คู่มือการบันทึกการจ่ายเงินประโยชน์ทดแทนกรณีบานาญชราภาพ
ผ่านบริการพร้อมเพย์
โปรแกรม Web application
สำนักงำนประกันสังคม ได้พัฒนำกำรจ่ำยเงินประโยชน์ทดแทนกรณีบำนำญชรำภำพ เป็นกำรโอนเงิน
ให้กับผู้ประกันตน โดยใช้เลขบัตรประจำตัวประชำชนที่ได้มีกำรผูกกับบัญชีธนำคำรที่สมัครใช้บริกำร “พร้อมเพย์”
แทนกำรยื่นสำเนำหน้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำร โดยผู้ประกันตนจะต้องแสดง ควำมจำนงขอรับสิทธิประโยชน์ทดแทน
กรณี บ ำนำญชรำภำพผ่ ำ นบริ ก ำรพร้ อ มเพย์ ที่ ส ำนั ก งำนประกั น สั ง คมกรุ ง เทพมหำนครพื้ น ที้ / จั ง หวั ด /สำขำ
โดยดำเนินกำรดังนี้
1. ผู้ ป ระกั น ตนต้ อ งแสดงควำมจ ำนงขอรั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ท ดแทนกรณี บ ำนำญชรำภำพ
ผ่ำนบริกำรพร้อมเพย์ โดยระบุวิธีกำรรับเงินในแบบคำขอรับ ประโยชน์ทดแทน กองทุนประกันสังคม (สปส.2-01)
เป็นกรณีพร้อมเพย์ ซึ่งปัจจุบันแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส.2-01) อยู่ระหว่ำงกำรปรับปรุง โดยต้องทำ
เครื่องหมำย  ในช่อง
พร้ อ มเพย์ ระหว่ ำ งปรั บ ปรุ ง แบบค ำขอฯ ขอให้ ส ำนั ก งำนประกั น สั ง คม
กรุ งเทพมหำนครพื้ นที่ / จั งหวั ด/สำขำ จั ดท ำตรำยำงประทั บเพิ่ มช่ อง
พร้อมเพย์ เพิ่มเติมไปจนกว่ำจะ
ปรับปรุงแบบคำขอฯ แล้วเสร็จ (ตำมเอกสำรแนบ 1)
2. ผู้ประกันตนที่แสดงควำมจำนงขอรับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีบำนำญชรำภำพต้องกรอก
แบบฟอร์มและลงลำยมือชื่อในหนังสือยินยอมให้หักค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงินผ่ำนธนำคำร เพื่อเป็นหลักฐำนแสดง
ว่ำผู้ประกันตนยินยอมให้ธนำคำรหักค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงินผ่ำนธนำคำรจำกบัญชีเงินฝำกธนำคำรกำรโอนเงิน
ในกรณี จ ำนวนเงินบ ำนำญชรำภำพมียอดเงินโอนมำกกว่ ำ 10,000 บำท แต่ไม่เกิ น 2,000,000 บำทต่อรำยกำร
ซึ่งผู้ประกันตนต้องรับผิดชอบค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงิน 2 บำท ต่อรำยกำร (ตำมเอกสำรแนบ 2)
โดยสำมำรถบันทึกได้ 2 เมนู ดังนี้
1. เมนูงานรับแจ้ง
2. เมนูงานขอเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชี
ซึง่ แต่ละเมนูมขี น้ั ตอนวิธกี ำรทำงำน ดังนี้

-21. เมนู “งำนรับแจ้ง” ใช้บันทึกข้อมูลในส่วน “วิธีกำรรับสิทธิ” ดังนี้
ให้บันทึกข้อมูลบัญชีธนำคำรของผู้ขอรับสิทธิฯ
- ในส่วนของ “ชื่อธนำคำร” ผู้ใช้งำนพิมพ์คำว่ำ “พร้อมเพย์” ระบบจะดึงข้อมูลวิธีกำรรับสิทธิพร้อมเพย์
ขึ้นมำให้อัตโนมัติ

- ให้เลือกวิธีกำรรับสิ ทธิ 036 : พร้อมเพย์ ระบบจะแสดงข้อมูลเลขบัญชีเป็น 1111111111 ขึ้นมำให้
อัตโนมัติ *** ไม่ต้องแก้ไขข้อมูลใดๆ ***

*** เมื่อผู้ใช้งำนกำหนดวิธีกำรรับสิทธิแล้ว ขอให้ดำเนินกำรบันทึกข้อมูลในส่วนที่เหลือตำม “คู่มือกำรใช้
งำนส ำหรั บเจ้ ำหน้ ำที่ป ฏิบั ติงำน ระบบสำรสนเทศกำรจ่ำยประโยชน์ทดแทนกรณี บำนำญชรำภำพ ส่ ว นงำน
ประโยชน์ทดแทน (Operator Manual)” ต่อไป

-32. เมนู “งำนขอเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชี” กำรเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีนั้น สำหรับส่วนงำนประโยชน์ จะต้องบันทึก
ขอเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชี และอนุมัติเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชี (ประโยชน์) ต่อจำกนั้นส่วนงำนกำรเงินจ่ำยจะต้อง
อนุมัติเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชี (กำรเงิน) ด้วย ระบบจึงจะเปลี่ยนแปลงวิธีกำรรับสิทธิเป็นกำรโอนเงินด้วยวิธีกำร
พร้อมเพย์ สำหรับส่วนงำนประโยชน์ มีวิธีกำรดำเนินกำร ดังนี้
2.1 เมนู “บันทึกขอเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชี”
- เลือกเมนูหลัก “งำนขอเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชี ” และเลือกเมนูย่อย “บันทึกขอเปลี่ยนแปลง
เลขที่บัญชี”

- ระบบจะแสดงหน้ำจอ ดังรูป

-4- กรอกเงื่อนไขกำรค้นหำอย่ำงน้อย 1 เงื่อนไข เช่น เลขประจำตัวประชำชน
- เลือก สปส.รับผิดชอบ ซึ่งต้องเป็นสำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นที่/จังหวัด/สำขำ
ที่เป็นผู้ดำเนินกำรบันทึกรับแจ้งและวินิจฉัยประโยชน์ทดแทนกรณีบำนำญชรำภำพ
- กดปุ่ม “ค้นหำข้อมูล” ระบบจะแสดงผลกำรค้นหำข้อมูล ดังรูป

- กดปุ่ม

ที่ท้ำยรำยกำร ระบบจะแสดงหน้ำจอบันทึกข้อมูล ดังรูป

-5- ในส่วนของ “ชื่อธนำคำร” ผู้ใช้งำนพิมพ์คำว่ำ “พร้อมเพย์” ระบบจะดึงข้อมูลวิธีกำรรับสิทธิ
พร้อมเพย์ขึ้นมำให้อัตโนมัติ
- ให้ เลื อกวิธีกำรรั บ สิ ทธิ 036 : พร้อมเพย์ ระบบจะแสดงข้อมูล เลขบัญชีเป็น 1111111111
ขึ้นมำให้อัตโนมัติ
- บันทึก “ชื่อบัญชี” ให้ครบถ้วน (กรณีไม่มีกำรเปลี่ยนชื่อบัญชีสำมำรถกด Enter ระบบจะดึง
ชื่อ – สกุล ให้อัตโนมัติ)
- บันทึก “รหัสผ่ำน” และกดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” ระบบจะทำกำรจัดเก็บข้อมูลวิธีรับสิทธิใหม่
โดยมีสถำนะอนุมัติลงระบบ แต่จะยังไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลวิธีกำรรับสิทธิให้ และแสดงข้อควำม “ระบบบันทึก
ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ดังรูป

*** หลังจำกผู้ใช้งำนบันทึกขอเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีธนำคำรแล้ว จะต้องให้เจ้ำหน้ำที่ส่วนงำนประโยชน์
ที่ได้รับสิทธิอนุมัติเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีทำกำรอนุมัติกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลด้วย โดยให้ปฏิบัติตำม “คู่มือกำรใช้งำน
สำหรับเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำน ระบบสำรสนเทศกำรจ่ำยประโยชน์ทดแทนกรณีบำนำญชรำภำพ ส่วนงำนประโยชน์ทดแทน
(Operator Manual)” ต่อไป

กลุ่มงำนพัฒนำระบบกำรจ่ำยประโยชน์ทดแทน
สำนักสิทธิประโยชน์
มีนำคม 2563

