คู่มือสาหรับประชาชน
งานที่ให้บริการ

การขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม กรณีชราภาพ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-12
สานักงานประกันสังคมจังหวัดและสาขา
สานักสิทธิประโยชน์
สานักบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุน
สานักงานประกันสังคม

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ

ระยะเวลาเปิดให้บริการ

1. สำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นที่ 1-12
2. สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดและสำขำ
ที่อยู่/โทรศัพท์ : ปรำกฏตำมภำคผนวก หรือ
สำมำรถค้นหำได้ทำงเว็บไซด์
http://www.sso.go.th

วัน จันทร์ ถึง วัน ศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 8.30-16.30 น.

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคาขอ
เงื่อนไขการเกิดสิทธิ
 เงินบำเหน็จชรำภำพ
- กรณีจ่ำยเงินสมทบ ไม่ครบ 180 เดือน
- อำยุครบ 55 ปีบริบูรณ์ และควำมเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง
*** กรณีเป็นผู้ทุพพลภำพหรือตำยก่อนอำยุ 55 ปีบริบูรณ์จะได้รับเป็นเงินบำเหน็จชรำภำพ
 เงินบำนำญชรำภำพ

- จ่ำยเงินสมทบครบ 180 เดือน (15 ปี)
- อำยุครบ 55 ปีบริบูรณ์และควำมเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง
ประโยชน์ทดแทนที่ได้รับ
 เงินบำเหน็จชรำภำพ
- จ่ำยเงินสมทบต่ำกว่ำ 12 เดือน ได้รับเท่ำกับจำนวนเงินสมทบในส่วนของผู้ประกันตน
- จ่ำยตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป ได้รับเท่ำกับจำนวนเงินสมทบในส่วนของผู้ประกันตน + นำยจ้ำง + ผลประโยชน์ตอบแทน
 เงินบำนำญชรำภำพ

- กรณีจ่ำยเงินสมทบครบ 180 เดือน ได้รับเงินบำนำญชรำภำพในอัตรำร้อยละ 20 ของค่ำจ้ำงเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้ำย
ที่ใช้เป็นฐำนในกำรคำนวณเงินสมทบก่อนควำมเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง
- กรณีจ่ำยเงินสมทบเกินกว่ำ 180 เดือน ให้ปรับเพิ่มอัตรำเงินบำนำญชรำภำพขึ้นอีกร้อยละ 1.5 ต่อระยะเวลำ
กำรจ่ำยเงินสมทบครบทุก 12 เดือน
*** เงินบำนำญชรำภำพที่จะได้รับไม่ต่ำกว่ำเดือนละ 720 บำท

 ทำยำทผู้มีสิทธิรับเงินบำเหน็จชรำภำพ กรณีผู้ประกันตนมีสิทธิรับประโยชน์ทดแทนกรณีชรำภำพเสียชีวิต ได้แก่
1) บุตรชอบด้วยกฎหมำย ยกเว้น บุตรบุญธรรมหรือบุตรซึ่งได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่นให้ได้รับ
สองส่วน ถ้ำผู้ประกันตนที่ตำยมีบุตรตั้งแต่สำมคนขึ้นไปให้ได้รับสำมส่วน
2) สำมีหรือภริยำให้ได้รับหนึ่งส่วนและ
3) บิดำมำรดำ หรือบิดำ หรือมำรดำที่มีชีวิตอยู่ให้ได้รับหนึ่งส่วน
4) บุคคลซึ่งผู้ประกันตนทำหนังสือระบุไว้เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จชรำภำพ ให้ได้รับหนึ่งส่วน
ในกรณีที่ไม่มีทำยำทในลำดับใด หรือทำยำทนั้นได้ตำยไปเสียก่อน ให้แบ่งเงินบำเหน็จชรำภำพในระหว่ำงทำยำท
ผู้มีสิทธิในลำดับที่มีทำยำทผู้มีสิทธิได้รับ
ในกรณีที่ไม่มีทำยำททั้ง 4 ล ำดับ ข้ำงต้น ให้ ทำยำทดังต่อไปนี้ มีสิ ทธิได้รับเงินบำเหน็จชรำภำพตำมล ำดั บ
หำกบุคคลลำดับใดมีจำนวนมำกกว่ำหนึ่งคนให้บุคคลลำดับนั้นได้รับส่วนแบ่งเท่ำกัน
(1) พี่น้องร่วมบิดำมำรดำเดียวกัน
(2) พี่น้องร่วมบิดำหรือร่วมมำรดำ
(3) ปู่ ย่ำ ตำ ยำย
(4) ลุง ป้ำ น้ำ อำ
วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นคาขอฯ
1. ผู้ประกันตน/ผู้มีสิทธิ ต้องกรอกแบบยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทนให้ถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมตรวจสอบ และ
อ่ำนข้อควำมให้ครบถ้วนก่อนลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำน พร้อมวัน เดือน ปี ที่ยื่นคำขอฯ
2. เอกสำรประกอบกำรยื่นคำขอฯ ที่เป็นสำเนำต้องรับรองควำมถูกต้องของสำเนำทุกฉบับ
3. กรณีเอกสำรหลักฐำนและข้อเท็จจริง ครบถ้วน ถูกต้อง เจ้ำหน้ำที่จะดำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำกำหนด
และมีหนังสือแจ้งผลกำรพิจำรณำให้ผู้ประกันตน/ผู้มีสิทธิทรำบ
4. กรณีเจ้ำหน้ำที่ยังไม่สำมำรถวินิจฉัยเรื่องได้ เจ้ำหน้ำที่จะมีหนังสือแจ้งให้ทรำบว่ำเหตุใดจึงยังไม่สำมำรถวินิจฉัยได้
5. การรับเงินบาเหน็จชราภาพมี 3 วิธี ดังนี้
1)กรณีรับเงินสด /เช็ค (ผู้ประกันตน /ผู้มีสิทธิ ขอรับด้วยตนเองให้นำบัตรประจำตัวประชำชนไปแสดงหรือ
กรณีมอบอำนำจให้บุคคลอื่นมำรับแทนต้องทำเป็นหนังสือและนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้มอบอำนำจ
และผู้รับมอบอำนำจไปแสดงด้วย)
2) กรณีรับเงินทางธนาณัตใิ ห้ ระบุชื่อที่ทาการไปรษณีย์ที่ต้องการจะติดต่อรับเงินให้ ชดั เจน
3)กรณีรับเงินผ่านทางธนาคาร ต้ องแนบสาเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ที่มีชื่อ
และเลขที่บญ
ั ชีของผู้ประกันตน /ผู้มีสิทธิเท่านัน้
6.กรณีรับเงินผ่ำนทำงธนำณัติ สำนักงำนฯ จะส่งธนำณัติให้ผู้ประกันตน /ผู้มีสิทธิ ภำยใน 3 วันทำกำร
นับถัดจำกวันที่อนุมัติคำสั่งจ่ำย
7.กรณีรับเงินผ่ำนทำงธนำคำร สำนักงำนฯ จะโอนเงินเข้ำบัญชีของผู้ประกันตน /ผู้มีสิทธิ ภำยใน 4 วันทำกำร
นับจำกวันที่อนุมัติจ่ำยเงิน
8. การรับเงินบานาญชราภาพ สำนักงำนประกันสังคมจ่ำยประโยชน์ทดแทนผ่ำนทำงธนำคำรเท่ำนั้น โดยธนำคำร
คิดค่ำธรรมเนียมในกำรโอนเงินจำกผู้รับเงินบำนำญชรำภำพตำมอัตรำที่ธนำคำรกำหนด (รำยกำรละ 5 บำท)
กำรยื่นเรื่องขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีดังกล่ำวผู้ยื่นคำขอฯ ต้องนำสำเนำสมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำรประเภท
ออมทรัพย์หน้ำแรกซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชีของผู้ยื่นคำขอฯ และหนังสือยินยอมให้หักเงินจำกบัญชีเงินฝำกธนำคำร
ประกอบกำรยื่นคำขอฯ ด้วย
ทั้งนี้ กำรโอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำรของผู้ประกันตนขึ้นอยู่กับรอบกำรตัดจ่ำยและเงื่อนไขกำรได้รับประโยชน์ทดแทน

หมำยเหตุ :
1. กรณีคำขอฯ หรือรำยกำรเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน หรือไม่อำจแก้ไข/เพิ่มเติมได้
ในขณะนั้น ผู้รับคำขอฯ และผู้ยื่นคำขอฯ จะต้องลงนำมในแบบรับเรื่องและตรวจสอบเอกสำรกำรขอรับประโยชน์
ทดแทนกองทุนประกันสังคม ที่เจ้ำหน้ำที่แจ้งให้ทรำบร่วมกัน พร้อมกำหนดระยะเวลำให้ผู้ยื่นคำขอฯ ดำเนินกำร
แก้ไข/เพิ่มเติม หำกผู้ยื่นคำขอฯ ไม่ดำเนินกำรแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภำยในระยะเวลำที่กำหนด ผู้รับคำขอฯ จะ
ดำเนินกำรคืนคำขอฯ และเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ
2. ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอฯ ไม่ได้มำยื่นด้วยตนเอง ณ สำนักงำนประกันสังคม เช่น ทำงไปรษณีย์ ฝำกผู้อื่นส่ง
เมื่อตรวจสอบแล้ว พบว่ำ เอกสำรไม่ครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือประชำชน สำนักงำนประกันสังคมจะแจ้งให้
ผู้ยื่นคำขอฯ หรือผู้แทนส่งเอกสำรให้สำนักงำนประกันสังคมภำยใน15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
3. พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จะยังไม่พิจำรณำคำขอฯ และยังไม่นับระยะเวลำดำเนินงำน จนกว่ำผู้ยื่นคำขอฯ จะดำเนินกำร
แก้ไขคำขอฯ หรือยื่นเอกสำรเพิ่มเติมครบถ้วนตำมแบบรับเรื่องและตรวจสอบเอกสำรกำรขอรับประโยชน์ทดแทน
กองทุนประกันสังคม นั้นเรียบร้อยแล้ว
4. ขั้นตอนกำรดำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ใน
คู่มือประชำชนเรียบร้อยแล้ว
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
ขั้นตอน
1. กำรตรวจสอบเอกสำร
ผู้ประกันตน/ผู้มีสิทธิยื่นคำขอฯ และเจ้ำหน้ำที่
ตรวจสอบควำมครบถ้วนและถูกต้อง
ของแบบคำขอฯ และเอกสำรประกอบกำรยื่นคำขอฯ
(ระยะเวลำ 5 นำที)
2. กำรพิจำรณำ
เจ้ำหน้ำที่พิจำรณำข้อมูลและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง
สอบข้อเท็จจริง พิจำรณำวินิจฉัยประโยชน์ทดแทน
(ระยะเวลำ 20 นำที)
3. กำรลงนำม
เจ้ำหน้ำที่อนุมัติ แจ้งคำสั่ง
ประโยชน์ทดแทน และรับเงินสด/เช็ค (เฉพำะกรณี
บำเหน็จชรำภำพ) สำนักงำนฯ
(ระยะเวลำ 15 นำที)

ระยะเวลา
ใช้ระยะเวลำทั้งสิ้น 40 นำที / เรื่อง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
สำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นที่ 1-12
สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดและสำขำ

สำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นที่ 1-12
สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดและสำขำ
สำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นที่ 1-12
สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดและสำขำ

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
1. แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน กองทุนประกันสังคม (สปส. 2-01)
จำนวน 1 ฉบับ
2. กรณีผู้ประกันตนเสียชีวิต
- สำเนำมรณะบัตร
จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน และสำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้ตำย/ผู้มีสิทธิ รับเงินบำเหน็จชรำภำพ จำนวน 1 ชุด
- สำเนำทะเบียนสมรสของผู้ประกันตนและของบิดำมำรดำ (ถ้ำมี)
จำนวน 1 ชุด
- สำเนำสูติบัตรของบุตร หรือสำเนำทะเบียนบ้ำนของบุตรกรณีไม่มีสูติบัตร
จำนวน 1 ชุด
3. กรณีเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุลให้แนบสำเนำเอกสำรใบเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุลด้วย
จำนวน 1 ชุด
4. กรณีผู้ประกันตนต่ำงชำติขอรับประโยชน์ทดแทนให้ใช้สำเนำบัตรประกันสังคมและสำเนำหนังสือ
เดินทำง (passport) หรือสำเนำหนังสือเดินทำงชัว่ ครำว หรือเอกสำรรับรองบุคคลที่ทำงรำชกำรออกให้ จำนวน 1 ชุด
และกำรรับเงินให้ใช้เอกสำรฉบับจริง
5. หนังสือระบุให้เป็นผู้มีสิทธิรับเงินบำเหน็จชรำภำพ (ถ้ำมี)
จำนวน 1 ฉบับ
6. กำรจ่ำยเงินกรณีบำเหน็จชรำภำพ
- กรณีผู้มีสิทธิมำรับเงินด้วยตนเองต้องนำบัตรประจำตัวประชำชน (ฉบับจริง) ไปแสดง
- กรณีมอบอำนำจต้องทำเป็นหนังสือและนำบัตรประจำตัวประชำชน (ฉบับจริง) ของผู้มอบ และผู้รับมอบไปแสดง
- กรณีรับเงินทำงธนำคำรให้แนบสำเนำสมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำรประเภทออมทรัพย์หน้ำแรกที่มีชื่อ และ
เลขที่บัญชีของผู้ประกันตน
จำนวน 1 ฉบับ
โดยสำมำรถเลือกรับได้ที่ ธนำคำรกรุงไทย จำกัด (มหำชน) ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรกรุงเทพ จำกัด (มหำชน) ธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน) ธนำคำรทหำรไทย จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรกสิกรไทย จำกัด (มหำชน) ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย ธนำคำรซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหำชน)
และธนำคำรธนชำต จำกัด (มหำชน)
7. กำรจ่ำยเงินกรณีบำนำญชรำภำพผ่ำนธนำคำรเท่ำนั้น ให้แนบสำเนำสมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำรประเภท
ออมทรัพย์หน้ำแรกที่มีชื่อ และเลขที่บัญชีของผู้ประกันตน ตำมธนำคำรข้อ 5.
8. เอกสำรประกอบกำรยื่นคำขอฯ ที่เป็นสำเนำให้รับรองควำมถูกต้องของสำเนำทุกฉบับ และแสดงเอกสำรที่เป็น
ต้นฉบับเมื่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ขอตรวจสอบ กรณีเอกสำรหลักฐำนสำคัญต่อกำรพิจำรณำเป็นภำษำต่ำงประเทศ
ให้จัดทำคำแปลเป็นภำษำไทยและรับรองควำมถูกต้องให้ครบถ้วน
ค่าธรรมเนียม
ไม่เสียค่ำธรรมเนียม

การรับเรื่องร้องเรียน
กำรให้บริกำร หำกไม่เป็นไปตำมข้อตกลงที่ระบุไว้ข้ำงต้น สำมำรถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่
1. ติดต่อด้วยตนเอง หรือทำงจดหมำย หรือโทรศัพท์ ณ สำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นที่ 1-12
สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดและสำขำ และสำนักงำนประกันสังคมส่วนกลำง
2. เว็บไซต์ www.sso.go.th
3. สำยด่วน 1506
4. ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300

กระบวนงานการขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม
กรณีชราภาพ
ผู้ประกันตน//ผู้มีสิทธิยื่นคำขอฯ
เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบควำมครบถ้วน
และถูกต้องของแบบคำขอฯ
และเอกสำรประกอบกำร
ยื่นคำขอฯ
(5 นำที)

เจ้ำหน้ำที่พิจำรณำข้อมูลและ
เอกสำรที่เกี่ยวข้อง สอบข้อเท็จจริง
พิจำรณำวินิจฉัยประโยชน์ทดแทน
(20 นำที)

เจ้ำหน้ำที่อนุมัติ แจ้งคำสั่งประโยชน์
ทดแทน และรับเงินสด/เช็ค
(เฉพำะกรณีบำเหน็จชรำภำพ/
ณ สำนักงำนฯ
(15 นำที)

สรุป ใช้ระยะเวลำทั้งสิ้น 40 นำที / เรื่อง
สำนักงำนประกันสังคมจ่ำยเงินบำนำญชรำภำพผ่ำนทำงธนำคำรเท่ำนั้นโดยกำรโอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำรของผู้ประกันตน ขึ้นอยู่กับรอบกำรตัดจ่ำยและเงื่อนไข
กำรได้รับประโยชน์ทดแทน

ตัวอย่างแบบฟอร
ตัวอย่างแบบฟอร์ม
- แบบคาขอรับประโยชน์ทดแทน กองทุนประกันสังคม (สปส.2-01)
- (ตัวอย่าง) หนังสือระบุให้เป็นผู้มีสิทธิรับเงินบาเหน็จชราภาพ

