กองทุนประกันสังคม
1. การประกันสังคมคืออะไร
การประกั น สั ง คม คื อ การสร้ า งหลั ก ประกั น ในการด ารงชี วิ ต ในกลุ่ ม ของสมาชิ ก ที่ มี ร ายได้
และจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมเพื่อรับผิดชอบในการเฉลี่ยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเจ็บป่วย
คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และการว่างงาน เพื่อให้ได้รับการรักษาพยาบาล และมี
การทดแทนรายได้อย่างต่อเนื่อง
2. งานประกันสังคมดาเนินการตามกฎหมายอะไร
งานประกันสังคมดาเนินการตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 และพระราชกฤษฎีกากาหนดระยะเวลาเริ่มดาเนินการจัดเก็บ
เงินสมทบเพื่อการให้ประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน พ.ศ. 2546
3. ใครคือผู้ประกันตน
ผู้ประกันตน คือ ลูกจ้างที่มีอายุไม่ต่ากว่า 15 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ในวันเข้าทางาน
และทางานอยู่ในสถานประกอบการที่มีลูกจ้าง ตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป
4. ยื่นแบบขึ้นทะเบียนเมื่อใด
นายจ้ า งที่ มี ลู ก จ้ า ง ตั้ ง แต่ 1 คนขึ้ น ไป ต้ อ งขึ้ น ทะเบี ย นนายจ้ า งพร้ อ มกั บ ขึ้ น ทะเบี ย นลู ก จ้ า ง
เป็นผู้ประกันตน ภายใน 30 วัน และเมื่อมีการรับลูกจ้างใหม่ต้องแจ้งขึ้ นทะเบียนลูกจ้างใหม่ ภายใน 30 วัน
เช่นกัน
5. หลักฐานอะไรบ้างที่ต้องนามาแสดงในวันยื่นแบบขึ้นทะเบียน
สาหรับนายจ้าง
กรณีนิติบุคคล
1. แบบขึ้นทะเบียนนายจ้าง (สปส.1-01)
2. สาเนาหรือภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมวัตถุประสงค์
3. ส าเนาหรื อ ภาพถ่ า ยใบทะเบี ย นภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม (ภ.พ.20) หรื อ ส าเนาหรื อ ภาพถ่ า ยค าขอ
จดทะเบี ย นภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม (ภ.พ.01) หรื อ ส าเนาหรื อ ภาพถ่ า ยภาษี ธุ ร กิ จ เฉพาะ (ภ.ธ.20) หรื อ ส าเนา
หรือภาพถ่ายใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)
4. แผนที่ตั้งของสถานประกอบการ
5. หนังสือมอบอานาจ (เฉพาะกรณีมอบอานาจให้บุคคลอื่นกระทาการแทน พร้อมติดอากรแสตมป์
ตามที่ประมวลรัษฎากรกาหนด)
กรณีเจ้าของคนเดียว
1. สาเนาหรือภาพถ่ายบัตรประจาตัวประชาชน (คนต่างด้าวใช้สาเนาหนังสือเดินทาง หรือใบสาคัญ
ประจาตัวคนต่างด้าว)
2. สาเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน
3. สาเนาหรือภาพถ่ายใบทะเบียนพาณิชย์ หรือใบอนุญาตให้ประกอบกิจการที่ออกตามกฎหมายอื่น
ซึ่งระบุชื่อที่อยู่ชัดเจน
-/4. สาเนา...

-24. สาเนาบัตรประจาตัวผู้เสียภาษีอากร หรือสาเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
(ร.ง.4) หรือสาเนาหรือภาพถ่ายใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) หรือสาเนาหรือภาพถ่ายภาษีธุรกิจเฉพาะ
(ภ.ธ.20)
5. แผนที่ตั้งของสถานประกอบการ
6. หนังสือมอบอานาจ (เฉพาะกรณีมอบอานาจให้บุคคลอื่นกระทาการแทน พร้อมติดอากรแสตมป์
ตามที่ประมวลรัษฎากรกาหนด)
สาหรับลูกจ้าง
1. ให้ขึ้นทะเบียนลูกจ้างเป็นผู้ประกันตน ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ลูกจ้างเข้าทางาน
2. กรอกแบบฟอร์ ม ขึ้น ทะเบี ย นผู้ ประกัน ตน (สปส.1-03) กรณี ลู ก จ้า งที่ยั ง ไม่ เ คยเข้า สู่ ร ะบบ
ประกันสังคม
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรอื่นซึ่งทางราชการออกให้
4. สาเนาใบอนุ ญาตทางานและส าเนาหนังสือเดินทาง หรือส าเนาใบอนุญาตทางานและสาเนา
ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว (ในกรณีผู้ประกันตนเป็นชาวต่างด้าว)
5. ลูกจ้างที่เคยขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนมาแล้ว ให้แจ้งการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน(สปส.๑-๐๓/๑)
กรณี กิ จ การเป็ น เจ้ า ของคนเดี ย ว เจ้ า ของกิ จ การคื อ นายจ้ า งไม่ ส ามารถขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น
ผู้ประกันตนได้
6. จะขึ้นทะเบียนกับกองทุนประกันสังคมอย่างไร
นายจ้างต้องยื่นแบบ ดังนี้
1. แบบขึ้นทะเบียนนายจ้าง (สปส.1-01)
2. แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส.1-03 สปส.1-03/1) โดยนายจ้างที่มีสานักงานใหญ่ตั้งอยู่
ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ ยื่น แบบได้ที่ ส านักงานประกันสั งคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ สาหรับนายจ้างที่มี
สานักงานใหญ่ในส่วนภูมิภาค ให้ยื่นแบบขึ้นทะเบียนได้ที่ สานักงานประกันสังคมจังหวัดที่สถานประกอบการ
ตั้งอยู่ หรือนายจ้างสามารถขึ้นทะเบียนผ่านทางอินเตอร์เน็ต (www.sso.go.th) เมนู e-service
การแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงผู้ประกันตน
๏ การแจ้งการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน
กรณีที่มีลูกจ้างลาออกจากงาน เลิกจ้าง ให้นายจ้างแจ้งการออกจากงาน ภายในวันที่ 15 ของเดือน
ถัดไป โดยใช้แบบหนังสือแจ้งการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน (สปส.6-09)
๏ การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงผู้ประกันตน
กรณีที่ผู้ประกันตนเปลี่ยนแปลงชื่อ -ชื่อสกุล หรือข้อมูลสถานภาพครอบครัวและข้อมูลจานวนบุตร
ให้ น ายจ้ างแจ้ งภายในวั น ที่ 15 ของเดือ นถั ดไป โดยใช้แ บบหนั งสื อ แจ้ งการเปลี่ ยนแปลงข้ อเท็จจริง ของ
ผู้ประกันตน (สปส.6-10)

-/ 7. เงินสมทบ…

-37. เงินสมทบคืออะไร
เงินสมทบ คือ เงินที่นายจ้าง ลูกจ้าง ต้องนาส่งเข้ากองทุนประกันสังคมทุกเดือน โดยคานวณจากค่าจ้าง
ที่ลูกจ้างได้รับ ในอัตราร้อยละ 5 ซึ่งฐานค่าจ้างที่จะนามาคานวณต่าสุดเดือนละ 1,650 บาท และสูงสุดไม่เกิน
เดือนละ 15,000 บาท (เงินสมทบขั้นต่าเดือนละ 83 บาท และไม่เกินเดือนละ 750 บาท) ทั้งนี้ รัฐบาลจะออก
เงินสมทบเข้ากองทุนอีกส่วนหนึ่ง
8. จะนาส่งเงินสมทบอย่างไร
นายจ้างมีหน้าที่หักเงินสมทบในส่วนของลูกจ้างทุ กครั้งที่มีการจ่ายค่าจ้าง และนาส่งส่วนของนายจ้าง
ในจานวนเท่ากับเงินสมทบของลูกจ้างทั้งหมดที่ถูกหักรวมกัน พร้อมจัดทาเอกสารตามแบบ สปส.1-10 ส่วนที่ 1
และสปส.1-10 ส่วนที่ 2 หรือจัดทาข้อมูลลงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดย :
1. นาส่งสานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ด้วยตนเอง หรือผ่านทางไปรษณีย์
เป็นเงินสดหรือเช็ค ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป หรือ
2. ชาระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) หรือธนาคาร
นครหลวงไทย จากัด (มหาชน) สาขาในจังหวัดที่สถานประกอบการตั้งอยู่
3. ชาระเงินด้วยระบบ e-payment ของธนาคารซิตี้แบงก์ จากัด ธนาคารมิซูโฮ คอร์ปอเรต จากัด
ธนาคารกรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยา จ ากั ด (มหาชน) ธนาคารซู มิ โ ตโม มิ ต ซุ ย แบงกิ้ ง คอร์ ป อเรชั่ น จ ากั ด
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) และธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
ที่ www.sso.go.th
9. หากนาส่งเงินสมทบไม่ทันหรือส่งไม่ครบจะต้องทาอย่างไร
นายจ้างต้องรับผิดชอบจ่ายเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ ๒ ต่อเดือน ของจานวนเงินที่ไม่ได้นาส่ง หรือจานวน
เงินที่ขาดอยู่ และต้องไปชาระที่สานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ หรือสานักงานประกันสังคม
จังหวัด หรือสานักงานประกันสังคมจังหวัดสาขาเท่านั้น
10. เมื่อขึ้นทะเบียนแล้ว ผู้ประกันตนจะได้รับอะไรจากประกันสังคม
1. บัตรประกันสังคม
- ผู้ประกันตนที่เป็นคนไทย ใช้บัตรประจาตัวประชาชนแทนบัตรประกันสังคม
- ผู้ ป ระกั น ตนที่ เ ป็ น คนต่ า งด้ า ว จะได้ รั บ บั ต รประกั น สั ง คมเพื่ อ ใช้ ใ นการติ ด ต่ อ กั บ ส านั ก งาน
ประกันสังคม
2. บัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล
- เมื่อได้ขึ้น ทะเบี ย นและส่ งเงิ น สมทบครบ 3 เดือนแล้ ว ผู้ ประกัน ตนจะได้รั บบัตรรับ รองสิ ทธิ ฯ
เพื่ อ เข้ า รั บ การรั ก ษาในสถานพยาบาลที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นบั ต รรั บ รองสิ ท ธิ ซึ่ ง ผู้ ป ระกั น ตนได้ เ ลื อ กไว้ โ ดยไม่ ต้ อ ง
เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เว้นแต่ ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการร้องขอเพื่ออานวยความสะดวก ผู้เข้ารับการรักษาจะต้อง
จ่ายเงินเพิ่มเอง

-/ 10. กรณีเจ็บ...

-410. กรณีเจ็บป่วยจะได้อะไร?
ได้รับการรักษาพยาบาล โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เมื่อเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลตามบัตร
รับรองสิทธิ หรือเครือข่ายของสถานพยาบาลนั้น และกรณีที่ต้องหยุดพักตามคาสั่งแพทย์ หากหมดสิทธิได้รับ
ค่าจ้างจากนายจ้างในวันลาป่วยตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานแล้ ว จะได้รับเงินทดแทนการขาด
รายได้ ร้อยละ 50 ของค่าจ้าง แต่ไม่เกิน 90 วันต่อครั้ง และไม่เกิน 180 วันต่อปี เว้นแต่ ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง
จะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ ไม่เกิน 365 วัน
11. หากไม่สามารถเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลที่ระบุไว้ตามบัตรฯ จะรักษาที่อื่นได้หรือไม่?
ผู้ประกันตนจะเข้ารั บการรักษาในสถานพยาบาลอื่นได้ในกรณีประสบอันตายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน
เท่านั้น โดยมีเหตุผลอันสมควร
1. กรณีประสบอันตราย คือ การพบกับเหตุการณ์หรืออุบัติเหตุที่ทาให้บาดเจ็บ อันอาจเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ
2. กรณี เ จ็ บป่ว ยฉุ กเฉิ น คือ โรคหรืออาการของโรคซึ่ง เกิ ดขึ้น โดยเฉี ยบพลั นที่มี ลั ก ษณะรุน แรง
อันอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต หรือจาเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาลเป็นการด่วน
12. ถ้าเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลอื่น จะได้รับค่าบริการทางการแพทย์อย่างไร?
ถ้าเข้ารับ การรักษาในสถานพยาบาลอื่ น และผู้ ประกันตนได้ทดรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อน
สามารถเบิกคืนจากสานักงานประกันสังคมในอัตราที่กาหนด ดังนี้
1. เข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐ ไม่ว่ากรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน
สามารถเบิกได้ดังนี้
1.1 ผู้ป่วยนอก สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้เท่าที่จ่ายจริงตามความจาเป็น
1.2 ผู้ป่วยใน สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้เท่าที่จ่ายจริงตามความจาเป็น ภายในระยะเวลา
ไม่เกิน 72 ชั่วโมง ยกเว้น ค่าห้องและค่าอาหาร เบิกได้ไม่เกินวันละ 700 บาท
- กรณีประสบอันตราย ผู้ประกันตนสามารถขอรับค่าบริการทางแพทย์คืนได้ โดยไม่จากัดจานวน
ครั้ง
- กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน ผู้ประกันตนสามารถขอรับค่าบริการทางการแพทย์คืนได้ ประเภทผู้ป่วย
นอกและผู้ป่วยใน ประเภทละไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี
2. เข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของเอกชน ไม่ว่ากรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
ฉุกเฉิน สามารถเบิกได้ดังนี้
2.1 กรณีผู้ป่วยนอก
* สามารถเบิกค่าบริการทางการแพทย์เท่าที่จ่าย จริงไม่เกิน 1,000 บาท
* สามารถเบิกค่าบริการทางการแพทย์เท่าที่จ่ายจริง เกิน 1,000 บาทได้ หากมีการตรวจ
รักษาตามรายการในประกาศฯ ดังนี้ การให้เลือดหรือส่วนประกอบของเลือด การฉีดสารต่อต้านพิษจากเชื้อ
บาดทะยัก การฉีดวัคซีนหรือเซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเฉพาะเข็มแรก การตรวจอัลตร้าซาวด์ กรณีที่มีภาวะ
ฉุกเฉินเฉียบพลันในช่องท้อง การตรวจด้วย CT-SCAN หรือ MRI จ่ายตามเงื่อนไขที่กาหนด การขูดมดลูกกรณี
ตกเลือดหลังคลอดหรือตกเลือดจากการแท้งบุตร ค่าฟื้นคืนชีพ และกรณีที่มีการสังเกตอาการ ในห้องสังเกต
อาการ ตั้งแต่ ๓ ชั่วโมงขึ้นไป
-/2.2 กรณี...

-52.2 กรณีผู้ป่วยใน
* ค่ารักษาพยาบาล กรณีที่ไม่ได้รักษาในห้อง ICU เบิกได้ไม่เกินวันละ 2,000 บาท
* ค่าห้องและค่าอาหาร ไม่เกินวันละ 700 บาท
* ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่ารักษาพยาบาล กรณีที่รักษาในห้อง ICU เบิกได้ไม่เกิน วันละ 4,500 บาท
* กรณี ที่ มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งผ่ า ตั ด ใหญ่ เบิ ก ได้ ไ ม่ เ กิ น ครั้ ง ละ 8,000 - 16,000 บาท
ตามระยะเวลาการผ่าตัด
* ค่าฟื้นคืนชีพรวมค่ายาและอุปกรณ์ เบิกได้ไม่เกิน 4,000 บาท
* ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการและหรือเอกซเรย์ เบิกได้ในวงเงินไม่เกินรายละ 1,000 บาท
* กรณีมีความจาเป็นต้องตรวจวินิจฉัยพิเศษ ได้แก่ การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ การตรวจหัวใจ
ด้วยคลื่นเสียงสะท้องความถี่สูง การตรวจคลื่นสมอง การตรวจอัลตราซาวด์
* การสวนเส้นเลือดหัวใจและเอกซเรย์ การส่องกล้อง การตรวจด้วยการฉีดสี การตรวจ
ด้วย CT-SCAN หรือ MRI จ่ายตามเงื่อนไขที่กาหนด
3. กรณี มี ค วามจ าเป็ น ต้อ งรั บ หรือ ส่ ง ตัว ผู้ ป่ ว ยไปตรวจวินิ จฉั ย หรื อรั กษาต่ อยั งสถานพยาบาล
อีกแห่งหนึ่ง ซึ่งไม่ใช่สถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิ ฯ ภายในระยะเวลา 72 ชั่วโมง สามารถเบิกค่าพาหนะ
ตามอัตราดังนี้
* ภายในเขตจั งหวัด เดียวกัน สาหรับค่ารถพยาบาลหรือเรือพยาบาล จ่ายตามจานวนเท่าที่
จ่ายจริง ไม่เกิน 500 บาทต่อครั้ง และ 300 บาทต่อครัง้ สาหรับพาหนะรับจ้างหรือส่วนบุคคล
* ในกรณีข้ามเขตจังหวัด จ่ายเพิ่มจากกรณีภายในเขตจังหวัดเดียวกันอีก ตามระยะทางกิโลเมตร
ละ 6 บาท (ตามระยะทางกรมทางหลวง)
4. เมื่อผู้ประกันตนเข้า รับการรั กษาในสถานพยาบาลอื่น ผู้ประกันตนหรือญาติห รือผู้ เกี่ยวข้อง
ต้องรีบแจ้งให้โรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯ ทราบโดยด่วน เพื่อ โรงพยาบาลตามบัตรฯ จะได้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลต่อไป สาหรับค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นก่อนการแจ้งให้โรงพยาลตามบัตรรับรอง
สิทธิฯ ทราบ สานักงานประกัน สังคมจะรั บผิ ดชอบค่าใช้จ่าย ภายในระยะเวลา 72 ชั่วโมง โดยไม่นับรวม
ระยะเวลาในวัน หยุ ดราชการ ตามประเภทและอัต ราที่ ประกาศกาหนด ส่ ว นค่ าใช้จ่ ายที่เ กิน อยู่ ในความ
รับผิดชอบของสถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯ นับตั้งแต่เวลาที่สถานพยาบาลตามบัตรฯ ได้รับแจ้ง
5. กรณีไม่มีบัตรรับรองสิทธิฯ และได้จ่ายเงินสมทบครบ 3 เดือน ภายใน 15 เดือนแล้ว
1. ให้ยื่นขอมีบัตรรับรองสิทธิฯ ที่สานักงานประกันสังคม
2. ถ้ามีอาการเจ็บป่วยขณะยังไม่มีบัตรรับรองสิทธิฯ กรณีที่เข้ารักษาพยาบาล ณ สถานพยาบาล
ของรั ฐ สามารถเบิ กค่ าบริ การทางการแพทย์ ได้เท่า ที่จ่ายจริงตามความจาเป็น กรณีที่เข้ ารักษาพยาบาล
ณ สถานพยาบาลของเอกชน สามารถเบิกค่าบริการทางการแพทย์ได้ตามประกาศฯ กาหนด
กรณีทันตกรรมจะได้สิทธิอะไรบ้าง
* กรณีถอนฟัน อุด ฟัน และขูดหิน ปูน ได้รับค่าบริการทางการแพทย์ เท่าที่จ่ายจริงตามความจาเป็น
ไม่เกิน 300 บาทต่อครั้ง และไม่เกิน 600 บาทต่อปี
* กรณีใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้ฐานอคริลิก จะได้รับค่าบริการทางการแพทย์และค่าฟันเทียม เท่าที่จ่ายจริง
ตามความจาเป็น ในวงเงินไม่เกิน 1,500 บาท ภายในระยะเวลา 5 ปีนับแต่วันที่ใส่ฟันเทียม ดังนี้
1) 1-5 ซี่ เท่าที่จ่ายจริงตามความจาเป็น ไม่เกิน 1,300 บาท
2) มากกว่า 5 ซี่ เท่าที่จ่ายจริงตามความจาเป็น ไม่เกิน 1,500 บาท
-/13. กรณี...

-613. กรณีคลอดบุตร จะได้สิทธิอย่างไร?
ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับค่าคลอดบุตรคนละ 2 ครั้ง โดยมีสิทธิดังนี้
1. ผู้ประกันตนหญิง สามารถคลอดบุตรที่สถานพยาบาลใดก็ได้ แล้วนาสาเนาสูติบัตรของบุตร สาเนา
บัตรประจาตัว ประชาชน มาเบิกเงินที่สานักงานประกันสั งคม จะได้รับเงินเหมาจ่ายค่าคลอดบุตร จานวน
13,000 บาท และยังจะได้รับเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรอีก ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้าง
เฉลี่ยเป็นเวลา 90 วัน
2. ผู้ประกันตนชาย ที่มีภริยาจดทะเบียนสมรสหรือหญิงซึ่งอยู่กินฉันสามีภริยา แต่มิได้จดทะเบียนสมรส
สามารถคลอดบุ ต รที่ ส ถานพยาบาลใดก็ ไ ด้ แล้ ว น าส าเนาสู ติ บั ต รของบุ ต ร ส าเนาทะเบี ย นสมรส (ถ้ า มี )
หรือหนังสือรับรองกรณีไม่มีทะเบียนสมรส (เฉพาะกรณีผู้ประกันตนใช้สิทธิแล้วไม่ไ ด้จดทะเบียนสมรสกับภริยา)
มาเบิกเงินที่สานักงานประกันสังคม จะได้รับเฉพาะเงินเหมาจ่ายค่าคลอดบุตร จานวน 13,000 บาท
14. กรณีทุพพลภาพ จะได้รับเงินเท่าไร?
* ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ เป็นรายเดือนตลอดชีวิต ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้าง
* ผู้ทุพพลภาพ สามารถเลือกสถานพยาบาล ตามที่สานักงานประกันสังคมกาหนด
- กรณี ผู้ ป่ วยนอก ผู้ ทุ พพลภาพส ารองจ่า ยค่า รั กษาพยาบาล และนาใบเสร็จ มาเบิก ที่ ส านั กงาน
ประกันสังคม
- กรณีผู้ป่วยใน เข้ารับบริการทางการแพทย์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เนื่องจากสถานพยาบาลจะเป็นผู้เบิก
จากสานักงานประกันสังคมโดยตรง
* กรณี ทุ พพลภาพ ไม่ ได้ เข้ ารั บ บริ การทางการแพทย์ ในสถานพยาบาลตามที่ส านั ก งานฯ ก าหนด
สามารถเบิกค่าบริการทางการแพทย์ได้ ดังนี้
ก. สถานพยาบาลของรัฐ
- ประเภทผู้ป่วยนอก ได้รับค่าบริการทางการแพทย์ เท่าที่จ่ายจริงตามความจาเป็น
ข. สถานพยาบาลเอกชน
- สถานพยาบาลเอกชน
* ค่ารถพยาบาลหรือค่าพาหนะรับส่งผู้ทุพพลภาพ เหมาจ่ายไม่เกินเดือนละ 500 บาท
* ได้ รั บ ค่ า ใช้ จ่ า ยในกระบวนการฟื้ น ฟู ส มรรถภาพของผู้ ทุ พ พลภาพทางร่ า งกาย จิ ต ใจและอาชี พ
ตามประกาศสานักงานประกันสังคม เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ อัตราค่าฟื้นฟูของผู้ทุพพลภาพ เท่าที่จ่ายจริง
ตามความจาเป็น ไม่เกิน 40,000 บาทต่อราย
* ผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2538 เป็นต้นไป หากเสียชีวิตจะได้รับค่าทาศพ
และเงินสงเคราะห์กรณีตายเช่นเดียวกับกรณีตาย
15. กรณีตายจะได้รับเงินเท่าไร?
ได้รับค่าทาศพ 40,000 บาท และได้รับเงินสงเคราะห์กรณีตาย ดังนี้
* จ่ายเงินสมทบ ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป แต่ไม่ถึง 10 ปี จะได้รับเงินสงเคราะห์ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ย 3 เดือน
* จ่ายเงินสมทบ ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป จะได้รับเงินสงเคราะห์ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ย 10 เดือน
-/16. กรณี...

-716. กรณีสงเคราะห์บุตรจะได้รับเงินเท่าไร?
ได้รับเงินสงเคราะห์บุตรเหมาจ่าย เดือนละ 400 บาทต่อบุตรหนึ่งคน สาหรับบุตรชอบด้วยกฎหมาย
ซึ่งมีอายุไม่เกิน 6 ปีบริบูรณ์ คราวละไม่เกิน 2 คน
17. กรณีชราภาพจะได้รับเงินเท่าไร?
เงินบาเหน็จชราภาพ
1. กรณีจ่ายเงินสมทบครบ 180 เดือน (15 ปี) ได้รับเงินบานาญชราภาพ ในอัตราร้อยละ 20 ของค่าจ้าง
เฉลี่ย 60 เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคานวณเงินสมทบ ก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง
2. กรณี จ่ ายเงิ นสมทบมากกว่ า 180 เดื อน (15 ปี ) ขึ้ นไป ให้ ปรั บเพิ่ มอั ตราเงิ นบ านาญชราภาพ ตามข้ อ 1
ขึ้นอีกร้อยละ 1.5 ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบทุก 12 เดือน
สูตรคานวณเงินบานาญชราภาพ = ค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย คูณด้วย 20%
(+จานวน % ที่เพิ่มให้อีกปีละ 1.5%)
เงินบาเหน็จชราภาพ
1. กรณีจ่ายเงินสมทบ ต่ากว่า 12 เดือน จะได้รับเงินบาเหน็จชราภาพเท่ากับจานวนเงินสมทบเฉพาะ
ส่วนของผู้ประกันตน เพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรและชราภาพ
2. กรณีจ่ายเงินสมทบ ตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป จะได้รับเงินบาเหน็จชราภาพเท่ากับจานวนเงินสมทบ
ที่ผู้ ป ระกันตนและนายจ้ างจ่ ายสมทบ เพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีส งเคราะห์ บุตรและชราภาพ
พร้อมผลประโยชน์ตอบแทนตามที่สานักงานประกันสังคมประกาศกาหนด
3. กรณีผู้รับเงินบานาญชราภาพถึงแก่ความตาย ภายใน 60 เดือน นับแต่เดือนที่มีสิทธิได้รับเงินบานาญ
ชราภาพ จะได้รับเงินบาเหน็จชราภาพ จานวน 10 เท่าของเงินบานาญชราภาพรายเดือนที่ได้รับคราวสุดท้าย
ก่อนถึงแก่ความตาย
สูตรคานวณเงินบาเหน็จชราภาพ
กรณีจ่ายเงินสมทบตั้งแต่ 1-11 เดือน
= เงินสมทบของผู้ประกันตนฝ่ายเดียว
กรณีจ่ายเงินสมทบตั้งแต่ 12-179 เดือน
= เงินสมทบของผู้ประกันตน+เงินสมทบของนายจ้าง+ผลประโยชน์ตอบแทน
เงินบานาญชราภาพ
เงินบาเหน็จชราภาพ

จ่ายเป็นรายเดือนตลอดชีวิต
จ่ายเป็นก้อนครั้งเดียว

-/ 18. กรณี...

-818. กรณีว่างงานจะได้อะไร?
ถูกเลิกจ้าง
* ได้รับเงินทดแทนในระหว่างการว่างงาน ร้อยละ 50 ของค่าจ้าง ครั้งละไม่เกิน 180 วัน
ลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างที่มีกาหนดระยะเวลาการจ้างไว้แน่นอน
* ได้รับเงินทดแทนในระหว่างการว่างงาน ร้อยละ 30 ของค่าจ้าง ครั้งละไม่เกิน 90 วัน
* หากใน 1 ปีปฏิทิน มีการยื่นขอรับเงินทดแทนในระหว่างการว่างงาน ทั้ง 2 กรณี ให้นับระยะเวลาการ
รับเงินทดแทนในระหว่างการว่างงานรวมกันไม่เกิน 180 วัน*
หมายเหตุ : ผู้ประกันตนต้องขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานที่สานักจัดหางานของรัฐ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ลาออก
หรือถูกเลิกจ้างหรือสิ้นสุดสัญญา เพื่อมิให้เสียสิทธิในการรับเงินทดแทน (ค่าจ้างที่ใช้เป็นฐานในการคานวณ
เงินสมทบไม่ต่ากว่า เดือนละ 1,650 บาท และสูงสุดไม่เกิน เดือนละ 15,000 บาท)
19. ผู้ประกันตนยื่นคาขอรับประโยชน์ทดแทนได้ที่ใด?
ผู้ประกันตนสามารถยื่นแบบคาขอรับประโยชน์ ทดแทนได้ที่สานักงานประกันสังคมเขตพื้นที่/จังหวัด /
สาขาทั่วประเทศ หรือขอรับประโยชน์ทดแทนทางโทรศัพท์ หรือส่งแบบคาขอรับประโยชน์ทดแทนได้ทาง
ไปรษณีย์ สาหรับกรณีว่างงาน ผู้ประกันตนกรณีว่างงานต้องยื่นแบบคาขอรับประโยชน์ทดแทนที่สานักจัดหา
งานของรัฐทั่วประเทศ
20. ผู้ประกันตนจะรับเงินประโยชน์ทดแทนได้โดยวิธีใด?
* รับเงินด้วยตนเอง/หรือมอบอานาจรับเงินแทน
* รับเงินทางธนาณัติ
* รับเงินผ่านธนาคาร 9 แห่ง ได้แก่
1. ธนาคารกสิกรไทย
6. ธนาคารกรุงไทย
2. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
7. ธนาคารนครหลวงไทย
3. ธนาคารกรุงเทพ
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
4. ธนาคารไทยพาณิชย์
9. ธนาคารไทยธนาคาร
5. ธนาคารทหารไทย
21. ผู้ประกันตนโดยสมัครใจ (มาตรา 39)
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เคยเป็นผู้ประกันตน ตามมาตรา ๓๓ ส่งเงินสมทบมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 12 เดือน และออกจากงานแล้ว
ไม่เกิน 6 เดือน
2. ต้องไม่เป็นผู้รับประโยชน์ทดแทนกรณีทุพพลภาพจากกองทุนประกันสังคม

-/ การยื่น…

-9การยื่นใบสมัคร
1. ต้องยื่นใบสมัครตามแบบคาขอเป็นผู้ประกันตน ตามมาตรา 39 (แบบสปส.1-20) ด้วยตนเอง ภายใน
6 เดือน นับแต่วันออกจากงาน
2. สถานที่ยื่นใบสมัคร
* กรุงเทพฯ ยื่นได้ที่สานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่
* ภูมิภาค ยื่นได้ที่สานักงานประกันสังคมจังหวัด หรือสานักงานประกันสังคมจังหวัดสาขา
หลักฐานการสมัคร
1. แบบคาขอเป็นผู้ประกันตน ตามมาตรา 39 (สปส.1-20)
2. บัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่มีรูปถ่ายซึ่งทางราชการออกให้พร้อมสาเนา
เงินสมทบที่ต้องนาส่ง
* เดือนละ 432 บาท
* เงินที่ใช้เป็นฐานในการคานวณเงินสมทบ คือ เดือนละ 4,800 บาท เท่ากันทุกคน โดยคิดจากอั ตราเงิน
สมทบ 9% (9% x 4,800) ซึ่งผู้ประกันตนจะได้รับความคุ้มครอง 6 กรณี (เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ
ตาย สงเคราะห์บุตรและชราภาพ) ต่อเนื่องจากการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33
วิธีการจ่ายเงินสมทบ
* จ่ายที่สานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา พร้อมแบบส่งเงินสมทบฯ สปส.1-11
* หักจากบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารนครหลวงไทย ธนาคารกสิกร
ไทย หรือธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
* จ่ายด้วยเงินสดที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารนครหลวงไทย จากัด (มหาชน)
* จ่ายเป็นธนาณัติ ณ ที่ทาการไปรษณีย์ พร้อมแบบส่งเงินสมทบ สปส.1-11 ถึงสานักงานประกันสังคม
กรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา
* จ่ายผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น
หน้าที่ของผู้ประกันตน ตามมาตรา 39
1. ต้องน าส่ งเงิน สมทบ ภายในวัน ที่ 15 ของทุกเดือน หากเกินกาหนดต้องเสี ยเงิน เพิ่ม ในอัตรา
ร้อยละ 2 ต่อเดือน
2. แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงให้สานักงานประกันสังคมทราบดังนี้
* กรณีเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดต่อ ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ตามแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลง
สถานที่ติดต่อ (สปส. 1-34)
* กรณีเปลี่ย นชื่อตัว – ชื่อสกุล หรือแก้ไขข้อมูล ส่ว นบุคคลอื่นๆ ต้องแจ้งทันทีพร้อมแนบส าเนา
หลักฐาน
* กรณีประสงค์ลาออก หรือกลับเข้าทางาน และมีสถานะเป็นผู้ประกันตน ตามมาตรา 33 ต้องแจ้ง
เป็นลายลักษณ์อักษรทันทีตามแบบแจ้งการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน ตามมาตรา 39 (สปส. 1-51)
-/เหตุที่ทา...

-10เหตุที่ทาให้ผู้ประกันตน ตามมาตรา 39 สิ้นสภาพ
1. ตาย
2. กลับเข้าเป็นผู้ประกันตน ตามมาตรา 33
3. ลาออก
4. ไม่ส่งเงินสมทบ 3 เดือนติดต่อกัน (สิ้นสภาพตั้งแต่เดือนแรกที่ไม่ส่งเงินสมทบ)
5. ภายในระยะเวลา 12 เดือน ส่งเงินสมทบไม่ครบ 9 เดือน (สิ้นสภาพในเดือนที่ส่งเงินสมทบไม่ครบ 9 เดือน)
22. ผู้ประกันตนโดยสมัครใจ (มาตรา 40)
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. มีอายุไม่ต่ากว่า 15 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
2. ไม่เป็นผู้ประกันตน ตามมาตรา 33 หรือ 39
การยื่นใบสมัคร
บุ คคลที่มีคุณสมบั ติ สามารถยื่ น ใบสมัครเป็นผู้ ประกันตนเองได้ที่ ส านักงานประกันสั งคมเขตพื้นที่ /
จังหวัด/สาขา ทั่วประเทศ
หลักฐานการสมัคร
1. แบบคาขอสมัครเป็นผู้ประกันตน ตามมาตรา 40
2. บัตรประจาตัวประชาชน
เงินสมทบที่ต้องนาส่ง
ผู้ประกันตน ตามมาตรา 40 สามารถเลือกจ่ายเงินสมทบได้ 2 ทางเลือก คือ
ทางเลือกที่ 1 จ่ายเงินสมทบ 100 บาท/เดือน (รัฐบาลอุดหนุน 30 บาท ผู้ประกันตนจ่าย 70 บาท)
ทางเลือกที่ 2 จ่ายเงินสมทบ 150 บาท/เดือน (รัฐบาลอุดหนุน 50 บาท ผู้ประกันตนจ่าย 100 บาท)
ทั้งนี้ ผู้ป ระกัน ตนที่จ่ ายเงิน สมทบทางเลือกที่ ๒ สามารถออมเพิ่มได้อีก ไม่เกินเดือนละ 1,000 บาท
และผู้ประกันตนจะขอรับเงินบาเหน็จชราภาพได้ เมื่ออายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน
การจ่ายเงินสมทบ ดังนี้
1. สานักงานประกันสังคมเขตพื้นที่/จังหวัด/สาขาทั่วประเทศ
2. ธนาคารและหน่วยบริการที่ทาความตกลงกับสานักงานประกันสังคม
สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ
1. ผู้ประกันตนที่เลือกจ่ายเงินสมทบทางเลือกที่ 1 จะได้รับสิทธิประโยชน์ 3 กรณี คือ
เงินทดแทนการขาดรายได้กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย วันละ 200 บาท ปีละไม่เกิน 20 วัน
เงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพ ตั้งแต่ 500-1,000 บาท/เดือน เป็นระยะเวลา 15 ปี
กรณีตาย ได้รับเงินค่าทาศพ 20,000 บาท
2. ผู้ประกันตนที่เลือกจ่ายเงินสมทบทางเลือกที่ 2 จะได้รับสิทธิประโยชน์ 4 กรณี คือ
เงินทดแทนการขาดรายได้กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย วันละ 200 บาท ปีละไม่เกิน 20 วัน
เงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพ ตั้งแต่ 500-1,000 บาท/เดือน เป็นระยะเวลา 15 ปี
กรณีตาย ได้รับเงินค่าทาศพ 20,000 บาท
เงินบาเหน็จชราภาพคืนเป็นเงินออมที่สะสมไว้พร้อมด้วยดอกผลตอบแทนรายปี ตามที่สานักงาน
ประกันสังคมประกาศกาหนดในแต่ละปี

