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ประกาศสํานักงานประกันสังคม
เรื่อง การคืนเงินสมทบที่ผู้ประกันตนจ่ายล่วงหน้า
กรณีผู้ประกันตนเสียชีวิต
พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยที่ เป็ น การสมควรปรับ ปรุงการคื น เงิน สมทบที่ ผู้ ป ระกั น ตนจ่ ายล่ วงหน้ าคื น ให้ แ ก่ ผู้ มี สิท ธิ
เนื่องจากผู้ประกันตนตามมาตรา 40 เสียชีวิต ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
อาศั ยอํานาจตามความในมาตรา ๓๒ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติระเบี ย บบริห ารราชการแผ่น ดิ น
พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่ ง แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น (ฉบั บ ที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๕ เลขาธิการสํานักงานประกันสังคมจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
ข้อ 2 ให้ ย กเลิ ก ประกาศสํ านั กงานประกั น สั งคม เรื่อ ง การคื น เงิน สมทบที่ ผู้ ป ระกั น ตน
จ่ายล่วงหน้าและผู้ประกันตนเสียชีวิต พ.ศ. 2558
ข้อ 3 ในประกาศนี้
“ผู้ประกันตน” หมายความว่า ผู้ประกันตนตามมาตรา 40
“เงิน สมทบ” หมายความว่ า เงิน ที่ จั ด เก็ บ จากผู้ ป ระกั น ตนตามพระราชกฤษฎี ก ากํ า หนด
หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
แห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. ๒๕๖๑
“สํ า นั ก งาน” หมายความว่ า สํ า นั ก งานประกั น สั ง คมกรุ ง เทพมหานครพื้ น ที่ สํ า นั ก งาน
ประกันสังคมจังหวัด หรือสํานักงานประกันสังคมจังหวัดสาขา แล้วแต่กรณี
ข้อ 4 ให้ผู้มีสิทธิ ยื่นขอรับเงินสมทบที่ผู้ประกันตนจ่ายล่วงหน้าคืน ตามแบบคําขอรับเงิน
สมทบล่ ว งหน้ าคื น (กรณี ผู้ ป ระกั น ตนตามมาตรา 40 เสี ย ชี วิ ต ) (สปส.1-40/3) ท้ ายประกาศนี้
ต่อสํานั กงาน ภายใน 1 ปี นั บ แต่ วัน ที่ ท ราบว่ามี สิท ธิรับ เงิน คืน หรือ ภายใน 10 ปี นั บ แต่วัน ที่
นําส่งเงินเข้ากองทุน
ข้อ 5 ให้ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ที่ ได้ รั บ มอบหมายจากผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก งานประกั น สั ง คม
กรุ ง เทพมหานครพื้ น ที่ ประกั น สั ง คมจั ง หวั ด หรื อ หั ว หน้ า สํ า นั ก งานประกั น สั ง คมจั ง หวั ด สาขา
เป็นผู้มีอํานาจพิจารณาแบบคําขอรับเงินสมทบล่วงหน้าคืนตามข้อ 4
ข้อ 6 ให้บุคคลดังต่อไปนี้ เป็นผู้มีอํานาจพิจารณาอนุมัติคืนเงินสมทบตามข้อ 4
(1) ผู้อํานวยการสํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ หรือข้าราชการพลเรือนสามัญ
ตําแหน่งประเภทวิชาการตั้งแต่ระดับชํานาญการขึ้นไป ซึ่งปฏิบัติราชการ ณ สํานักงานประกันสังคม
กรุงเทพมหานครพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อํานวยการสํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่
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(2) ประกันสังคมจังหวัด หรือข้าราชการพลเรือนสามัญตําแหน่งประเภทวิชาการตั้งแต่ระดับ
ชํานาญการขึ้น ไป ซึ่งปฏิ บัติราชการ ณ สํานั กงานประกัน สังคมจังหวัด หรือ สํานั กงานประกัน สังคม
จังหวัดสาขาที่ได้รับมอบหมายจากประกันสังคมจังหวัด
ข้อ 7 ในกรณีผู้มีสิทธิได้รับเงินคืน เป็นผู้จะต้องคืนสิทธิประโยชน์หรือเงินอื่นใดที่ได้รับไปแล้ว
แก่สํานักงาน ให้สํานักงานดําเนินการตามหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติการคืนเงินสมทบที่ผู้ประกันตน
จ่ายล่วงหน้ากรณีผู้ประกันตนเสียชีวิต ท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
สุรเดช วลีอิทธิกุล
เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม

(สปส.1-40/3)

สานักงานประกันสังคม

แบบคำขอรับเงินสมทบล่วงหน้ำคืน
(กรณีผู้ประกันตนตำมมำตรำ 40 เสียชีวิต)

สำหรับเจ้ำหน้ำที่
เลขที่รับ /
วันที่รับ............................................

1.  นาย  นาง  นางสาว อื่นๆ ............................ชื่อ –ชื่อสกุล (ผู้ยื่นคาขอ)...................................................................
เลขประจาตัวประชาชน………………………………………………………………. ที่อยู่ที่ติดต่อ เลขที่.....................หมู่ท…ี่ …......................
ตรอก/ซอย.......................ถนน.................................แขวง/ตาบล.................................เขต/อาเภอ.............................................
จังหวัด......................................................รหัสไปรษณีย์...........................................โทรศัพท์......................................................
2. ยื่นคาขอในฐานะ  ผู้มีสิทธิ
3. มีความประสงค์ขอรับเงินสมทบที่นาส่งไว้ล่วงหน้าคืน ของผู้ประกันตน ชื่อ – ชื่อสุกล ............................................................
เลขประจาตัวประชาชน……….................................…..  ทางเลือกที่ 1  ทางเลือกที่ 2  ทางเลือกที่ 3 (ใหม่) เนื่องจากเสียชีวิต
4. เอกสารที่ยื่นเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณามี ดังนี้
 หนังสือระบุให้เป็นผู้มีสิทธิรับเงินสมทบล่วงหน้าคืน (กรณีผู้ประกันตนตามมาตรา 40 เสียชีวิต)
 บัตรประจาตัวประชาชนของผู้มีสิทธิ
 ใบมรณบัตรของผู้ประกันตน
 ทะเบียนสมรสบิดา มารดาของผู้ประกันตน
 ทะเบียนหย่าของคู่สมรส บิดา และมารดาของผู้ประกันตน (ถ้ามี)
 ทะเบียนบ้านของผู้มีสิทธิ
 ใบมรณบัตรของคู่สมรส บิดา มารดา และบุตรของผู้ประกันตน (ถ้ามี)
 สูติบัตรของบุตรผู้ประกันตน
 หนังสือจดทะเบียนรับรองบุตรบุญธรรมของผู้ประกันตน (ถ้ามี)
 ทะเบียนสมรสของผู้ประกันตน
 อื่นๆ ทีท
่ างราชการออกให้ (ระบุ)............................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นจริงทุกประการ หากเป็นเท็จยินยอมให้สานักงานประกันสังคม เรียกเงินคืนตามจานวนที่จ่ายจริง
(ลงชื่อ) …………………..............…….…………………… ผู้มีสิทธิ
(………………................…………...……………)
วันที่….............…....................................................
หมำยเหตุ ก. กรณีมอบอานาจ ผู้รับมอบอานาจจะต้องนาบัตรประจาตัวประชาชนฉบับจริงของผู้มอบอานาจ และผู้รับมอบอานาจ
ไปแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ข. ต้องยื่นแบบคาขอรับเงินสมทบล่วงหน้าคืนจากสานักงาน ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ทราบว่ามีสิทธิรับเงินคืน หรือภายใน 10 ปี
นับแต่วันทีน่ าส่งเงินเข้ากองทุน
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สำหรับเจ้ำหน้ำที่
เรียน ผู้อานวยการสานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่....................
ประกันสังคมจังหวัด/สาขา.....................................................................
ได้ตรวจสอบแบบคาขอรับเงินสมทบล่วงหน้าคืนและหลักฐานที่เกี่ยวข้องแล้ว มีความเห็นว่า
 เห็นควรอนุมัตค
ิ ืนเงินสมทบล่วงหน้า จานวนเงิน........................บาท (.....................................................)
 ไม่เห็นควรอนุมัติ เนื่องจาก.........................................................................................................................................
ลงชื่อ..................................................................พนักงานเจ้าหน้าที่
(................................................................)
ตาแหน่ง.............................................................
วันที่....................................................................
 อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ
ลงชื่อ..........................................................................
(................................................................)
ตาแหน่ง.............................................................
วันที่...................................................................

หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติการคืนเงินสมทบ
ที่ผู้ประกันตนจ่ายล่วงหน้า กรณีผู้ประกันตนเสียชีวิต
********************
ตามพระราชกฤษฎีกากาหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทน
ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. 2561
ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป มาตรา 5 กาหนดให้ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน
เป็นรายเดือนเดือนละครั้ง ทั้งนี้ ผู้ประกันตนอาจจ่ายเงินสมทบล่วงหน้าได้ครั้งละไม่เกินสิบสองเดือนแต่ไม่อาจจ่ายเงิน
สมทบย้อนหลังได้ การจ่ายเงินสมทบในวันใดของเดือนใดให้ ถือเป็นการจ่ายเงินสมทบของเดือนนั้น และเดือนต่อไป
ตามจานวนเงินสมทบที่จ่ายล่วงหน้า
ในกรณี ที่ ผู้ ประกั นตนได้ จ่ ายเงินสมทบล่ วงหน้ าครั้งละเกิ นจ านวนหนึ่ งเดื อนขึ้ นไป และผู้ ประกั นตน
ถึงแก่ความตาย ให้ สานักงานคืนเงินสมทบส่วนที่จ่ายล่วงหน้าให้ แก่บุคคลซึ่งผู้ ประกันตนทาหนังสื อระบุให้ เป็นผู้มีสิทธิ
รั บเงินสมทบนั้ น แต่ ถ้ าผู้ ประกั นตนมิ ได้ ท าหนั งสื อระบุ ไว้ ให้ น ามาเฉลี่ ยจ่ ายให้ แก่ สามี ภริยา บิ ดา มารดา หรือบุ ตร
ของผู้ประกันตนในจานวนที่เท่ากัน
ในกรณี ที่ ไม่มี ผู้ มี สิ ทธิ รับเงินสมทบตามวรรคสอง ให้ ทายาทของผู้ ประกั นตนดั งต่ อไปนี้ มีสิ ทธิได้ รับ
เงินสมทบตามลาดับ หากบุคคลลาดับใดมีจานวนมากกว่าหนึ่งคน ให้บุคคลลาดับนั้นได้รับส่วนแบ่งเท่ากัน
(1) พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน
(2) พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดา
(3) ปู่ ย่า ตา ยาย
(4) ลุง ป้า น้า อา
มาตรา 25 วรรคสอง กาหนดว่า ในกรณีผู้ประกันตนที่มีสิทธิรับประโยชน์ทดแทนตามพระราชกฤษฎีกา
กาหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิ
ในการรั บประโยชน์ ทดแทนของบุ คคลซึ่ งสมั ครเป็ นผู้ ประกั นตน พ.ศ. 2554 ซึ่ งแก้ ไขเพิ่ มเติ มโดยพระราชกฤษฎี กา
กาหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทนตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิ
ในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้
ใช้บังคับ ให้ผู้นั้นมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนตามที่กาหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว
สานักเสริมสร้างความมั่นคงแรงงานนอกระบบ จึงขอกาหนดหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติการคืนเงินสมทบ
ที่ผู้ป ระกัน ตนจ่ายล่ว งหน้า กรณีผู้ป ระกัน ตนเสีย ชีวิต ก่อ น และ นับ แต่ วันที่พระราชกฤษฎีกากาหนดหลักเกณฑ์
และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทน
ของบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. 2561 มีผลใช้บังคับ ดังนี้
1. หลักเกณฑ์...

-21. หลั กเกณฑ์ การพิ จารณาคื นเงิ นสมทบที่ ผู้ ประกั นตนจ่ ายล่ วงหน้ า กรณี ผู้ ประกั นตนเสี ยชี วิ ต
แบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้
1.1 กรณี ผู้ป ระกันตนตามมาตรา 40 ทางเลือกที่ 1 หรือทางเลือกที่ 2 เสียชีวิต ก่อน วันที่
พระราชกฤษฎีกาฯ พ.ศ. 2561 มีผลใช้บั งคับ (เสียชีวิตก่อนวัน ที่ 28 มีน าคม 2561) ให้ ส านักงานพิ จารณา
คืน เงิน สมทบล่วงหน้ า ทางเลือกที่ 1 หรือทางเลื อกที่ 2 ให้ แก่ สามี ภริยา บิดา มารดา หรือบุตรของผู้ประกันตน
ในจานวนที่เท่ากัน (ผู้ประกันตนเกิดสิทธิภายใต้พระราชกฤษฎีกาฯ พ.ศ. 2554 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาฯ
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558)
ผปต. เสียชีวิต ก่อน วันที่ พระราชกฤษฎีกาฯ พ.ศ. 2561 มีผลใช้บังคับ
ผู้ประกันตนตามมาตรา 40
ทางเลือกที่ 1 หรือ
ทางเลือกที่ 2

ผู้ประกันตนเสียชีวิต
ก่อน วันที่ 28 มีนาคม 2561

ให้ พิจารณาคืนเงินสมทบล่วงหน้า
ให้ แ ก่ สามี ภริ ย า บิ ด า มารดา
หรือบุตรของผู้ประกันตนในจานวน
ที่เท่ากัน

1.2 กรณีผู้ ประกัน ตนตามมาตรา 40 ทางเลือกที่ 1 หรือทางเลือกที่ 2 หรือทางเลือกที่ 3
เสียชีวิต นับแต่ วันที่พระราชกฤษฎีกาฯ พ.ศ. 2561 มีผลใช้บังคับ (เสียชีวิตนับแต่วันที่ 28 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป)
ให้สานักงานพิจารณาคืนเงินสมทบล่วงหน้าทางเลือกที่ 1 หรือทางเลือกที่ 2 หรือทางเลือกที่ 3 ให้แก่
(1) บุคคลซึ่งผู้ประกันตนทาหนังสือระบุให้เป็นผู้มีสิทธิรับเงินสมทบ
(2) กรณี ที่ ผู้ ป ระกั นตนมิได้ทาหนั งสื อระบุ ไว้ก็ให้ น ามาเฉลี่ ยจ่ายให้ แก่ สามี ภริยา บิด า
มารดา หรือบุตรของผู้ประกันตนในจานวนที่เท่ากัน
(3) กรณี ที่ ไ ม่ มี บุ ค คลที่ ผู้ ป ระกั น ตนท าหนั ง สื อ ระบุ ไ ว้ ใ ห้ เ ป็ น ผู้ มี สิ ท ธิ รั บ เงิ น สมทบ
และไม่มีทายาทตาม (2) ให้ทายาทของผู้ประกันตนดังต่อไปนี้มีสิทธิได้รับเงินสมทบตามลาดับ หากบุคคลลาดับใด
มีจานวนมากกว่าหนึ่งคนให้บุคคลลาดับนั้นได้รับส่วนแบ่งเท่ากัน
(3.1) พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน
(3.2) พี่น้องร่วมบิดา หรือร่วมมารดา
ให้พิจารณายคืนเงินสมทบล่วงหน้า ให้แก่
(3.3) ปู่ ย่า ตา ยาย
(1) บุคคลซึ่งผู้ประกันตนทาหนังสือระบุให้เป็น
(3.4) ลุง ป้า น้า อา
ผู้มีสิทธิรับเงินสมทบ
ผปต.เสียชีวิต นับแต่ วันที่ พระราชกฤษฎีกาฯ พ.ศ. 2561 มีผลใช้บังคับ
ผู้ประกันตนตามมาตรา 40
ทางเลือกที่ 1 หรือ
ทางเลือกที่ 2 หรือ
ทางเลือกที่ 3

ผู้ประกันตนเสียชีวิต
นับแต่ วันที่ 28 มีนาคม 2561
เป็นต้นไป

(2) กรณีที่ผปู้ ระกันตนมิได้ทาหนังสือระบุไว้
ก็ให้นามาเฉลีย่ จ่ายให้แก่ สามี ภริยา บิดา มารดา
หรือบุตรของผู้ประกันตนในจานวนที่เท่ากัน
(3) กรณีทไี่ ม่มีบคุ คลตาม (1) และ (2) ให้ทายาท
ของผู้ประกันตนดังต่อไปนี้ มีสิทธิได้รับเงินสมทบ
ตามลาดับ หากบุคคลลาดับใดมีจานวนมากกว่า
หนึ่งคนให้บุคคลลาดับนั้นได้รับส่วนแบ่งเท่ากัน
(3.1) พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน
(3.2) พี่น้องร่วมบิดา หรือร่วมมารดา
(3.3) ปู่ ย่า ตา ยาย
(3.4) ลุง ป้า น้า อา

2. การตรวจสอบ...

-32. การตรวจสอบข้อมูลผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ทางเลือกที่ 1 หรือทางเลือกที่ 2 กรณีเสียชีวิต ก่อน
วันที่พระราชกฤษฎีกาฯ พ.ศ. 2561 มีผลใช้บังคับ และการพิจารณาคืนเงินสมทบล่วงหน้าให้แก่ สามี ภริยา บิดา มารดา
หรือบุตรของผู้ประกันตนในจานวนที่เท่ากัน ในระบบสารสนเทศงานประกันสังคมมาตรา 40 ปฏิบัติ ดังนี้
2.1 เจ้าหน้าที่เข้าสู่ระบบสารสนเทศงานประกันสังคมมาตรา 40 ที่ URL : M40.sso.go.th/section40 และ login
รหัสผู้เข้าใช้งานระบบฯ จากนั้นให้ตรวจสอบข้อมูลฐานทะเบียนผู้ประกันตนในระบบงานทะเบียน รหัส INS010100 ประกอบกับ
แบบคาขอรับเงินสมทบล่วงหน้าคืน (กรณีผู้ประกันตนตามมาตรา 40 เสียชีวิต) (สปส.1-40/3) และเอกสารหลักฐานประกอบ
การพิจารณาคาขอฯ ให้ถูกต้องครบถ้วน หากพบว่าฐานข้อมูลทะเบียนผู้ประกันตนไม่ถูกต้องตรงกับเอกสารหลักฐาน เช่น ชื่อ – สกุล
ข้อมูลวัน/เดือน/ปี เกิด ข้อมูลเลขประจาตัวประชาชน หรือวันที่เสี ยชีวิต เป็นต้น ให้ ส านักงานแก้ไขข้อมูลฐานทะเบียน
ผู้ ประกั นตนให้ ถู กต้ องครบถ้ วน พร้ อมทั้ งตรวจสอบฐานข้ อมู ล ระบบ Sapiens เพื่ อตรวจสอบข้ อมู ลการได้ กลั บเป็ น
ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 หรือมาตรา 39 ประกอบการพิจารณาคาขอรับคืนเงินเงินสมทบล่วงหน้ากรณีตายทุกครั้ง
ตัวอย่ าง ผู้ ประกันตนเสียชี วิต ตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน 2560 และพระราชกฤษฎี กาฯ พ.ศ. 2561
มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป กรณีดังกล่าว ถือว่าผู้ประกันตนเสียชีวิต ก่อน วันที่พระราชกฤษฎีกาฯ
พ.ศ. 2561 มีผลใช้บังคับ
การตรวจสอบข้อมูลทะเบียนผู้ประกันตน กรณีเสียชีวิต ก่อน วันที่ พระราชกฤษฎีกาฯ พ.ศ. 2561 มีผลใช้บังคับ
(เสียชีวิต ก่อนวันที่ 28 มีนาคม 2561)

พิจารณาวันที่ผู้ประกันตนเสียชีวิต ก่อน – หลัง วันที่ พรฎ.พ.ศ. 2561 มีผลใช้บังคับเป็นหลัก
2.2 ตรวจสอบ...

-42.2 ตรวจสอบข้อมูลการรับชาระเงินสมทบของผู้ประกันตน ในหน้าจอ รหัส INS030100 ให้ถูกต้องครบถ้วน
เช่น งวดการรับชาระเงินสมทบ/วันที่รับชาระเงินสมทบ ก่อน – หลังวันที่ผู้ประกันตนเสียชีวิต เนื่องจาก งวดการรับชาระเงินสมทบ
และวันที่รับช าระเงินสมทบจะสั มพั นธ์กับงวดการจ่ายคืนเงินสมทบล่ วงหน้ ากรณี ผู้ ประกันตนเสี ยชีวิต หากตรวจสอบพบว่า
ข้อมูลการรับชาระเงินสมทบไม่ถูกต้อง ให้ แก้ไขข้อมูลการรับชาระเงินสมทบให้ ถูกต้องก่อนการพิจารณาคืนเงินสมทบล่วงหน้า
กรณี ไม่ สามารถแก้ ไขข้ อมู ลได้ ให้ ประสานมายั งส่ วนกลางเพื่ อ ตรวจสอบและแก้ ไขข้อมู ลให้ ถูกต้ อง และให้ ตรวจสอบ
งวดเงิ นสมทบที่ จ่ ายซ้ าซ้ อนในช่ วงที่ ได้ กลั บเป็ นผู้ ประกั นตนตามมาตรา 33 หรื อมาตรา 39 ประกอบการพิ จารณา
คาขอรับคืนเงินสมทบล่วงหน้ากรณีผู้ประกันตนเสียชีวิตทุกครั้ง
ตัวอย่าง การตรวจสอบข้อมูลการรับชาระเงินสมทบล่วงหน้า INS030100 เพื่อคืนเงินสมทบล่วงหน้า
กรณีผู้ประกันตนเสียชีวิต ก่อน วันที่ พรฎ. พ.ศ. 2561 มีผลใช้บังคับ (เสียชีวิต ก่อนวันที่ 28 มีนาคม 2561)

ตรวจสอบข้อมูลการรับชาระเงินสมทบให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริง เช่น
1. ภายใต้ งวดการรับ ช าระเงิน สมทบ 1 งวดเดื อ น ระบบจะต้ อ งแสดง
เลขที่ใบเสร็จรับเงินเพียง 1 เลขที่ฯ เท่านั้น ยกเว้น กรณีที่ชาระเงินสมทบ
เพิ่มเติม (เงินออม) เข้ามาภายหลั งซึ่งเป็นการชาระภายในเดือนเดียวกัน
กรณีดังกล่าวสามารถมีเลขที่ใบเสร็จรับเงิน 2 เลขฯ ภายใต้งวดเดือนเดียวกันได้
หากมิใช่ลักษณะดังกล่าว ถือว่าข้อมูลการรับชาระเงินสมทบไม่ถูกต้อง
2. กรณี เป็ น การช าระเงิ น สมทบงวดเดื อ นปั จ จุ บั น แต่ ร ะบบระบุ ง วด
การรับชาระเงินสมทบข้ามงวดเดือน (งวดกระโดด) หรือกรณีอื่นๆ เป็นต้น
หากตรวจสอบพบว่ า ข้ อ มู ล การรั บ ช าระเงิ น สมทบ/เงิน สมทบล่ ว งหน้ า
ไม่ ถู ก ต้ อ ง ให้ แ ก้ ไขให้ ถู ก ต้ อ งก่ อ นการพิ จ ารณาคื น เงิ น สมทบล่ ว งหน้ า
ทุกครั้ง กรณี ไม่ส ามารถแก้ไขข้อมูล ได้ให้ ประสานมายัง สานั กเสริมสร้าง
ความมั่ น คงแรงงานนอกระบบ เพื่ อแก้ไขข้อมูล ให้ ถูกต้ องก่ อนพิ จารณา
คืนเงินสมทบล่วงหน้า
ผู้ ป ระกั น ตนเสี ย ชี วิ ต เมื่ อ วั น ที่ 1/6/60 ซึ่ ง เสี ย ชี วิ ต ก่ อ นวั น ที่ พรฎ.
พ.ศ.2561 มีผ ลใช้บั งคับ ดังนั้ น เงิน สมทบล่ ว งหน้ า กรณี เสี ยชีวิต จะต้อง
พิ จารณาคื นเงิ นฯ ให้ แก่ สามี ภริ ยา บิ ดา มารดา หรื อบุ ตรของผู้ ประกั นตน
ในจานวนที่เท่ากัน ตั้งแต่งวดเดือน 7/60 – 1/61 เท่าจานวนเงิน ที่ผู้ประกันตน
จ่ ายเข้ ากองทุ น ไม่ รวมเงิ นรั ฐบาลสมทบ และไม่ มี ผลประโยชน์ ตอบแทน
ส าหรั บเงินสมทบประจ างวดเดื อนที่ เสี ยชี วิตคื องวดเดื อน 6/60 ให้ พิ จารณา
คืนเงินประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ
2.3 เมื่อตรวจสอบ...

-52.3 เมื่อตรวจสอบฐานข้อมูลทะเบี ยนผู้ ประกันตน ฐานข้ อมู ลระบบ Sapiens และฐานข้ อมูลการรับช าระ
เงินสมทบถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้บันทึกคาขอรับคืนเงินสมทบล่วงหน้าในระบบงานเงินสมทบ รหัส INS030401 โดยเลือกสาเหตุ
การคืนเงินเป็นกรณี “สิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตน” และพิจารณาคืนเงินสมทบล่วงหน้า กรณีผู้ประกันตนเสียชีวิต ก่อน วันที่
พระราชกฤษฎีกาฯ พ.ศ. 2561 มีผลใช้บั งคับ ให้แก่ สามี ภริยา บิดา มารดา หรือบุตรของผู้ประกันตนในจานวน
ที่เท่ากัน ตามเงื่อนไขวันที่ผู้ประกันตนเสียชีวิต ดังนี้
(1) กรณี ผู้ ประกั นตนเสี ยชี วิ ตนั บแต่ วั นที่ 1 ของเดื อน และมี การช าระเงินสมทบล่ วงหน้ าไว้
ก่ อน วั น ที่ ผู้ ประกั น ตนเสี ยชี วิ ต ให้ พิ จารณาคื นเงิ นสมทบล่ วงหน้ า กรณี ผู้ ประกั นตนเสี ยชี วิ ต ถั ดจาก งวดเดื อน
ที่ผู้ประกันตนเสียชีวิตจนถึงงวดเดือนที่ผู้ประกันตนชาระเงินสมทบล่วงหน้าไว้ ในหน้าจอ INS030401 สาหรับเงินสมทบ
ประจางวดเดือนที่ผู้ประกันตนเสียชีวิต ให้พิจารณาคืนเงินประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ
(2) การคืนเงินสมทบล่วงหน้าตาม (1) ยกเว้น ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่าเงินสมทบประจางวดเดือน
ที่ผู้ ประกันตนเสียชีวิต มีการชาระเข้ากองทุ นภายหลังจากวันที่ ผู้ประกันตนเสียชีวิต ให้ พิจารณาคืนเงินสมทบประจา
งวดเดือนที่ผู้ประกันตนเสียชีวิตเป็นเงินไม่พึงชาระ ในหน้าจอ รหัส INS030401 เนื่องจากผู้ประกันตนไม่มีหน้าที่จ่ายเงินสมทบ
เข้ากองทุนภายหลังจากวันที่เสียชีวิต
ตัวอย่าง การคืนเงินสมทบล่วงหน้า กรณีผู้ประกันตนเสียชีวิต นับแต่วันที่ 1 ของเดือน
และเสียชีวิต ก่อน วันที่ พระราชกฤษฎีกาฯ พ.ศ. 2561 มีผลใช้บังคับ (เสียชีวิต ก่อนวันที่ 28 มีนาคม 2561)
เมื่ อ วั น ที่ 1 ม ค . 6 0
ผปต.ช าระเงิ น สมทบ/
เงิ น ส ม ท บ ล่ ว ง ห น้ า
ทางเลือกที่ 2 ประจางวด
เดือ น มค.60 – มค.61
รวมจานวน 1,300 บาท

ผปต. เสียชีวิต ในวันที่ 1 มิย. 60 (ก่อนวันที่ พรฎ. พ.ศ.2561 มีผลใช้บังคับ)
ให้ พิ จารณาคื นเงิ นสมทบล่ วงหน้ า กรณี ผู้ ประกั นตนเสี ยชี วิ ต ถั ดจากงวดเดื อน
ที่ผู้ประกันตนเสียชีวิต คือ ตั้งแต่งวดเดือน กค.60 – มค.61 จานวน 700 บาท
ให้ แก่ สามี ภริยา บิ ดา มารดา หรือ บุ ตรของผู้ ประกันตนในจานวนที่เท่ากัน
โดยดาเนินการในหน้าจอ รหัส INS030401

สาหรับเงินสมทบประจางวดเดือนที่ผู้ประกันตนเสียชีวิต คืองวดเดือน มิย.60
ให้พิจารณาคืนเงินประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ พร้อมผลประโยชน์ตอบแทน

ยกเว้น กรณีตรวจสอบพบว่าเงินสมทบประจางวดเดือนที่ผู้ประกันตนเสียชีวิต มีการชาระ
เข้ากองทุนภายหลังจากวันที่ผู้ประกันตนเสียชีวิต เช่น ชาระเงินสมทบประจางวดเดือน
มิย.60 เข้ากองทุนฯ ในวันที่ 2 มิย.60 เงินสมทบประจางวดเดือน มิย.60 จะถือว่า
เป็นเงินไม่พึงชาระ ซึ่งจะต้องคืนเงินฯ ให้แก่ สามี ภริยา บิดา มารดา และบุตร
ของ ผปต. ในจานวนที่เท่ากัน โดยดาเนินการในหน้าจอ รหัส INS030401
ตัวอย่าง...

-6ตัวอย่าง การบันทึกคาขอฯ และการประมวลผลคืนเงินสมทบล่วงหน้า
กรณีผู้ประกันตนเสียชีวิต นับแต่วันที่ 1 ของเดือน
และเสียชีวิต ก่อน วันที่ พรฎ. พ.ศ. 2561 มีผลใช้บังคับ ในระบบงานเงินสมทบ รหัส INS030401

หาก ผปต. เสียชีวิต ก่อนวันที่ พรฎ. พ.ศ.2561 มีผลใช้บังคับ (ก่อนวันที่ 28 มีนาคม 2561) ให้พิจารณาคืนเงิน
สมทบล่วงหน้า กรณีผู้ประกันตนเสียชีวิต ให้แก่ สามี ภริยา บิดา มารดา หรือบุตรของผู้ประกันตนในจานวนที่เท่ากัน
หากพบว่าระบบประมวลผลความเกี่ยวข้องแตกต่ า งจากตั ว อย่ าง ถือว่ าไม่ ถูกต้ อง ให้ แจ้ งมายั ง ส านั กเสริม สร้า ง
ความมั่นคงแรงงานนอกระบบ เพื่อตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้องก่อนการพิจารณาคืนเงินทุกครั้ง

(ต่อ)...

-7(ต่อ)
หากมีผู้มีสิทธิหลายราย ให้กดปุ่ม “เพิ่มผู้มีสิทธิ”
และบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิให้ครบถ้วนทุกราย

เมื่อบันทึกเพิ่มผู้มีสิทธิครบถ้วนทุกรายแล้ว ให้กดปุ่ม “ตรวจสอบ” เพื่อดาเนินการต่อไป
ระบบจะประมวลผลจ านวนเงิ นที่ จ่ ายคื นให้ แก่
ทายาท/ผู้ มีสิ ทธิ ในจ านวนที่เท่ ากัน ให้ ตรวจสอบ
ความถูกต้อง และกดปุ่ม “บันทึก”

ระบบจะแสดงเลขที่รับแจ้งการคืนเงินให้ทราบทุกครั้ง ให้กดปุ่ม “OK” จบขั้นตอนการบันทึกคาขอฯ
เมื่ อบั น ทึ กค าขอฯ ในรหั ส INS030401 เรี ยบร้ อยแล้ ว ให้ ด าเนิ น การบั น ทึ กอนุ มั ติ ค าขอฯ ในรหั ส INS030402
บันทึกตัดจ่าย ในรหัส INS030405 และออกหนังสือแจ้งผล/คาสั่งคืนเงินสมทบ ในรหัส INS030406 ตามลาดับ
3. การตรวจสอบ...

-83. การตรวจสอบข้อมูลผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ทางเลือกที่ 1 หรือทางเลือกที่ 2 หรือทางเลือกที่ 3
กรณีเสียชีวิต นับแต่ วันที่พระราชกฤษฎีกาฯ พ.ศ. 2561 มีผลใช้บังคับ (เสียชีวิตนับแต่วันที่ 28 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป)
และการพิจารณาคืนเงินสมทบล่วงหน้า กรณีผู้ประกันตนเสียชีวิต ให้แก่บุคคลซึ่งผู้ประกันตนทาหนังสือระบุให้เป็นผู้มีสิทธิ
รับเงินสมทบ กรณีที่ผู้ประกันตนมิได้ทาหนังสือระบุไว้ก็ให้ นามาเฉลี่ยจ่ายให้แก่ สามี ภริยา บิดา มารดา หรือบุตร
ของผู้ประกันตนในจานวนที่เท่ากัน
ในกรณีที่ไม่มีบุคคลที่ผู้ประกันตนทาหนังสือระบุไว้ให้เป็นผู้มีสิทธิรับเงินสมทบและไม่มีทายาท
ซึ่งได้แก่ สามี ภริยา บิดา มารดา หรือบุตรของผู้ประกันตน ให้ทายาทของผู้ประกันตนดังต่อไปนี้ มีสิทธิได้รับเงินสมทบ
ตามลาดับ หากบุคคลลาดับใดมีจานวนมากกว่าหนึ่งคนให้บุคคลลาดับนั้นได้รับส่วนแบ่งเท่ากัน
(1) พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน
(2) พี่น้องร่วมบิดา หรือร่วมมารดา
(3) ปู่ ย่า ตา ยาย
(4) ลุง ป้า น้า อา
โดยดาเนินการในระบบสารสนเทศงานประกันสังคมมาตรา 40 ดังนี้
3.1 เจ้าหน้าที่เข้าสู่ระบบสารสนเทศงานประกันสังคมมาตรา 40 ที่ URL: M40.sso.go.th/section40 และ login
รหัสผู้เข้าใช้งานระบบฯ จากนั้นให้ตรวจสอบข้อมูลฐานทะเบียนผู้ประกันตนในระบบงานทะเบียน รหัส INS010100 ประกอบกับ
แบบค าขอรั บเงินสมทบล่ วงหน้ าคื น (กรณี ผู้ ประกั นตนตามมาตรา 40 เสี ยชี วิ ต) (สปส.1-40/3) และเอกสารหลั กฐาน
ประกอบการพิ จารณาคาขอฯ ให้ ถูกต้องครบถ้วน หากพบว่าข้อมูล ฐานทะเบี ยนผู้ ประกันตนไม่ถูกต้องตรงกับเอกสาร
หลักฐาน เช่น ชื่อ – สกุล ข้อมูลวัน/เดือน/ปี เกิด ข้อมูลเลขประจาตัวประชาชน หรือวันที่เสียชีวิต เป็นต้น ให้สานักงาน
แก้ไขข้อมูลฐานทะเบียนผู้ประกันตนให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งตรวจสอบฐานข้อมูลระบบ Sapiens เพื่อตรวจสอบข้อมูล
การได้กลับเป็ นผู้ ประกันตนตามมาตรา 33 หรือมาตรา 39 ประกอบการพิจารณาคาขอรับคืนเงินเงินสมทบล่ วงหน้ า
กรณีตายทุกครั้ง
ตัว อย่ าง พระราชกฤษฎี กาฯ พ.ศ. 2561 มี ผลใช้ บั งคั บตั้งแต่วั นที่ 28 มี นาคม 2561 เป็ นต้ นไป
และผู้ ป ระกั น ตน เสี ยชี วิ ต เมื่ อวั น ที่ 1 เมษายน 2561 กรณี ดั งกล่ าวถื อว่ าผู้ ป ระกั น ตนเสี ยชี วิ ต นั บแต่ วั น ที่
พระราชกฤษฎีกาฯ พ.ศ. 2561 มีผลใช้บังคับ (เสียชีวิต นับแต่วันที่ 28 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป)
การตรวจสอบข้อมูลทะเบียนผู้ประกันตน กรณีเสียชีวิต นับแต่ วันที่ พรฎ. พ.ศ. 2561 มีผลใช้บังคับ เป็นต้นไป

ลาออกจาก ม.40 เนื่องจากเสียชีวติ เมือ่ วันที่ 01 เมษายน 2561

01 เมษายน 2561

3.2 ตรวจสอบข้อมูล...

-93.2 ตรวจสอบข้ อมู ลการรั บช าระเงิ นสมทบของผู้ ประกั นตน ในรหั ส INS030100 ให้ ถู กต้ องครบถ้ วน
เช่น งวดการรับชาระเงินสมทบ/วันที่รับชาระเงินสมทบ ก่อน – หลัง วันที่ผู้ประกันตนเสียชีวิต เนื่องจาก งวดการรับชาระเงินสมทบ
และวันที่รับชาระเงินสมทบจะสัมพันธ์กับงวดการจ่ายคืนเงินสมทบล่วงหน้า หากตรวจสอบพบว่าข้อมูลการรับชาระเงิ นสมทบ
ไม่ถูกต้อง ให้แก้ไขข้อมูลการรับชาระเงินสมทบให้ถูกต้องก่อนการพิจารณาจ่ายคืนเงินสมทบล่วงหน้า กรณีไม่สามารถ
แก้ไขข้อมูลได้ ให้ประสานมายังส่วนกลางเพื่อ ตรวจสอบแก้ไขข้อมูลการรับชาระเงินสมทบให้ถูกต้อง และให้ตรวจสอบ
งวดเงินสมทบที่จ่ายซ้าซ้อนในช่วงที่ได้กลั บเป็ นผู้ ประกันตนตามมาตรา 33 หรือมาตรา 39 ประกอบการพิจารณาคาขอรับคืน
เงินสมทบล่วงหน้ากรณีตายทุกครั้ง
ตัวอย่าง การตรวจสอบข้อมูลการรับชาระเงินสมทบล่วงหน้า INS030100 เพื่อคืนเงินสมทบล่วงหน้า
กรณีผู้ประกันตนเสียชีวิต นับแต่ วันที่ พรฎ. พ.ศ. 2561 มีผลใช้บังคับ (เสียชีวิต นับแต่วันที่ 28 มีนาคม 2561)

01 เมษายน 2561

ต รว จ ส อ บ ข้ อ มู ล ก ารรั บ ช าระ เงิ น ส ม ท บ ให้ ถู ก ต้ อ ง
ตามข้อเท็จจริง เช่น
1. ภายใต้ ง วดการรั บ ช าระเงิ น สมทบ 1 งวดเดื อ น ระบบ
จะต้ อ งแสดงเลขที่ ใบเสร็ จ รั บ เงิ น เพี ย ง 1 เลขที่ ฯ เท่ า นั้ น
ยกเว้ น กรณี ที่ ช าระเงิ น สมทบเพิ่ ม เติ ม (เงิ น ออม) เข้ า มา
ภายหลังซึ่งเป็นการชาระภายในเดือนเดียวกัน กรณีดังกล่าว
สามารถมี เลขที่ ใบเสร็ จ รั บ เงิ น 2 เลขฯ ภายใต้ ง วดเดื อ น
เดียวกันได้ หากมิใช่ลักษณะดังกล่าว ถือว่าข้อมูล การรับชาระ
เงินสมทบไม่ถูกต้อง
2. กรณีเป็นการชาระเงินสมทบงวดเดือนปัจจุบัน แต่ระบบ
ระบุงวดการรับช าระเงินสมทบข้ามงวดเดือน (งวดกระโดด)
หรือกรณีอื่นๆ เป็นต้น หากตรวจสอบพบว่าข้อมูลการรับชาระ
เงิน สมทบ/เงิน สมทบล่ วงหน้ าไม่ ถู กต้อง ให้ แก้ ไขให้ ถูกต้อ ง
ก่ อ นการพิ จ ารณาจ่ า ยคื น เงิน สมทบล่ ว งหน้ า ทุ ก ครั้ ง กรณี
ไม่ ส ามารถแก้ ไขข้ อมู ล ได้ ให้ ป ระสานมายั ง ส านัก เสริมสร้าง
ความมั่นคงแรงงานนอกระบบ เพื่อแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องก่อน
การพิจารณาคืนเงินฯ ทุกครั้ง

ผู้ประกันตนเสี ยชีวิตเมื่อวันที่ 1/4/61 ส านักงานจะต้องคืนเงินสมทบที่ผู้ ประกันตนจ่ ายล่วงหน้า ให้แก่ทายาท/
ผู้มีสิทธิ ตามพระราชกฤษฎีกาฯ พ.ศ. 2561 คือ งวดเดือน 5 - 6/61 เท่าจานวนเงินที่ผู้ประกันตนจ่ายเข้ากองทุน
ไม่ รวมเงิ นรั ฐบาลสมทบและไม่ มี ผลประโยชน์ ตอบแทน ส าหรั บเงิ นสมทบประจ างวดเดื อนที่ ผู้ ประกั นตนเสี ยชี วิ ต
คืองวดเดือน 4/61 ให้พิจารณาคืนเงินประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ
3.3 เมื่อตรวจสอบ...

-103.3 เมื่อตรวจสอบข้อมูลทะเบียนผู้ประกันตนและข้อมูลการรับชาระเงินสมทบถูกต้องครบถ้วนแล้ว
ให้ดาเนินการบันทึกคาขอรับคืนเงินสมทบล่วงหน้า ในระบบงานเงินสมทบ รหัส INS030401 โดยเลือกสาเหตุการคืนเงิน
เป็น “สิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตน” และพิจารณาคืนเงินสมทบล่วงหน้า กรณีผู้ประกันตนเสียชีวิต นับแต่ วันที่พระราชกฤษฎีกาฯ
พ.ศ. 2561 มีผลใช้บังคับ ตามเงื่อนไขดังนี้
(1) กรณีผู้ประกันตนเสียชีวิตนับแต่วันที่ 1 ของเดือน และมีการชาระเงินสมทบล่วงหน้าไว้ ให้พิจารณา
คื นเงิ นสมทบล่ วงหน้ า ถั ดจาก งวดเดื อนที่ ผู้ ประกั นตนเสี ยชี วิ ต จนถึ งงวดเดื อนที่ ผู้ ประกั นตนช าระเงิ นสมทบล่ วงหน้ าไว้
ในหน้ าจอ รหั ส INS030401 ส าหรั บเงินสมทบประจางวดเดือนที่ ผู้ ประกั นตนเสี ยชีวิต ให้ พิ จารณาคื นเงินประโยชน์ ทดแทน
กรณีชราภาพ
(2) การจ่ายคืนเงินสมทบล่วงหน้ า ตาม (1) ยกเว้น ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่าเงินสมทบประจา
งวดเดือนที่ผู้ประกันตนเสียชีวิต มีการชาระเข้ากองทุนภายหลังจากวันที่ผู้ประกันตนเสียชีวิต ให้พิจารณาคืนเงินสมทบ
ประจางวดเดือนที่ผู้ประกันตนเสียชีวิตเป็นเงินไม่พึงชาระ เนื่องจากผู้ประกันตนไม่มีหน้าที่จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน
ภายหลังจากวันที่เสียชีวิต
ตัวอย่าง การคืนเงินสมทบล่วงหน้า กรณีผู้ประกันตนเสียชีวิต นับแต่วันที่ 1 ของเดือน
และเสียชีวิต นับแต่ วันที่ พรฎ. พ.ศ. 2561 มีผลใช้บังคับ (เสียชีวิต นับแต่วันที่ 28 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป)
เมื่ อ วั น ที่ 5 มค. 2561
ผปต.ช าระเงิ น สมทบ/
เงิ น ส ม ท บ ล่ ว ง ห น้ า
ทางเลือกที่ 2 ประจางวด
เดือน มค.61 – มิย. 61
รวมจานวน 600 บาท

ผปต. เสียชีวิต ในวันที่ 1 เม.ย.61 (นับแต่วันที่ พรฎ. พ.ศ.2561 มีผลใช้บังคับ)

ให้ พิ จารณาคื นเงิ นสมทบล่ วงหน้ า กรณี ผู้ ประกั นตนเสี ยชี วิ ต ถั ดจากงวดเดื อน
ที่ผู้ประกันตนเสียชีวิต คือ งวดเดือน พ.ค. - มิย.61 จานวน 200 บาท ในรหัส
INS030401 โดยคืนเงินฯ ให้แก่ทายาท/ผู้มีสิทธิ ตามพระราชกฤษฎีกาฯ พ.ศ. 2561

สาหรับเงินสมทบประจางวดเดือนที่ผู้ประกันตนเสียชีวิต คืองวดเดือน เม.ย.61
ให้พิจารณาคืนเงินประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ พร้อมผลประโยชน์ตอบแทน

ยกเว้น กรณีตรวจสอบพบว่าเงินสมทบประจางวดเดือนที่ผู้ประกันตนเสียชีวิต มีการชาระ
เข้ากองทุนภายหลังจากวันที่ผู้ประกันตนเสียชีวิต เช่น ชาระเงินสมทบประจางวดเดือน
เม.ย.61 เข้ากองทุนฯ ในวันที่ 2 เม.ย.61 เงินสมทบประจางวดเดือน เม.ย.61 จะถือว่า
เป็นเงินไม่พึงชาระ ซึ่งจะต้องคืนเงินฯ ให้แก่ทายาท/ผู้มีสิทธิ ตามพระราชกฤษฎีกาฯ
พ.ศ. 2561
ตัวอย่าง...

-11ตัวอย่าง การบันทึกคาขอฯ และการประมวลผลคืนเงินสมทบล่วงหน้า
กรณีผู้ประกันตนเสียชีวิต นับแต่วันที่ 1 ของเดือน
และเสียชีวิต นับแต่ วันที่ พรฎ. พ.ศ. 2561 มีผลใช้บังคับเป็นต้นไป ในระบบงานเงินสมทบ รหัส INS030401

01 เมษายน 2561
เสียชีวิต

ผปต. เสียชีวิต นับแต่วันที่ 28 มีนาคม 2561 เป็น ต้น ไป ให้ พิจารณาคืนเงินสมทบล่ วงหน้า กรณี ผู้ประกันตน
เสี ยชี วิ ต ให้ แก่ ทายาท/ผู้ มี สิ ทธิ ตามพระราชกฤษฎี กาฯ พ.ศ. 2561 ตามล าดั บก่ อน – หลั ง (ตามตั วอย่ าง) หากระบบ
ประมวลผลความเกี่ยวข้องไม่ถูกต้อง ให้ แจ้งสานักเสริมสร้างความมั่นคงแรงงานนอกระบบ เพื่อตรวจสอบและแก้ไข
ให้ถูกต้องก่อนการพิจารณาคืนเงินฯ ทุกครั้ง

(ต่อ)

-12(ต่อ)

01 เมษายน 2561

5/2561
6/2561

140.00

60.00

200.00

หากทายาท/ผู้มีสิทธิ ในลาดับเดียวกันมีจานวนหลายราย ให้กดปุ่ม “เพิ่มผู้มีสิทธิ” และระบุ
ข้อมูลทายาท/ผู้มีสิทธิ ให้ครบถ้วนทุกราย

หากมีทายาท/ผู้มีสิทธิเพียงรายเดียว ให้กดปุ่ม “ตรวจสอบ” ดาเนินการต่อไป
200.00 บาท

1. นางสมศรี มีโชค (บุคคลซึ่งมีหนังสือระบุสิทธิรับเงินสมทบ)

ระบบจะประมวลผลจานวนเงินที่จ่ายคืนให้แก่ ทายาท/ผู้มีสิทธิ ตามจานวนเงินที่พึงได้รับคืน
ในจานวนที่เท่ากัน ตรวจสอบข้อมูลการจ่ายคืนเงิน หากถูกต้อง กดปุ่ม “บันทึก”

ระบบจะแสดงเลขที่รับแจ้งการคืนเงินให้ทราบทุกครั้ง ให้กดปุ่ม “OK” จบขั้นตอนในส่วนของการบันทึกคาขอฯ
เมื่อบันทึกคาขอรับคืนเงินสมทบที่ผู้ประกันตนจ่ายล่วงหน้า กรณีผู้ประกันตนเสียชีวิต ในรหัส INS030401 เรียบร้อยแล้ว
ให้ ด าเนิ นการอนุ มั ติ คาขอฯ ในรหั ส INS030402 บั นทึ กตัดจ่ายในรหั ส INS030405 ออกหนั งสื อแจ้งผลและคาสั่ ง
คืนเงินสมทบ ในรหัส INS030406 ตามลาดับ
ขั้นตอน...

-13ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
1. กรณีทายาท/ผู้มีสิทธิ ติดต่อขอรับเงินสมทบที่ผู้ประกันตนจ่ายล่วงหน้าคืน กรณีผู้ประกันตนเสียชีวิต ณ สานักงาน
ให้ทายาท/ผู้มีสิทธิ ยื่นแบบคาขอรับเงินสมทบล่วงหน้าคืน (กรณีผู้ประกันตนตามมาตรา 40 เสียชีวิต)
(สปส.1-40/3) พร้ อมเอกสารประกอบค าขอฯ ให้ ถู กต้ องครบถ้ วน โดยให้ เจ้ าหน้ าที่ ตรวจสอบแบบค าขอรั บเงิ นสมทบฯ
เอกสารประกอบคาขอฯ พร้อมทั้งบันทึกถ้อยคาทายาท/ผู้มีสิทธิทุกรายเพื่อใช้เป็นหลักฐาน และให้ตรวจสอบข้อมูลผู้ประกันตน
ในระบบสารสนสนเทศมาตรา 40 และระบบ Sapiens เพื่ อประกอบการพิ จารณาคื นเงิ นสมทบที่ ผู้ ประกั นตนจ่ ายล่ วงหน้ า
กรณี ผู้ ประกันตนเสียชีวิตให้ ถูกต้องครบถ้วน หากพบว่าข้อมูลผู้ ประกันตนไม่ถูกต้อง ให้ ประสานสานักเสริมสร้างความมั่นคง
แรงงานนอกระบบ เพื่อตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องก่อนการพิจารณาคืนเงินฯ ทุกครั้ง
2. กรณีทายาท/ผู้มีสิทธิ ติดต่อขอรับเงินสมทบที่ผู้ประกันตนจ่ายล่วงหน้าคืน กรณีผู้ประกันตนเสียชีวิต ผ่านทางไปรษณีย์
กรณีทายาท/ผู้มีสิทธิ ส่งแบบคาขอรับเงินสมทบล่วงหน้าคืน (กรณีผู้ประกันตนตามมาตรา 40 เสียชีวิต)
(สปส.1-40/3) พร้อมเอกสารประกอบคาขอฯ ผ่านทางไปรษณีย์ ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแบบคาขอฯ เอกสารประกอบคาขอฯ
ให้ถูกต้องครบถ้วน หากไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที่หาข้อมูลหลักฐานของทายาท/ผู้มีสิทธิเพิ่มเติม พร้อมทั้งให้บันทึก
ถ้อยคาทายาท/ผู้มี สิ ทธิ (แล้ วแต่กรณี ) ทั้ งนี้ วิธีการด าเนิ นการให้ อยู่ ในดุ ลพิ นิ จของส านั กงานประกั นสั งคมแต่ ละแห่ ง
และให้ ตรวจสอบข้ อมู ลผู้ ประกั นตนในระบบสารสนสนเทศมาตรา 40 และระบบ Sapiens เพื่ อประกอบการพิ จารณา
คืนเงินสมทบที่ ผู้ ประกั นตนจ่ ายล่ วงหน้ า กรณี ผู้ ประกันตนเสี ยชีวิตให้ถู กต้อง หากพบว่าข้อมูลผู้ ประกันตนไม่ถูกต้ อง
ให้ ป ระสานส านั ก เสริ ม สร้ างความมั่ น คงแรงงานนอกระบบ เพื่ อ ตรวจสอบและแก้ ไขข้ อ มู ล ให้ ถู ก ต้ อ งก่ อ นการ
พิจารณาคืนเงินฯ ทุกครั้ง
ขั้ นตอนการบั นทึ กค าขอรั บเงิน สมทบที่ ผู้ ประกั นตนจ่ ายล่ วงหน้ า กรณี ผู้ ประกั นตนเสี ยชี วิ ต ในระบบสารสนเทศ
งานประกันสังคมมาตรา 40 และระดับสิทธิการปฏิบัติงานคืนเงินสมทบฯ แต่ละขั้นตอน
1. การบันทึก/แก้ไข/ยกเลิกคาขอรับคืนเงินสมทบ ในหน้าจอ รหัส INS030401
ให้ พนั กงานเจ้าหน้ าที่ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ อานวยการส านักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่
หรื อประกั นสั งคมจั งหวั ด หรื อหั วหน้ าส านั กงานประกั นสั งคมจั งหวั ดสาขา แล้ วแต่ กรณี เป็ นผู้ มี อ านาจพิ จารณา
แบบคาขอรับเงินสมทบล่วงหน้าคืน (กรณีผู้ประกันตนตามมาตรา 40 เสียชีวิต) (สปส.1-40/3) ตามประกาศสานักงาน
ประกันสังคม เรื่อง การคืนเงินสมทบที่ผู้ประกันตนจ่ายล่วงหน้ากรณีผู้ประกันตนเสียชีวิต พ.ศ. 2561 พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ
ในแบบคาขอฯ ให้ครบถ้วน และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าว ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเข้าใช้งานระบบสารสนเทศงานประกันสังคม
มาตรา 40 ระดับปฏิบัติการ (User / Office) หมายถึง พนักงานชั้นต้น พนักงานชั้นกลาง พนักงานชั้นสูง ลูกจ้างประจา ข้าราชการ
ระดับปฏิบัติการ เป็นผู้บันทึกคาขอรับคืนเงินฯ ในหน้าจอ รหัส INS030401
2. การอนุมัติคาขอรับคืนเงินสมทบ ในหน้าจอ รหัส INS030402
ให้ ผู้ อานวยการส านั กงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ หรือประกันสั งคมจังหวัด ตามประกาศ
ส านั กงานประกั นสั งคม เรื่ อง การคื น เงิ นสมทบที่ ผู้ ประกั นตนจ่ ายล่ วงหน้ า กรณี ผู้ ประกั นตนเสี ยชี วิ ต พ.ศ. 2561
ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเข้าใช้งานระบบสารสนเทศงานประกันสังคมมาตรา 40 ระดับสูง (Manager/Director) เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
คืนเงินสมทบ ในหน้าจอ INS030402 หรือให้ ข้าราชการพลเรือนสามัญตาแหน่งประเภทวิชาการตั้งแต่ระดับช านาญการขึ้นไป
ที่ ได้ รั บ มอบหมายจากผู้ อ านวยการส านั ก งานประกั น สั งคมกรุ งเทพมหานครพื้ น ที่ หรื อ ประกั น สั งคมจั งหวั ด
ตามประกาศส านั กงานประกั น สั งคม เรื่ อง การคื นเงิ นสมทบที่ ผู้ ประกั นตนจ่ ายล่ วงหน้ ากรณี ผู้ ประกั นตนเสี ยชี วิ ต
พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเข้าใช้งานระบบสารสนเทศงานประกันสังคมมาตรา 40 ระดับสูง (High User/Head)
เป็ น ผู้ พิจ ารณาอนุ มัติคืนเงินฯ ในหน้ าจอ รหั ส INS030402 พร้อมทั้ งลงลายมือชื่อผู้ อนุมัติคืนเงิน ฯ ในแบบคาขอรับเงิน
สมทบล่วงหน้าคืน (กรณีผู้ประกันตนตามมาตรา 40 เสียชีวิต) (สปส.1-40/3) ให้ครบถ้วน
3. การบันทึก...

-143. การบันทึกตัดจ่ายคาสั่งคืนเงินสมทบล่วงหน้ากรณีผู้ประกันตนเสียชีวิต ในหน้าจอ รหัส INS030405
3.1 ให้ผู้มีอานาจตามข้อ 1 หรือข้อ 2 เป็นผู้บันทึกตัดจ่ายคาสั่งคืนเงินสมทบล่วงหน้ากรณีผู้ประกันตน
เสี ยชี วิ ต ในหน้ าจอรหั ส INS030405 พร้ อมทั้ งพิ มพ์ ห นั งสื อแจ้ งผลและค าสั่ งคื น เงิ น สมทบล่ วงหน้ า ในหน้ าจอ
รหัส INS030406
3.2 ให้ผู้มีอานาจตามข้อ 2 ดาเนินการ ดังนี้
(1) ลงลายมือชื่อในหนังสือแจ้งผล
(2) ลงลายมือชื่อในคาสั่งคืนเงินสมทบล่วงหน้า
ทั้งนี้ เมื่อดาเนินการตามขั้นตอนข้อ 1 – 3 ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดาเนินการจัดส่ง
หนั งสือแจ้งผลให้ทายาท/ผู้มีสิทธิทราบในกรณีที่ ขอรับเงินสมทบล่วงหน้ าคืนโดยวิธีโอนผ่านธนาคารหรือผ่านไปรษณี ย์
(ยกเว้นกรณีวินิ จฉัยสั่งจ่าย ณ ส านั กงาน ให้อยู่ในดุลพินิจของสานักงานประกันสังคมแต่ละแห่ง) พร้อมทั้งให้ พนักงาน
เจ้าหน้าที่รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องส่งให้งานการเงินดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
เอกสารเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาคืนเงินสมทบที่ผู้ประกันตนจ่ายล่วงหน้า กรณีผู้ประกันตนเสียชีวิต มีดังนี้
1. แบบคาขอรับเงินสมทบล่วงหน้าคืน (กรณีผู้ประกันตนตามมาตรา 40 เสียชีวิต) (สปส.1-40/3)
2. หนังสือระบุให้เป็นผู้มีสิทธิรับเงินสมทบล่วงหน้าคืน (กรณีผู้ประกันตนตามมาตรา 40 เสียชีวิต)
ในกรณีที่ผู้ประกันตนได้ทาหนังสือระบุสิทธิฯ ไว้
3. บัตรประจาตัวประชาชนฉบับจริง / ทะเบียนบ้าน ของผู้มีสิทธิ
4. ทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่าของผู้ประกันตน
5. ทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่าของบิดา มารดา
6. สูติบัตรบุตร หรือทะเบียนบ้านของบุตร (กรณีไม่มีสูติบัตร)
7. หนังสือจดทะเบียนรับรองบุตร (ถ้ามี)
8. ใบมรณบัตร (ฉบับจริง)
9. ใบมรณบัตรของคู่สมรส บิดา มารดา และบุตร (ถ้ามี)
10. หนังสือมอบอานาจ กรณีทายาท/ผู้มีสิทธิ มอบอานาจให้รับเงินแทน พร้อมแนบ
บัตรประจาตัวประชาชนฉบับจริงของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ
11. สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) และธนาคารออมสิน
ประเภทออมทรัพย์หน้าแรกที่มีชื่อและเลขที่บัญชีของผู้มีสิทธิ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(กรณีขอรับเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร)
สถานที่ยื่นแบบคาขอรับเงินสมทบล่วงหน้าคืน (กรณีผู้ประกันตนตามมาตรา 40 เสียชีวิต)
ทายาท/ผู้มีสิทธิ สามารถยื่นแบบคาขอรับเงินสมทบล่วงหน้าคืน (กรณีผู้ ประกันตนตามมาตรา 40 เสียชีวิต)
(สปส.1-40/3) ได้ที่สานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ สานักงานประกันสังคมจังหวัด หรือสานักงานประกันสังคม
จังหวัดสาขา
กาหนดระยะเวลาในการยื่นแบบคาขอรับเงินสมทบล่วงหน้าคืน (กรณีผู้ประกันตนตามมาตรา 40 เสียชีวิต)
ทายาท/ผู้มีสิทธิ สามารถยื่นแบบคาขอรับเงินสมทบล่วงหน้าคืน (กรณีผู้ประกันตนตามมาตรา 40 เสียชีวิต)
(สปส.1-40/3) ได้ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ทราบว่ามีสิทธิเรียกเงินคืน หรือภายใน 10 ปี นับแต่วันที่นาส่งเงินเข้ากองทุน
*********************************
กลุ่มงานพัฒนาระบบประกันสังคมมาตรา 40
สานักเสริมสร้างความมั่นคงแรงงานนอกระบบ
เมษายน 2561

