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การประกันสังคม คืออะไร?
การประกั น สั ง คม คือ การสร้างหลักประกันในการ

ด�ำรงชีวติ ในกลุม่ ของสมาชิกทีเ่ ข้าร่วมโครงการ เพือ่ รับผิดชอบในการ
เฉลี่ยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ
ตาย สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงาน เพื่อให้ได้รับการรักษา
พยาบาลและมีรายได้อย่างต่อเนื่อง
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ยื่นแบบขึ้นทะเบียนเมื่อใด?
นายจ้าง ทีม่ ลี กู จ้างตัง้ แต่ 1 คนขึน้ ไป (มีอายุไม่ตำ�่ กว่า 15 ปี

บริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ในวันเข้าท�ำงาน) ต้องขึ้นทะเบียน
นายจ้างพร้อมกับขึ้นทะเบียนลูกจ้าง ภายใน 30 วัน และเมื่อมีการรับ
ลูกจ้างใหม่ต้องแจ้งขึ้นทะเบียนลูกจ้างใหม่ ภายใน 30 วัน เช่นกัน
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หลักฐานอะไรบ้างที่ต้องน�ำมา
แสดงในวันยื่นแบบขึ้นทะเบียน?

  ส�ำหรับนายจ้าง
กรณีจดทะเบียนนิตบิ คุ คล/ส�ำนักงานผูแ้ ทน/บุคคลธรรมดา/
ส�ำนักงานตัวแทน/ร้านค้า/สถานพยาบาล/โรงเรียน/ผูร้ บั เหมาช่วง/
ผู้รับเหมาค่าแรง อย่างละ 1 ฉบับ
1. แบบขึ้นทะเบียนนายจ้าง (สปส.1-01)
2. ส�ำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อม
วัตถุประสงค์ หรือส�ำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ หรือหนังสือรับรองตาม
พระราชบัญญัติประกอบธุรกิจคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 หรือส�ำเนา
สัญญาร่วมค้า หรือส�ำเนาหนังสือรับรองแสดงการจดทะเบียนนิตบิ คุ คล
ของทุกรายที่ร่วมค้า หรือส�ำเนาหนังสือรับรอง หรือหลักฐานการเป็น
นิตบิ คุ คลซึง่ แสดงรายการเกีย่ วกับชือ่ ทุน วัตถุประสงค์ รายชือ่ กรรมการ
และผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลและหนังสือแต่งตั้งผู้แทน
โดยผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่ขอจดทะเบียนนายจ้างเป็น
ผูแ้ ต่งตัง้ ให้มหี น้าทีร่ บั ผิดชอบด�ำเนินกิจการในประเทศไทย แทนนิตบิ คุ คล
หรือใบอนุญาตให้ประกอบกิจการที่ออกตามกฎหมายอื่น

3. ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวผู้เสียภาษีอากร หรือส�ำเนาค�ำขอ
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.01) หรือส�ำเนาภาษีธุรกิจเฉพาะ
(ภ.ธ.20) หรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
4. แผนที่ตั้งและภาพถ่ายของสถานประกอบการ
5. หนังสือมอบอ�ำนาจ (เฉพาะกรณีมอบอ�ำนาจให้บุคคลอื่น
กระท�ำการแทนพร้อมติดอากรแสตมป์ตามทีป่ ระมวลรัษฎากรก�ำหนด)
แนบส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชนของผู้มอบอ�ำนาจและผู้รับมอบ
อ�ำนาจ
6. ส�ำเนาหนังสือสัญญาเช่า หรือหนังสือยินยอมให้ใช้
สถานที่ พร้อมส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน และส�ำเนาทะเบียนบ้าน
ของผู้ให้เช่า หรือสัญญาเช่าแผง หรือหลักฐานแสดงเลขที่แผงและ
ที่ตั้งของตลาด หรือห้างสรรพสินค้า
7. หลักฐานการแสดงตัวของนายจ้าง เช่น ส�ำเนาบัตร
ประจ�ำตัวประชาชน หรือส�ำเนาทะเบียนบ้าน ของนายจ้างหรือกรรมการ
ผู้มีอ�ำนาจลงนาม (กรณีกรรมการบริษัทเป็นชาวต่างชาติ ใช้ส�ำเนา
PASSPORT หรือ WORKPERMIT หรือ VISA) (คนต่างด้าวใช้สำ� เนา
หนังสือเดินทางหรือส�ำเนาใบส�ำคัญประจ�ำตัวคนต่างด้าว) หรือส�ำเนา
ใบส�ำคัญถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร หรือหลักฐานการได้รับอนุญาต
ให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วย
คนเข้าเมืองของผู้มีอ�ำนาจผูกพันนิติบุคคล เป็นต้น
นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น กรณีห้างหุ้นส่วนสามัญ/
นิตบิ คุ คลอาคารชุด/หมูบ่ า้ น/มูลนิธ/ิ สมาคม/สหกรณ์ ให้ใช้เอกสาร
เพิ่มเติม อย่างละ 1 ฉบับ ดังนี้
ข้อบังคับและรายงานการประชุมแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การ หรือหนังสือ
จัดตั้งฯ หรือหนังสือรับรองการประชุม
หมายเหตุ :
			
:
			
			
			

เอกสารแต่ละประเภทขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจและ
ลักษณะของนายจ้าง
กรณีนายจ้างที่เป็นผู้รับเหมาช่วงหรือรับเหมาค่าแรง
ให้แนบส�ำเนาสัญญาว่าจ้างพร้อมส�ำเนาบัตรประจ�ำตัว
ประชาชนของบุคคลหรือส�ำเนาหรือหนังสือรับรอง
ของนิติบุคคลซึ่งเป็นคู่สัญญา

  ส�ำหรับลูกจ้าง
1. ให้ขึ้นทะเบียนลูกจ้างเป็นผู้ประกันตน ภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่ลูกจ้างเข้าท�ำงาน
2. กรอกแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส.1-03)
กรณีลูกจ้างที่ยังไม่เคยเข้าสู่ระบบประกันสังคม
3. ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชนหรือบัตรอืน่ ซึง่ ทางราชการ
ออกให้
4. ส�ำเนาใบอนุญาตท�ำงานและส�ำเนาหนังสือเดินทาง หรือ
ส�ำเนาใบอนุญาตท�ำงานและส�ำเนาใบส�ำคัญประจ�ำตัวคนต่างด้าว
กรณีผู้ประกันตนเป็นคนต่างด้าว
5. ลูกจ้างที่เคยขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนมาแล้ว ให้แจ้งการ
ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส.1-03/1)
**กรณีกิจการเป็นเจ้าของคนเดียว เจ้าของกิจการคือนายจ้าง
ไม่สามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนได้**
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จะขึ้นทะเบียนได้ที่ไหน?

๏ นายจ้าง ทีม่ สี ำ� นักงานใหญ่ตง้ั อยูใ่ นเขตกรุงเทพมหานคร
ให้ ยื่ น แบบได้ ที่ ส� ำ นั ก งานประกั น สั ง คมกรุ ง เทพมหานครพื้ น ที่
ที่สถานประกอบการตั้งอยู่
๏ นายจ้าง ที่มีส�ำนักงานใหญ่ในส่วนภูมิภาค ให้ยื่นแบบ
ขึน้ ทะเบียนได้ทสี่ ำ� นักงานประกันสังคมจังหวัดทีส่ ถานประกอบการตัง้ อยู่
***นายจ้างสามารถท�ำธุรกรรมผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ได้ที่ www.sso.go.th เมนูบริการอิเล็กทรอนิกส์***
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การแจ้งสิ้นสุดและเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริง
ผู้ประกันตน ต้องท�ำอย่างไร?

การแจ้งการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน

กรณีที่มีลูกจ้างลาออกจากงานหรือเลิกจ้าง ให้นายจ้างแจ้ง
การออกจากงานภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป โดยใช้แบบแจ้ง
การสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน (สปส.6-09)

การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงผู้ประกันตน

กรณีที่ผู้ประกันตนเปลี่ยนแปลงชื่อ-ชื่อสกุล
หรือข้อมูลสถานภาพครอบครัวและข้อมูลจ�ำนวนบุตร
ให้นายจ้างแจ้งภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป โดยใช้
แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงของผู้ประกันตน
(สปส.6-10)
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เงินสมทบ คืออะไร?
เงินสมทบ คือ เงินที่นายจ้างและลูกจ้าง

ต้ อ งน� ำ ส่ ง เข้ า กองทุ น ประกั น สั ง คมทุ ก เดื อ น
โดยค�ำนวณจากค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับ ในอัตรา
ร้อยละ 5 ซึ่งฐานค่าจ้างที่น�ำมาค�ำนวณ ต�่ำสุดเดือนละ 1,650 บาท
(83 บาท) และสูงสุดไม่เกินเดือนละ 15,000 บาท (750 บาท) ทั้งนี้
รัฐบาลจะออกเงินสมทบเข้ากองทุนด้วยส่วนหนึ่ง
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จะน�ำส่งเงินสมทบอย่างไร?
นายจ้าง มีหน้าที่หักเงินสมทบในส่วนของลูกจ้างทุกครั้งที่มี

การจ่ายค่าจ้าง และน�ำส่งส่วนของนายจ้าง ในจ�ำนวนเท่ากับเงินสมทบ
ของลูกจ้างทั้งหมดที่ถูกหักรวมกัน พร้อมจัดท�ำเอกสารตามแบบ
สปส.1-10 ส่วนที่ 1 และสปส.1-10 ส่วนที่ 2 หรือจัดท�ำข้อมูลลงสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ โดย :
1. น�ำส่งส�ำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพืน้ ที/่ จังหวัด/
สาขา ด้วยตนเอง หรือผ่านทางไปรษณีย์ เป็นเงินสดหรือเช็ค ภายใน
วันที่ 15 ของเดือนถัดไป หรือ
2. ช�ำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) ธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน) หรือธนาคารธนชาต จ�ำกัด (มหาชน)
สาขาในจังหวัดที่สถานประกอบการตั้งอยู่
3. ช�ำระเงินด้วยระบบ e-payment ของธนาคารซิตี้แบงก์
จ�ำกัด ธนาคารมิซูโฮ คอร์ปอเรต จ�ำกัด ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด
(มหาชน) ธนาคารซูมโิ ตโม มิตซุย แบงกิง้ คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) และ
ธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน) ที่ www.sso.go.th
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สิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนจะได้รับ
มีอะไรบ้าง?

1. กรณีเจ็บป่วย จะได้อะไร?
ได้รับการรักษาพยาบาล โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เมื่อเข้า
รับการรักษาในสถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯ หรือเครือข่าย
ของสถานพยาบาลนั้น และกรณีที่ต้องหยุดพักตามค�ำสั่งแพทย์
หากหมดสิทธิได้รับค่าจ้างจากนายจ้างในวันลาป่วยตามกฎหมาย
ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานแล้ว จะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้
ร้อยละ 50 ของค่าจ้าง แต่ไม่เกิน 90 วันต่อครั้ง และไม่เกิน 180 วัน
ต่อปี เว้นแต่ ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง จะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้
ไม่เกิน 365 วัน
**กรณีป่วยด้วยโรคเรื้อรัง เมื่อเสียชีวิตจะได้รับค่าท�ำศพและ
เงินสงเคราะห์กรณีตายเช่นเดียวกับกรณีตาย**

ถ้าเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลอืน่ จะได้รบั
ค่าบริการทางการแพทย์อย่างไร?
ถ้าเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลอื่นและผู้ประกันตน
ได้ทดรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อน สามารถเบิกคืนจากส�ำนักงาน
ประกันสังคมในอัตราที่ก�ำหนดดังนี้

1.1 เข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐ

		 ไม่ว่ากรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน สามารถ
ขอรั บ ค่ า บริ การทางการแพทย์ คื น ได้ โดยไม่ จ� ำ กั ด จ� ำ นวนครั้ ง
ตามรายละเอียดดังนี้
• ผู้ป่วยนอก
			 สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้เท่าที่จ่ายจริง
ตามความจ�ำเป็น
• ผู้ป่วยใน
			 สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้เท่าที่จ่ายจริง
ตามความจ�ำเป็น ภายในระยะเวลา ไม่เกิน 72 ชั่วโมง ยกเว้น ค่าห้อง
และค่าอาหาร เบิกได้ไม่เกินวันละ 700 บาท

1.2 เข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของ
เอกชน
		 ไม่ว่ากรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน สามารถ
เบิกได้ดังนี้
• ผู้ป่วยนอก
			
• สามารถเบิกค่ าบริการทางการแพทย์เท่าที่
จ่ายจริงไม่เกิน 1,000 บาท
			
• สามารถเบิกค่ าบริการทางการแพทย์เท่าที่
จ่ายจริงเกิน 1,000 บาท ได้หากมีการตรวจรักษาตามรายการใน
ประกาศฯ ดังนี้ การให้เลือดหรือส่วนประกอบของเลือด การฉีดสาร
ต่อต้านพิษจากเชื้อบาดทะยัก การฉีดวัคซีนหรือเซรุ่มป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า (เฉพาะเข็มแรก) การตรวจอัลตร้าซาวด์กรณีที่มีภาวะฉุกเฉิน
เฉียบพลันในช่องท้อง การตรวจด้วย CT-SCAN หรือ MRI จ่ายตาม
เงื่อนไขที่ก�ำหนด การขูดมดลูกกรณีตกเลือดหลังคลอดหรือตกเลือด
จากการแท้งบุตร ค่าฟื้นคืนชีพ และกรณีที่มีการสังเกตอาการในห้อง
สังเกตอาการ ตั้งแต่ 3 ชั่วโมงขึ้นไป
• ผู้ป่วยใน
			
• ค่ารักษาพยาบาล กรณีที่ไม่ได้รักษาในห้อง ICU
เบิกได้ไม่เกินวันละ 2,000 บาท
			
• ค่าห้องและค่าอาหาร เบิกได้ไม่เกินวันละ 700 บาท
			
• ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่ารักษาพยาบาล กรณีทรี่ กั ษา
ในห้อง ICU เบิกได้ไม่เกินวันละ 4,500 บาท
			
• กรณีทมี่ คี วามจ�ำเป็นต้องผ่าตัดใหญ่ เบิกได้ไม่เกิน
ครั้งละ 8,000 - 16,000 บาท ตามระยะเวลาการผ่าตัด
			
• ค่าฟืน้ คืนชีพรวมค่ายาและอุปกรณ์ เบิกได้ไม่เกิน
4,000 บาท
			
• ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการและหรือเอกซเรย์
เบิกได้ไม่เกินรายละ 1,000 บาท
			
• กรณีมคี วามจ�ำเป็นต้องตรวจวินจิ ฉัยพิเศษ ได้แก่
การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อน
ความถี่สูง การตรวจคลื่นสมอง การตรวจอัลตร้าซาวด์
			
• การสวนเส้นเลือดหัวใจและเอกซเรย์ การส่องกล้อง
การตรวจด้วยการฉีดสี การตรวจด้วย CT-SCAN หรือ MRI จ่ายตาม
เงื่อนไขที่ก�ำหนด

1.3 กรณีทันตกรรม จะได้รับสิทธิอะไรบ้าง?
• กรณีถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน และผ่าตัดฟันคุด
ให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับค่าบริการทางการแพทย์เท่าที่จ่ายจริง
ตามความจ�ำเป็นในอัตราไม่เกิน 900 บาทต่อปี
			 ในกรณีที่ผู้ประกันตนเข้ารับบริการทางการแพทย์
ณ สถานพยาบาลที่ท�ำความตกลงกับส�ำนักงาน ให้ผู้ประกันตนจ่าย
ค่าบริการทางการแพทย์ให้กับสถานพยาบาลเฉพาะที่นอกเหนือจาก
อัตราที่ก�ำหนดในวรรคหนึ่ง

• กรณีใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้บางส่วน จะได้รับค่า
บริการทางการแพทย์และค่าฟันเทียม เท่าที่จ่ายจริงตามความจ�ำเป็น
ไม่เกิน 1,500 บาท ภายในระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ใส่ฟันเทียม
ดังนี้
1) 1-5 ซี่ เท่าที่จ่ายจริงตามความจ�ำเป็น
				 ไม่เกิน 1,300 บาท
2) มากกว่า 5 ซี่ เท่าที่จ่ายจริงตามความจ�ำเป็น
				 ไม่เกิน 1,500 บาท
• กรณี ใ ส่ ฟ ั น เที ย มชนิ ด ถอดได้ ทั้ ง ปาก เบิกได้
เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 4,400 บาท ภายใน 5 ปี นับแต่วันที่ใส่ฟันเทียม
ตามหลักเกณฑ์ดังนี้

			 1)
				
			 2)
				

ฟันเทียมชนิดถอดได้ทั้งปากบนหรือล่าง
เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 2,400 บาท
ฟันเทียมชนิดถอดได้ทั้งปากบนและล่าง
เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 4,400 บาท

2. กรณีคลอดบุตร จะได้รับอะไร?
ดังนี้

ได้รับค่าคลอดบุตรโดยไม่จ�ำกัดจ�ำนวนครั้ง โดยมีสิทธิ

1. ผู้ประกันตนหญิง สามารถคลอดบุตรที่สถานพยาบาลใด
ก็ได้ แล้วน�ำส�ำเนาสูติบัตรของบุตร ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน
มาเบิกเงินที่ส�ำนักงานประกันสังคม จะได้รับเงินค่าคลอดบุตร
เหมาจ่าย จ�ำนวน 13,000 บาท และยังจะได้รับเงินสงเคราะห์
การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรอีก ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้าง
เฉลีย่ เป็นเวลา 90 วัน (เงินสงเคราะห์การหยุดงานเพือ่ การคลอดบุตร
เบิกได้ไม่เกิน 2 ครั้ง)
2. ผู้ประกันตนชาย ที่มีภริยาจดทะเบียนสมรสหรือหญิง
ซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภริยา แต่มิได้จดทะเบียนสมรส สามารถเบิก
ค่าคลอดบุตรได้ โดยน�ำส�ำเนาสูติบัตรของบุตร ส�ำเนาทะเบียนสมรส
(ถ้ามี) หรือหนังสือรับรองกรณีไม่มีทะเบียนสมรส (เฉพาะกรณี
ผู้ประกันตนไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับภริยา) มาเบิกเงินที่ส�ำนักงาน
ประกันสังคม จะได้รับเฉพาะเงินค่าคลอดบุตรเหมาจ่าย จ�ำนวน
13,000 บาท

3. กรณีทุพพลภาพ จะได้รับอะไร?
เงินทดแทนการขาดรายได้

3.1 กรณี ทุ พ พลภาพระดั บ
ความสูญเสียไม่รุนแรง ได้รับเงินทดแทน
การขาดรายได้ดังนี้
			 • ไม่อาจประกอบงานตามปกติและงานอืน่ ได้ ให้มสี ทิ ธิ
ได้รบั เงินทดแทนการขาดรายได้ในอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้างรายวัน
ตามมาตรา 57 ตลอดระยะเวลาที่ไม่สามารถประกอบการงานได้
ไม่เกิน 180 เดือน
			 • ไม่อาจประกอบงานตามปกติและรายได้ลดลงจากเดิม
ให้มีสิทธิได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ในส่วนที่ลดลง แต่ไม่เกิน
ร้อยละ 30 ของค่าจ้างรายวันตามมาตรา 57 ไม่เกิน 180 เดือน

3.2 กรณีทุพพลภาพระดับความสูญเสียรุนแรง ได้รับเงิน
ทดแทนการขาดรายได้ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างรายวันตาม
มาตรา 57 ตลอดชีวิต

ค่าบริการทางการแพทย์

สถานพยาบาลของรัฐ

• กรณีผปู้ ว่ ยนอก ได้รบั ค่าบริการทางการแพทย์ เท่าทีจ่ า่ ยจริง
ตามความจ�ำเป็น
• กรณีผู้ป่วยใน เข้ารับบริการทางการแพทย์โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย เนื่องจากสถานพยาบาลจะเป็นผู้เบิกจากส�ำนักงาน
ประกันสังคมโดยตรง

สถานพยาบาลเอกชน

• กรณีผปู้ ว่ ยนอก ได้รบั ค่าบริการทางการแพทย์ เท่าทีจ่ า่ ยจริง
ไม่เกินเดือนละ 2,000 บาท
• กรณีผปู้ ว่ ยใน ได้รบั ค่าบริการทางการแพทย์ เท่าทีจ่ า่ ยจริง
ไม่เกินเดือนละ 4,000 บาท
• ค่ารถพยาบาลหรือค่าพาหนะรับส่งผู้ทุพพลภาพ กรณี
เข้ารับบริการทางการแพทย์ เหมาจ่ายไม่เกินเดือนละ 500 บาท
• ได้รับค่าใช้จ่ายในกระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพของ
ผู้ทุพพลภาพทางร่างกาย จิตใจและอาชีพ ตามประกาศส�ำนักงาน
ประกันสังคม เรื่อง ก�ำหนดหลักเกณฑ์อัตราค่าฟื้นฟูของผู้ทุพพลภาพ
• ผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพเสียชีวิต จะได้รับค่าท�ำศพ และ
เงินสงเคราะห์กรณีตายเช่นเดียวกับกรณีตาย

4. กรณีตาย จะได้รับอะไร?

ได้รับค่าท�ำศพ 40,000 บาท
และได้รับเงินสงเคราะห์กรณีตาย ดังนี้

• จ่ายเงินสมทบตั้งแต่ 36 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 120 เดือน
จะได้รับเงินสงเคราะห์ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ย 4 เดือน
• จ่ายเงินสมทบตัง้ แต่ 120 เดือนขึน้ ไป จะได้รบั เงินสงเคราะห์
ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ย 12 เดือน

5. กรณีสงเคราะห์บุตร จะได้รับอะไร?

ได้ รั บ เงิ น สงเคราะห์ บุ ต รเหมาจ่ า ย
เดือนละ 400 บาทต่อบุตรหนึ่งคน ส�ำหรับบุตร
ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งมีอายุไม่เกิน 6 ปีบริบูรณ์
คราวละไม่เกิน 3 คน

6. กรณีชราภาพ จะได้รับอะไร?
เงินบ�ำนาญชราภาพ

1. กรณีจ่ายเงินสมทบครบ 180 เดือน
(15 ปี) ได้รบั เงินบ�ำนาญชราภาพ ในอัตราร้อยละ 20
ของค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐาน
ในการค�ำนวณเงินสมทบ ก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง
2. กรณีจ่ายเงินสมทบมากกว่า 180 เดือน (15 ปีขึ้นไป)
ให้ปรับเพิ่มอัตราเงินบ�ำนาญชราภาพ ตามข้อ 1 ขึ้นอีกร้อยละ 1.5
ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบทุก 12 เดือน
สูตรค�ำนวณเงินบ�ำนาญชราภาพ
= ค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย คูณด้วย 20%
(+ จ�ำนวน % ที่เพิ่มให้อีกปีละ 1.5%)

เงินบ�ำเหน็จชราภาพ

1. กรณีจ่ายเงินสมทบต�่ำกว่า 12 เดือน จะได้รับเงิน
บ�ำเหน็จชราภาพเท่ากับจ�ำนวนเงินสมทบเฉพาะส่วนของผู้ประกันตน
เพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรและชราภาพ
2. กรณีจ่ายเงินสมทบตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป จะได้รับเงิน
บ�ำเหน็จชราภาพเท่ากับจ�ำนวนเงินสมทบ ที่ผู้ประกันตนและนายจ้าง
จ่ายสมทบ เพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรและ
ชราภาพ พร้อมผลประโยชน์ตอบแทนตามที่ส�ำนักงานประกันสังคม
ประกาศก�ำหนด
3. กรณีผู้รับเงินบ�ำนาญชราภาพถึงแก่ความตาย ภายใน
60 เดือน นับแต่เดือนที่มีสิทธิได้รับเงินบ�ำนาญชราภาพ จะได้รับ
เงินบ�ำเหน็จชราภาพ จ�ำนวน 10 เท่าของเงินบ�ำนาญชราภาพรายเดือน
ที่ได้รับคราวสุดท้ายก่อนถึงแก่ความตาย
สูตรค�ำนวณเงินบ�ำเหน็จชราภาพ
กรณีจ่ายเงินสมทบตั้งแต่ 1 - 11 เดือน
= เงินสมทบของผู้ประกันตนฝ่ายเดียว
กรณีจ่ายเงินสมทบตั้งแต่ 12 - 179 เดือน
= เงินสมทบของผู้ประกันตน + เงินสมทบของนายจ้าง
+ ผลประโยชน์ตอบแทน

เงินบ�ำนาญชราภาพ : จ่ายเป็นรายเดือนตลอดชีวิต
เงินบ�ำเหน็จชราภาพ : จ่ายเป็นก้อนครั้งเดียว

7. กรณีว่างงาน จะได้อะไร?
1. ถูกเลิกจ้าง

		
• ได้ รั บ เงิ น ทดแทน
ในระหว่างการว่างงาน ร้อยละ 50
ของค่าจ้าง ครั้งละไม่เกิน 180 วัน

2. ลาออกหรื อ สิ้ น สุ ด
สัญญาจ้างที่มีก�ำหนดระยะเวลา
การจ้างไว้แน่นอน

		
• ได้รับเงินทดแทนในระหว่างการว่างงาน ร้อยละ 30
ของค่าจ้าง ครั้งละไม่เกิน 90 วัน

3. กรณีไม่ได้ท�ำงานจากเหตุสุดวิสัย

		
• ได้รับเงินทดแทนกรณีว่างงานตามหลักเกณฑ์อัตรา
ก�ำหนดตามกฎกระทรวง
***หากใน 1 ปีปฏิทิน มีการยื่นขอรับเงินทดแทนในระหว่าง
การว่างงาน ทั้งกรณีที่ 1 และกรณีที่ 2 ให้นับระยะเวลาการ
รับเงินทดแทนในระหว่างการว่างงาน รวมกันไม่เกิน 180 วัน***
หมายเหตุ : ผูป้ ระกันตนต้องขึน้ ทะเบียนผูว้ า่ งงานและรายงานตัว
ทางระบบอินเตอร์เน็ต (เว็บไซต์ www.empui.doe.go.th) ภายใน
30 วัน นับแต่วันที่ถูกเลิกจ้างหรือลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างฯ
เพื่อมิให้เสียสิทธิในการรับเงินทดแทน

9

ผูป้ ระกันตนยืน่ ค�ำขอรับประโยชน์ทดแทนได้ทใี่ ด?

ผู้ประกันตนสามารถยื่นแบบค�ำขอรับประโยชน์ทดแทนได้ที่
ส�ำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพืน้ ที/่ จังหวัด/สาขาทัว่ ประเทศ

10

ผูป้ ระกันตนจะรับเงินประโยชน์ทดแทนได้โดยวิธใี ด?
• รับเงินด้วยตนเอง/หรือมอบอ�ำนาจรับเงินแทน
• รับเงินทางธนาณัติ
• รับเงินผ่านธนาคาร 9 แห่ง ได้แก่

		
		
		
		
		

1.
2.
3.
4.
5.

ธนาคารกสิกรไทย
6. ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
7. ธนาคารธนชาต
ธนาคารกรุงเทพ
8. ธนาคารทหารไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์
9. ธนาคารไทยธนาคาร
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
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ผู้ประกันตนโดยสมัครใจ (มาตรา 39)
คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เคยเป็นผู้ประกันตน ตามมาตรา 33 ส่งเงินสมทบมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 12 เดือน และออกจากงานแล้ว ไม่เกิน 6 เดือน
2. ต้ อ งไม่ เ ป็ น ผู ้ รั บ ประโยชน์ ท ดแทนกรณี ทุ พ พลภาพ
จากกองทุนประกันสังคม

หลักฐานการสมัคร

1. แบบค�ำขอเป็นผู้ประกันตน ตามมาตรา 39 (สปส.1-20)
2. บัตรประจ�ำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่มีรูปถ่ายซึ่งทาง
ราชการออกให้พร้อมส�ำเนา
3. กรณีประสงค์จะช�ำระเงินสมทบโดยหักบัญชีเงินฝากธนาคาร
ให้แนบส�ำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์หน้าแรก
ทีม่ ชี อ่ื และเลขทีบ่ ญ
ั ชีของผูป้ ระสงค์สมัครเป็นผูป้ ระกันตน ตามมาตรา 39
พร้อมรับรองส�ำเนาถูกต้อง

เงินสมทบที่ต้องน�ำส่ง

• เดือนละ 432 บาท
• เงินที่ใช้เป็นฐานในการค�ำนวณเงินสมทบ คือ เดือนละ
4,800 บาท เท่ากันทุกคน โดยคิดจากอัตราเงินสมทบ 9% (9% x
4,800) ซึ่งผู้ประกันตนจะได้รับความคุ้มครอง 6 กรณี (เจ็บป่วย
คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุตรและชราภาพ) ต่อเนื่อง
จากการเป็นผู้ประกันตน ตามมาตรา 33

วิธีการจ่ายเงินสมทบ

• จ่ายทีส่ ำ� นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพืน้ ที/่ จังหวัด/
สาขา พร้อมแบบส่งเงินสมทบฯ สปส.1-11
• หักจากบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคาร
กรุงไทย ธนาคารธนชาต ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์
หรือธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• จ่ายด้วยเงินสดที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงไทย
หรือธนาคารธนชาต จ�ำกัด (มหาชน)
• จ่ายผ่านระบบ Pay at Post ณ ที่ท�ำการไปรษณีย์
ทั่วประเทศ ที่มีระบบ Pay at Post
• จ่ายผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น

1.
2.
3.
4.
5.
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เหตุที่ท�ำให้ผู้ประกันตน ตามมาตรา 39 สิ้นสภาพ
ตาย
กลับเข้าเป็นผู้ประกันตน ตามมาตรา 33
ลาออก
ไม่ส่งเงินสมทบ 3 เดือนติดต่อกัน (สิ้นสภาพตั้งแต่
เดือนแรกที่ไม่ส่งเงินสมทบ)
ภายในระยะเวลา 12 เดือน
ส่งเงินสมทบไม่ครบ 9 เดือน
(สิ้นสภาพในเดือนที่ส่งเงิน
สมทบไม่ครบ 9 เดือน)

ผู้ประกันตนโดยสมัครใจ (มาตรา 40)
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. มีอายุไม่ต�่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
2. ไม่เป็นผู้ประกันตน ตามมาตรา 33 หรือ 39
3. มีสัญชาติไทย

หลักฐานการสมัคร

1. แบบค�ำขอสมัครเป็นผู้ประกันตน ตามมาตรา 40
		 (สปส.1-40)
2. บัตรประจ�ำตัวประชาชน

เงินสมทบและสิทธิประโยชน์ ตามมาตรา 40
ผูป้ ระกันตน ตามมาตรา 40 สามารถเลือกความคุม้ ครอง
ประกันสังคม ตามมาตรา 40 ได้ 2 ทางเลือก คือ

ทางเลือกที่ 1
จ่ายเงินสมทบ 100 บาทต่อเดือน (ผู้ประกันตนจ่าย
70 บาท รัฐบาลสมทบ 30 บาท) ได้รับสิทธิประโยชน์ 3 กรณี
ได้แก่
1. กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ได้รบั เงินทดแทน
การขาดรายได้ เมื่อเป็นผู้ป่วยในและนอนพักรักษาตัวใน
โรงพยาบาล ตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป วันละ 200 บาท ไม่เกิน 30 วัน
ต่อปี
เงื่อนไข : จ่ายเงินสมทบ ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 เดือน
ก่อนเดือนที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
2. กรณีทุพพลภาพ ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้
500 – 1,000 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 15 ปี
เงื่อนไข : จ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 6 เดือนขึ้นไป
ก่อนเดือนที่ทุพพลภาพ หากตายก่อนครบ 15 ปี มีสิทธิได้รับ
ค่าท�ำศพ 20,000 บาท
3. กรณีตาย ได้รับค่าท�ำศพ 20,000 บาท
เงื่อนไข : จ่ายเงินสมทบไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน ใน 12 เดือน
ยกเว้น กรณีตายด้วยอุบัติเหตุ จ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า
1 เดือน ใน 6 เดือน ก่อนเดือนที่เสียชีวิต

1. กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ได้รบั เงินทดแทน
การขาดรายได้ เมื่อเป็นผู้ป่วยในและนอนพักรักษาตัวใน
โรงพยาบาล ตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป วันละ 200 บาท ไม่เกิน 30 วัน
ต่อปี
เงื่อนไข : จ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 เดือน
ก่อนเดือนที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
2. กรณีทุพพลภาพ ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้
500 – 1,000 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 15 ปี
เงื่อนไข : จ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 6 เดือนขึ้นไป
ก่อนเดือนที่ทุพพลภาพ หากตายก่อนครบ 15 ปี มีสิทธิได้รับ
ค่าท�ำศพ 20,000 บาท
3. กรณีตาย ได้รับค่าท�ำศพ 20,000 บาท
เงื่อนไข : จ่ายเงินสมทบไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน ใน 12 เดือน
ยกเว้น กรณีตายด้วยอุบัติเหตุ จ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า
1 เดือน ใน 6 เดือน ก่อนเดือนที่เสียชีวิต
4. กรณีชราภาพ (เงินบ�ำเหน็จ) ได้รับเฉพาะส่วนที่
จ่ายเงินสมทบเพื่อกรณีชราภาพรายเดือนและเงินออมเพิ่มเติม
(ถ้ามี) โดยได้รับเงินสมทบคืน เดือนละ 50 บาท ในเดือนที่
ส่งเงินสมทบรวมกับเงินออมเพิ่มเติม ที่จ่ายได้เดือนละไม่เกิน
1,000 บาท (ถ้ามี) พร้อมดอกผลในแต่ละปี
เงื่อนไข : อายุครบ 60 ปีบริบรู ณ์ขนึ้ ไปและแจ้งสิน้ สุด
ความเป็นผู้ประกันตน

กองทุน

ประกันสังคม

ทางเลือกที่ 2

www.sso.go.th

จ่ายเงินสมทบ 150 บาทต่อเดือน (ผู้ประกันตนจ่าย
100 บาท รัฐบาลสมทบ 50 บาท) ได้รับสิทธิประโยชน์ 4 กรณี
ได้แก่

สำ�นักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
พิมพ์เมื่อ กันยายน 2559

www.sso.go.th

สายด่วน โทร. 1506 ให้บริการ 24 ชั่วโมง

