้นอีกรอยละ 1.5 ตอระยะเวลา
การจายเงินสมทบครบทุก 12 เดือน
• กรณีผูรับบำนาญถึงแกความตายภายใน 60 เดือน ใหจายเงิน
บำเหน็จแกทายาท จำนวน 10 เทา ของเงินบำนาญชราภาพรายเดือนทีไ่ ดรบั
กอนถึงแกความตาย
6.2 เงินบำเหน็จชราภาพ (จายเปนเงินกอนครั้งเดียว)
• จายเงินสมทบต่ำกวา 12 เดือน ไดรบั เงินเทากับจำนวนเงินสมทบ
ของกรณีชราภาพในสวนของผูประกันตนเพียงฝายเดียว
• จายเงินสมทบตัง้ แต 12 เดือนขึน้ ไป แตไมถงึ 180 เดือน ไดรบั
เงินเทากับจำนวนเงินสมทบของกรณีชราภาพในสวนของผูป ระกันตน รวมกับ
เงินสมทบในสวนของนายจางและผลประโยชนตอบแทน

