กองทุนประกันสังคม
การประกันสังคม คือ การสรางหลักประกันสังคมในการดํารงชีวิตในกลุม ของสมาชิกที่มีรายได
และจายเงินสมทบเขากองทุนประกันสังคม เพื่อรับผิดชอบในการเฉลี่ยความเสีย่ งที่อาจเกิดขึ้นจากการ
เจ็บปวย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะหบุตร ชราภาพและการวางงาน เพื่อใหไดรับการรักษา
พยาบาล และมีการทดแทนรายไดอยางตอเนื่อง
งานประกันสังคมดําเนินการตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 และพระราชกฤษฎีกากําหนดระยะเวลาเริ่ม
ดําเนินการจัดเก็บเงินสมทบเพื่อการใหประโยชนทดแทนในกรณีวาง พ.ศ.2546
ผูประกันตน คือ ลูกจางทีม่ ีอายุไมต่ํากวา 15 ปบริบูรณ และไมเกิน 60 ปบริบูรณในวันเขา
ทํางาน และทํางานอยูในสถานประกอบการที่มีลกู จางตั้งแต 1 คนขึน้ ไป นายจางตองแจงขึน้ ทะเบียน
ลูกจางเปนผูประกันตนภายใน 30 วัน นับแตวันที่รับลูกจางเขาทํางาน มิฉะนั้นจะมีความผิดตองระวาง
โทษจําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับไมเกิน 20,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม คือ เงินที่นายจาง ลูกจางจะตองนําสงเขากองทุนประกัน
สังคมทุกเดือน โดยคํานวณจากคาจางจริงที่ลูกจางไดรับในอัตราเงินสมทบรอยละ 5 ซึ่งกําหนดจาก
ฐานคาจางเปนรายเดือนต่ําสุดเดือนละ 1,650 บาท และสูงสุดไมเกินเดือน 15,000 บาท (เงินสมทบ
ขึ้นต่ําเดือนละ 83 บาท และไมเกินเดือนละ 750 บาท ทัง้ นี้รฐั บาลจะออกเงินสมทบเขากองทุนอีกสวนหนึง่
ผูประกันตนจะไดรับบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล เมื่อไดขึ้นทะเบียนและสงเงินสมทบ
ครบ 3 เดือนแลว โดยผูประกันตนจะตองเลือกสถานพยาบาลที่จะเขารับการพยาบาลเอง สํานักงาน
ประกันสังคมจะสงบัตรรับรองสิทธิฯ มาใหเพื่อใชในการรักษาพยาบาลตามสถานพยาบาลที่ระบุไวในบัตร
รับรองสิทธิฯ ซึง่ จะใหการรักษาพยาบาลโดยไมตองเสียคาใชจายใด ๆ เวนแต ถาตองการสิ่งอํานวย
ความสะดวกผูประกันตนจะตองจายเงินเพิ่มเอง

ผูประกันตนจะไดรับสิทธิประโยชนจากกองทุนประกันสังคม ดังตอไปนี้
1. กรณีประสบภัยอันตรรายหรือเจ็บปวยฉุกเฉินที่ไมเกี่ยวกับการทํางาน จะไดรบั
บริการทางการแพทย เงินทดแทนการขาดรายได คาบริการทางการแพทยกรณีถอนฟน อุดฟน ขูดหินปูน
และการใสฟนเทียมชนิดถอดไดฐานอคริลิก คาอวัยวะเทียม และอุปกรณบําบัดโรค การบําบัดทดแทนไต
โดยการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม การลางชองทองดวยน้ํายาแบบถาวร และการปลูกถายไตการ
ปลูกถายไขกระดูก การผาตัดเปลี่ยนกระจกตา
2. กรณีคลอดบุตร จะไดคาคลอดบุตรและเงินสงเคราะหการหยุดงานเพื่อการคลอดบุตร
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3. กรณีทุพพลภาพ จะไดเงินคาบริการทางการแพทยและเงินทดแทนการขาดรายได คา
อวัยวะเทียม และอุปกรณบําบัดรักษาโรค คาฟนฟูสมรรถภาพของผูทุพพลภาพ คาทําศพและเงินสงเคราะห
กรณีตาย
4. กรณีตาย จะไดรับเงินคาทําศพและเงินสงเคราะหกรณีตาย
5. กรณีสงเคราะหบุตร จะไดรับเงินสงเคราะหบุตร สําหรับบุตรชอบดวยกฎหมายที่อายุ
ไมเกิน 6 ป คราวละไมเกิน 2 คน โดยเหมาจายเดือนละ 350 บาท ตอบุตร 1 คน
6. กรณี ช ราภาพ จะได รั บ เงิ น บํ า เหน็ จ ชราภาพ หรื อ เงิ น บํ า นาญชราภาพ ขึ้ น อยู กั บ
ระยะเวลาการนําสงเงินสมทบของผูประกันตน
7. กรณี ว า งงาน หากถู ก เลิ ก จ า ง จะได รั บ เงิ น ทดแทนร อ ยละ 50 ของค า จ า ง
ปละไมเกิน 180 วัน หากลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจางจะไดรับเงินทดแทนรอยละ 30 ของคาจาง ปละไมเกิน
90 วัน

เงื่อนไขของการเกิดสิทธิ์
1. กรณีเจ็บปวยฯ และกรณีทุพพลภาพ เมื่อจายเงินสมทบมาแลว ไมนอยกวา 3 เดือน
ภายในระยะเวลา 15 เดือน กอนวันรับบริการทางการแพทย
2. กรณีคลอดบุตร เมื่อจายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวา 7 เดือน ภายในระยะเวลา
15 เดือน กอนวันคลอด
3. กรณีตาย เมื่อจายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวา 1 เดือน ภายในระยะเวลา 6 เดือน
กอนถึงแกความตาย
4. กรณีสงเคราะหบุตร เมื่อจายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวา 12 เดือน ภายในระยะเวลา
36 เดือน กอนเดือนที่มีสิทธิไดรับประโยชนทดแทน
5. กรณีชราภาพ มีอายุครบ 55 ป และความเปนผูประกันตนสิ้นสุดลงหรือเมื่อเปนผู
ทุพพลภาพ หรือเมื่อเสียชีวิต
6. กรณีวางงาน เมื่อจายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวา 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน
กอนการวางงาน

สิทธิประโยชนที่ผูประกันตนจะไดรับ
1. กรณีเจ็บปวย
ผูประกันตนไดรับการรักษาพยาบาลโดยไมตองเสียคาใชจายใดๆ เมื่อเขารับการรักษาใน
สถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯ หรือเครือขายของสถานพยาบาลนั้น และไดรับเงินทดแทนการขาด
รายไดรอยละ 50 ของคาจาง โดยไดรับตามที่หยุดงานจริงตามคําสั่งแพทยแตไมเกิน 90 วัน ตอครั้ง ละไมเกิน 180 วัน
ตอป เวนแต ปวยดวยโรคเรื้อรังจะไดรับเงินทดแทนการขาดรายไดไมกิน 365 วัน
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หากไมสามารถเขารับการรักษาในสถานพยาบาลที่ระบุไวตามบัตรฯ
ผูประกันตนจะเขารับการรักษาในสถานพยาบาลอื่นไดในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวย
ฉุกเฉินเทานั้น โดยมีเหตุผลอันสมควร
1. กรณีประสบอันตราย คือ การพบกับเหตุการณหรืออุบัติเหตุที่ทําใหบาดเจ็บอันอาจเปน
อันตรายตอสุขภาพ
2. กรณีเจ็บปวยฉุกเฉิน คือ โรคหรืออาการของโรคซึ่งเกิดขึ้นโดยเฉียบพลันที่มีลักษณะ
รุนแรงอันอาจเปนอันตรายถึงแกชีวิตหรือจําเปนตองไดรับการรักษาพยาบาลเปนการดวน
ถาเขารับการรักษาในสถานพยาบาลอื่นและผูประกันตนไดทดรองจายคารักษาพยาบาลไปกอน
สามารถเบิกคืนจากสํานักงานประกันสังคมในอัตราที่กําหนด ดังนี้
1. เขา รับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐ ไมว ากรณีประสบอัน ตรายหรือ
เจ็บปวยฉุกเฉิน สามารถเบิกไดดังนี้
1.1 ผูปวยนอก สามารถเบิกคารักษาพยาบาล ไดเทาที่จายจริงตามความจําเปน
1.2 ผูปวยใน สามารถเบิกคารักษาพยาบาลไดเทาที่จายจริงตามความจําเปน
ภายในระยะเวลาไมเกิน 72 ชั่วโมงไมนับวันหยุดราชการ ยกเวน คาหองและคาอาหาร เบิกไดไมเกินวันละ
700 บาท
* กรณีประสบอันตราย ผูประกันตนสามารถขอรับคาบริการทางการแพทยคืนได โดยไม
จํากัดจํานวนครั้ง
* กรณีเจ็บปวยฉุกเฉิน ผูประกันตนสามารถขอรับคาบริการทางการแพทยคนื ได ประเภท
ผูปวยนอกและผูปวยในประเภทละไมเกิน 2 ครั้งตอป
2. เขารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของเอกชน ไมวากรณีประสบอันตรายหรือ
เจ็บปวยฉุกเฉินปวยฉุกเฉิน สามารถเบิกไดดังนี้
2.1 กรณีผูปวยนอก
 สามารถเบิกคาบริการทางการแพทยเทาที่จายจริงไมเกิน 1,000 บาท
 สามารถเบิกคาบริการทางการแพทยเทาที่จายจริงเกิน 1,000 บาทได หากมี
การตรวจรักษาตามรายการในประกาศฯ ดังนี้ การใหเลือดหรือสวนประกอบของเลือด การฉีดสารตอตาน
พิษจากเชื้อบาดทะยักการฉีดวัคซีนหรือเซรุมปองกันโรคพิษสุนัขบาเฉพาะเข็มแรก การตรวจอัลตราซาวด
กรณีที่มีภาวะฉุกเฉินเฉียบพลังในชองทอง การตรวจดวย CT-SCAN หรือ MRI จายตามเงื่อนไขที่กําหนด
การขูดมดลูกกรณีตกเลือดหลังคลอดหรือตกเลือดจากการแทงบุตร คาฟนคืนชีพและกรณีที่มีการสังเกต
อาการในหองสังเกตอาการตั้งแต 3 ชั่วโมงขึ้นไป
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2.2 กรณีผูปวยใน
 คารักษาพยาบาลกรณีที่ไมไดรักษาในหอง ICU เบิกไดไมเกิน
วันละ 2,000 บาท
 คาหองและคาอาหาร ไมเกินวันละ 700 บาท
 คา ห อง คา อาหาร ค า รั ก ษาพยาบาล กรณี ที่รั ก ษาในห อง ICU
เบิกไดไมเกินวันละ 4,500 บาท
 กรณีที่มีความจําเปนตองผาตัดใหญ เบิกไดไมเกินครั้งละ 8,00016,000 บาท ตามระยะเวลาการผาตัด
 คาฟนคืนชีพรวมคายาและอุปกรณ เบิกไดไมเกิน 4,000 บาท
 ค า ตรวจทางห อ งปฏิ บั ติ ก ารและหรื อ เอกซเรย เบิ ก ได ใ นวงเงิ น
ไมเกินรายละ 1,000 บาท
 กรกรณีมีความจําเปนตองตรวจวินิจฉัยพิเศษ ไดแก การตรวจคลื่นไฟฟา
หัวใจ การตรวจดวยคลื่นเสียงสะทอนความถี่สูง การตรวจคลื่นสมอง การตรวจอัลตราซาวด
 การสวนเสนเลือดหัวใจ และเอกซเรย การสงกลอง การตรวจดวยการฉีด
สี การตรวจดวย CT-SCAN หรือ MRI จายตามเงื่อนไขที่กําหนด
3. กรณี มี ค วามจํ า เป น ต อ งรั บ หรื อ ส ง ตั ว ผู ป ว ยไปตรวจการวิ นิ จ ฉั ย หรื อ รั ก ษาต อ ยั ง
สถานพยาบาลอีกแหงหนึ่งซึ่งไมใชสถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิ ภายในระยะเวลา 72 ชั่วโมง สามารถ
เบิกคาพาหนะตามอัตราดังนี้
 ภายในเขตจังหวัดเดียวกันสําหรับคารถพยาบาลหรือเรือพยาบาล จาย
ตามจํานวนที่จายจริงไมเกิน 500 บาทตอครั้ง และ 300 บาทตอครั้งสําหรับพาหนะรับจางหรือสวนบุคคล
 ในกรณีขามเขตจังหวัดจายเพิ่มจากกรณีภายในเขตจังหวัดเดียวกันอีก
ตามระยะทางกิโลเมตรละ 6 บาท (ตามระยะทางกรมทางหลวง)
4. เมื่อผูประกันตนเขารับการรักษา ในสถานพยาบาลอื่นผูประกันตนหรือญาติผูเกี่ยวของ
จะตองรับแจง ใหโรงพยาบาลตามบัตรรังรองสิทธิฯทราบโดยดวนเพื่อจะไดรับผิดชอบคา ใชจายในการ
รักษาพยาบาลตอไป สําหรับคารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นกอนการแจงใหโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯ
ทราบ สํานักงานประกันสังคมจะรับผิดชอบคาใชจายภายใน 3 วัน (72 ชั่วโมง) ตามประเภทและอัตราที่
ประกาศกํ า หนด สว นค า ใช จ า ยที่ เ กิ น อยู ใ นความรั บ ผิด ชอบของสถานพยาบาลตามบั ต รรับ รองสิ ท ธิ ฯ
นับตั้งแตเวลาที่สถานพยาบาลตามบัตรฯ ไดรับแจง
5. กรณีไมมีบัตรรับรองสิทธิฯ ถาผูประกันตนจายเงินสมทบครบ 3 เดือนภายในระยะเวลา
15 เดื อนแลว แตยั ง ไม ไดรับบัตรรับรองสิ ทธิฯ เกินประสบอันตรายหรื อเจ็บปว ย จํ าเปน ตองเขา รับ การ
รักษาพยาบาล ใหรีบแจงสํานักงานประกันสังคมทราบโดยเร็วเพื่อจะไดกําหนดโรงพยาบาลใหรักษาตัวโดย
ไม เ สี ย ค า ใช จ า ยต อ ไปและหากไม มี ก ารแจ ง สํ า นั ก งานประกั น สั ง คมภายใน 72 ชั่ ว โมง สํ า นั ก งาน
ประกันสังคมจะรับผิดชอบคารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมเกิน 72 ชั่วโมง
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กรณีทันตกรรมผูประกันตนสามารถใชสิทธิไดดังนี้
กรณีถอนฟน อุดฟน และขูดหินปูน ไดรับคาบริการทางการแพทยเทาที่จายจริง
ตามความจําเปนไมเกิน 250 บาทตอครั้งและไมเกิน 500 บาทตอป
กรณีใสฟนเทียมชนิดถอดไดฐานอคริลิก จะไดรับคาบริการทางการแพทย
และคาฟนเทียมเทาที่จายจริงตามความจําเปนในวงเงินไมเกิน 1,400 บาท ภายในระยะเวลา 5 ป นับแต
วันที่ใสฟนเทียม ดังนี้
1. 1-5 ซี่ เทาที่จายจริงตามความจําเปนไมเกิน 1,200 บาท
2. มากกวา 5 ซี่ เทาที่จายจริงตามความจําเปน ไมเกิน 1,400 บาท

2. กรณีคลอดบุตร
ผูประกันตนมีสิทธิไดรับคาคลอดบุตรคนละ 2 ครั้ง โดยมีสิทธิดังนี้
1. ผูประกันตนหญิงหรือผูประกันตนชายที่มีภริยาจดทะเบียนสมรสหรือหญิงซึ่งอยูกินฉัน
สามีภริยา แตมิไดจดทะเบียนสมรสสามารถคลอดบุตรที่สถานพยาบาลใดก็ได แลวนําสําเนาสูติบัตรของ
บุตร สําเนาทะเบียนสมรส (ถามี) หรือหนังสือรับรองกรณีไมมีทะเบียนสมรส (เฉพาะกรณีผูประกันตนชายใช
สิทธิ แลวไมไดจดทะเบียนสมรสกับภริยา) มาเบิกเงินเหมาจายคาคลอดบุตร ที่สํานักงานประกันสังคมได
ครั้งละ 12,000 บาท
2. สํ า หรั บ ผู ป ระกั น ตนหญิ ง นอกจากจะได รั บ เงิ น เหมาจ า ยค า คลอดบุ ต รแล ว สํ า นั ก
ประกันสังคมยังจายเงินสงเคราะหการหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรอีก ในอัตรารอยละ 50 ของคาจางเฉลี่ย
เปนเวลา 90 วัน

3. กรณีทุพพลภาพ
* ผูประกันตนไดรับเงินทดแทนการขาดรายไดรอยละ 50 ของคาจางเฉลี่ย โดยไดรับเปน
รายเดือนไปตลอดชีวิต (คาจางเฉลี่ย หมายถึง คาจาง 3 เดือน สูงสุดใน 9 เดือนกอนเดือนที่ทุพพลภาพซึ่งมี
อัตราคาจางไมต่ํากวาเดือนละ 1,650 บาท และสูงสุดไมเกินเดือนละ 15,000 บาท)
* ไดรับคาบริการทางการแพทยเทาที่จายจริงตามความจําเปนไมเกินเดือนละ 2,000 บาท
* ไดรับคาใชจายในกระบวนการฟนฟูสมรรถภาพของผูทุพพลภาพทางรางกาย จิตใจ และ
อาชีพตามประกาศสํานักงานประกันสังคม เรื่องกําหนดหลักเกณฑอัตราคาฟนฟูของผูทุพพลภาพเทาที่จาย
จริงตามความจําเปน ไมเกิน 40,000 บาทตอราย
* ผูประกันตนที่ทุพพลภาพตั้งแตวันที่ 30 มีนาคม 2538 เปนตนไป หากเสียชีวติ จะไดรบั คา
ทําศพและเงินสงเคราะหกรณีตายเชนเดียวกับกรณีตาย

4. กรณีตาย
z ไดรับคาทําศพ 40,000 บาท และไดรับเงินสงเคราะหกรณีตาย ดังนี้ จายเงินสมทบตั้งแต 3
ป ขึ้นไป แตไมถึง 10 ป จะไดรับเงินสงเคราะหเทากับรอยละ 50 ของคาจางเฉลี่ยคูณ 3
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* จายเงินสมทบตั้งแต 10 ปขึ้นไป จะไดรับเงินสงเคราะหเทากับรอยละ 50 ของคาจางเฉลี่ย
คูณ 10 (คาจางเฉลี่ย หมายถึง คาจาง 3 เดือน สูงสุดใน 9 เดือนกอนเดือนที่ตาย ซึ่งมีอัตราคาจางไมต่ํากวา
เดือนละ 1,650 บาท และสูงสุดไมเกินเดือนละ 15,000 บาท)

5. กรณีสงเคราะหบุตร
ไดรับเงินสงเคราะหบุตรเหมาจายเดือนละ 350 บาท ตอบุตรหนึ่งคน สําหรับบุตรชอบดวย
กฎหมาย ซึ่งมีอายุไมเกิน 6 ป บริบูรณ คราวละไมเกิน 2 คน

6. กรณีชราภาพ จะไดรับเงินทดแทนดังตอไปนี้
เงินบํานาญชราภาพ
1. กรณีจายเงินสมทบครบ 180 เดือน (15 ป) ไดรับเงินบํานาญชราภาพในอัตรารอยละ 20
ของคาจางเฉลี่ย 60 เดือนสุดทายที่ใชเปนฐานในการคํานวณเงินสมทบกอนความเปนผูประกันตนสิ้นสุดลง
2. กรณีจายเงินสมทบมากกวา 180 เดือน (15 ป) ขึ้นไป ใหปรับเพิ่มอัตราเงินบํานาญชรา
ภาพตามขอ 1 ขึ้นอีกรอยละ 1.5 ตอระยะเวลาการจายเงินสมทบครบทุก 12 เดือน
สูตรคํานวณเงินบํานาญชราภาพ= คาจางเฉลี่ย 60 เดือนสุดทาย คูณดวย 20%
(+จํานวน% ที่เพิ่มใหอีกปละ 1.5%)
เงินบําเหน็จชราภาพ
1. กรณีจายเงินสมทบต่ํากวา 12 เดือน จะไดรับเงินบําเหน็จชราภาพเทากับจํานวนเงิน
สมทบที่ผูประกันตนจายสมทบเพื่อการจายประโยชนทดแทนในกรณีสงเคราะหบุตรและชราภาพ
2. กรณีจายเงินสมทบตั้งแต 12 เดือนขึ้นไป จะไดรับเงินบําเหน็จชราภาพเทากับจํานวน
เงินสมทบที่ผูประกันตนและนายจายจายสมทบเพื่อการจายประโยชนทดแทนในกรณีสงเคราะหบุตรและ
ชราภาพพรอมผลประโยชนตอบแทนตามที่สํานักงานประกันสังคมประกาศกําหนด
3. กรณีผูรับเงินบํานาญชราภาพถึงแกความตายภายใน 60 เดือนนับแตเดือนที่มีสิทธิไดรับ
เงินบํานาญชราภาพ จะไดรับเงินบําเหน็จชราภาพ จํานวน 10 เทาของเงินบํานาญชราภาพรายเดือนที่ไดรับ
คราวสุดทายกอนถึงแกความตาย
สูตราคํานวณเงินบําเหน็จชราภาพ
กรณีจายเงินสมทบตั้งแต 1-11 เดือน
= เงินสมทบของผูประกันตนฝายเดียว กรณีจายเงินสมทบตั้งแต 12-179 เดือน
= เงินสมทบของผูประกันตน + เงินสมทบของนายจาง+ผลประโยชนตอบแทน
เงินบํานาญชราภาพ
จายเปนรายเดือนตลอดชีวิต
เงินบําเหน็จชราภาพ
จายเปนกอนครั้งเดียว
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7. กรณีวางงาน
ถูกเลิกจาย
Â ไดรับเงินทดแทนในระหวางการวางงาน รอยละ 50 ของคาจางเฉลี่ยครั้งละไมเกิน
180 วัน
ลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจางที่มีกําหนดระยะเวลาการจางไวแนนอน
Â ไดรับเงินทดแทนในระหวางการวางงานรอยละ 30 ของคาจางเฉลี่ยครั้งละไมเกิน 90
วัน (คาจางเฉลี่ย หมายถึง คาจาง 3 เดือนสูงสุดใน 9 เดือน กอนเดือนที่วางงานซึ่งมีอัตราคาจางไมต่ํากวา
เดือนละ 1,650 บาท และสูงสุดไมเกินเดือนละ 15,000 บาท)
Â หากใน 1 ป ปฏิทินมีการยื่นขอรับเงินทดแทนในระหวางการวางงานทั้ง 2 กรณีใหนับ
ระยะเวลาการรับเงินทดแทนในระหวางการวางงานรวมกันไมเกิน 180 วัน
หมายเหตุ : ผูประกันตนตองขึ้นทะเบียนผูวางงานที่สํานักจัดหางานของรัฐภายใน 30วันนับแตวันที่ลาออก
ลาออกหรือถูกเลิกจายหรือสิ้นสุดสัญญาจางเพื่อมิใหเสียสิทธิในการรับเงินทดแทน
ผูประกันตนสามารถยื่นแบบคําขอรับประโยชนทดแทนไดที่สํานักงานประกันสังคมเขต
พื้นที่ / จังหวัดทั่วประเทศ หรือขอรับประโยชนทดแทนทางโทรศัพทหรือสงแบบคําขอรับประโยชนทดแทนได
ทางไปรษณี ย สํ า หรั บ กรณี ว า งงานผู ป ระกั น ตนกรณี ว า งงานต อ งยื่ น แบบคํ า ขอรั บ ประโยชน ท ดแทนที่
สํานักงานจัดหางานของรัฐทั่วประเทศ
ผูประกันตนสามารถขอรับเงินประโยชนทดแทนไดดังตอไปนี้
* รับเงินดวยตนเอง/หรือมอบอํานาจรับเงินแทน
* รับเงินทางธนาณัติ
* รับเงินผานธนาคาร 9 แหง ไดแก
1. ธนาคารกสิกรไทย
5. ธนาคารทหารไทย
2. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
6. ธนาคารกรุงไทย
3. ธนาคารกรุงเทพ
7. ธนาคารนครหลวงไทย
4. ธนาคารไทยพาณิชย
8. ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย
9. ธนาคารไทยธนาคาร
ผูประกันตนโดยสมัครใจ คือ ผูประกันตนตามมาตรา 39
± คุณสมบัติของผูสมัคร
1. เคยเปนผูประกันตนตามมาตรา 33 สงเงินสมทบมาแลวไมนอยกวา 12 เดือน และออกจากงานแลว
ไมเกิน 6 เดือน
2. ตองไมเปนผูรับประโยชนทดแทนกรณีทุพพลภาพจากกองทุนประกันสังคม
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± การยื่นใบสมัคร
1. ตอ งยื่น ใบสมั ครตามแบบคําขอเปนผูประกัน ตนตามมาตรา 39 (แบบ สปส.1-20) ดว ยตนเอง
ภายใน 6 เดือน นับแตวันออกจากงาน
ไดที่สํานักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา หรือ
ประกันสังคมจังหวัดสาขาหาดใหญ
± หลักฐานการสมัคร
1. แบบคําขอเปนผูประกันตนตามมาตรา 39 (สปส.1-20)
2. บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่มีรูปถายซึ่งทางราชการออกใหพรอมสําเนา
± เงินสมทบที่ตองนําสง
• เดือนละ 432 บาท
• เงินที่ใชเปนหลักฐานในการคํานวณเงินสมทบ คือ เดือนละ 4,800 บาท เทากันทุกคน โดย
คิดจากอัตราเงินสมทบ 9% (9%X4,800) ซึ่งผูประกันตนจะไดรับความคุมครอง 6 กรณี
(เจ็บปวย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะหบุตรและชราภาพ) ตอเนื่องจากการเปน
ผูประกันตนตามมาตรา 33
± วิธีการจายเงินสมทบ
• จายที่สํานักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ / จังหวัด พรอมแบบสงเงินสมทบฯ สปส. 1-11
• จายเงินทางธนาณัติ พรอมแบบสงเงินสมทบฯ สปส. 1-11
• หักจากบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกร หรือ ธนาคาร
นครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)
± หนาที่ของผูประกันตนตามมาตรา 39
1. ตองนําสงเงินสมทบ ภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน หากเกินกําหนดตองเสียเงินเพิ่มในอัตรารอย
ละ 2 ตอเดือน
2. แจงการเปลี่ยนแปลงขอเท็จจริงใหสํานักงานประกันสังคมทราบ ดังนี้
กรณี เ ปลี่ ย นแปลงสถานที่ ติ ด ต อ ต อ งแจ ง ล ว งหน า อย า งน อ ย 30 วั น ตามแบบแจ ง การ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ติดตอ (สปส. 1-34)
3. กรณีเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล หรือแกไขขอมูลสวนบุคคลอื่น ๆ ตองแจงทันทีพรอมแนบสําเนา
หลักฐาน
4. กรณีประสงคลาออก หรือกลับเขาทํางาน และมีสถานะเปนผูประกันตนตามมาตรา 33 ตองแจง
เปนลายลักษณอักษรทันทีตามแบบแจงการสิ้นสุดความเปนผูประกันตนตามมาตรา 39
(สปส.1-21)
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± เหตุที่ทําใหผูประกันตนตามมาตรา 39 สิ้นสภาพ
1. ตาย
2. กลับเขาเปนผูประกันตนตามมาตรา 33
3. ลาออก
4. ไมสงเงินสมทบ 3 เดือนติดตอกัน (สิ้นสภาพตั้งแตเดือนแรกที่ไมสงเงินสมทบ)
5. ภายในระยะเวลา 12 เดือน สงเงินสมทบไมครบ 9 เดือน (สิ้นสภาพในเดือนที่สงเงินสมทบไม
ครบ 9 เดือน)

ááááááááááááááááááááááááááá
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