
ส ำนกังำนประกนัสงัคม 

Social Security Office 



ความรู้เกีย่วกบัสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย 
กองทุนประกนัสังคม 

โดย 
นายอนุวัฒน์  พรเจริญ 
นักวิชาการประกนัสังคม 

ส านักงานประกนัสังคมเขตพืน้ที่ 3 
กระทรวงแรงงาน 



ประกอบด้วย  2  กองทุน คือ 

1. กองทุนประกันสังคม 

2. กองทุนเงนิทดแทน 

ส ำนกังำนประกนัสงัคม 



กองทุนประกนัสงัคมประกอบดว้ยสทิธปิระโยชน ์

7  กรณี 

1.  กรณีเจบ็ป่วย 

2.  กรณีคลอดบุตร 

3.  กรณีทุพพลภำพ 

4.  กรณีตำย   

5.  กรณีสงเครำะหบุ์ตร 

6.  กรณีชรำภำพ 

7.  กรณีวำ่งงำน 



เงื่อนไขการเกดิสิทธิ 

1. จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดอืนภายในระยะเวลา 15  เดอืน 

    ก่อนวนัรับบริการทางการแพทย์ 

2. เป็นการประสบอนัตราย/เจ็บป่วยไม่เน่ืองจากการท างาน 

3. ไม่จงใจหรือยนิยอมให้บุคคลอืน่ท าให้ตนเองประสบอนัตราย/ 

    ประสบอนัตราย 
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กรณีประสบอนัตราย/เจ็บป่วย 



เงื่อนไขการเกดิสิทธิ 

1. จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดอืนภายในระยะเวลา 15  เดอืน 

    ก่อนวนัรับบริการทางการแพทย์ 

2. เป็นการประสบอนัตราย/เจ็บป่วยไม่เน่ืองจากการท างาน 

3. ไม่จงใจหรือยนิยอมให้บุคคลอืน่ท าให้ตนเองประสบอนัตราย/ 

    ประสบอนัตราย 
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กรณีประสบอนัตราย/เจ็บป่วย 



1. บริการทางการแพทย์(ปกต,ิฉุกเฉิน,ประสบอนัตราย,ไม่มีบัตรรับรองสิทธิ 
    การรักษาพยาบาล) 

2. บริการทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เช่ียวชาญเฉพาะทาง 

3. ค่าอวยัวะเทยีมและอุปกรณ์ในบ าบดัรักษาโรค 

4. บริการทนัตกรรมกรณถีอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูนและการใส่ฟันเทยีม 

    ชนิดถอดได้ฐานอคริลกิ 

5. ค่าบริการทางการแพทย์ กรณปีลูกถ่ายไขกระดูก,การเปลีย่นอวยัวะกระจกตา, 

    การบ าบดัทดแทนไต 

6. เงนิทดแทนการขาดรายได้ 
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สิทธิประโยชนท่ี์ไดร้บั 



บริการทางการแพทย์ : กรณปีกต ิ

1. เข้ารับการรักษาพยาบาลยงัสถานพยาบาลทีร่ะบุในบัตรรับรองสิทธิฯ 
    หรือเครือข่ายสถานพยาบาลน้ัน 

2. ได้รับการตรวจวนิิจฉัยโรค/บ าบัดทางการแพทย์/ยาและเวชภัณฑ์ที่มี 

    มาตรฐานไม่ต ่ากว่ามาตรฐานบัญชียาหลกัแห่งชาติ 

3. ให้ได้รับการจัดส่งต่อเพือ่รักษาระหว่างสถานพยาบาล 

4. ให้ได้รับการส่งเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค  โดยมีการให้สุขศึกษาและ 

    ภูมิคุ้มกนัโรคตามโครงการแห่งชาติ 

5. ได้รับการบริการจนส้ินสุดการรักษาโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ  
    ทั้งประเภทผู้ป่วยนอก-ใน 
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โรคและบริการ 14 รายการ 
ทีไ่ม่มสิีทธิได้รับบริการทางการแพทย์ 

 1. โรค หรือการประสบอนัตรายอนัเน่ืองมาจากการใชส้ารเสพตดิ   

ตามกฎหมายว่าดว้ยยาเสพตดิ 

 2. โรคเดียวกนัที่ตอ้งใชร้ะยะเวลารกัษาตวัในโรงพยาบาล 

ประเภทคนไขใ้นเกิน 180 วนั ในหน่ึงปี 
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      3. การฟอกเลือดดว้ยเครื่องไตเทียม ยกเวน้ กรณี 

      (ก) กรณีไตวายเฉียบพลนั ท่ีมีระยะเวลาการรกัษาไม่เกินหกสิบวนั 

      (ข) กรณีเจบ็ป่วยดว้ยโรคไตวายเรื้ อรงัระยะสุดทา้ย ใหมี้สิทธิไดร้บั 

                    การบ าบดัทดแทนไต  

 4. การกระท าใด ๆ เพ่ือความสวยงามโดยไม่มีขอ้บ่งช้ีทางการแพทย ์

       5. การรกัษาที่ยงัอยูใ่นระหว่างการคน้ควา้ทดลอง 

 6. การรกัษาภาวะมีบุตรยาก 
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 7.  การตรวจช้ินเน้ือ เพ่ือการผ่าตดัเปล่ียนอวยัวะ 

 8.  การตรวจใด ๆ ท่ีเกินความจ าเป็นในการรกัษาโรคนั้น 

 9. การผ่าตดัเปลี่ยนอวยัวะ ยกเวน้ การปลกูถ่ายไขกระดกู  

           และการผ่าตดัเปลี่ยนอวยัวะกระจกตา  

 10. การเปลี่ยนเพศ 

 11. การผสมเทียม 

 12. การบริการระหว่างรกัษาตวัแบบฟักฟ้ืน 

 13. ทนัตกรรม  

 14. แว่นตา  
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กรณเีจ็บป่วยฉุกเฉิน 
        เป็นอาการเจ็บป่วยที่เกดิจากภาวะร่างกายของผู้ป่วยเองทีจ่ าเป็น 
ต้องให้แพทย์รักษาพยาบาลทันที เช่น ท้องเสียรุนแรง  ไส้ต่ิงแตก  เป็น
ลมหมดสติ ฯลฯ 
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กรณปีระสบอนัตราย 
        เป็นการเจ็บป่วยที่เกดิขึน้จากวตัถุภายนอกกระท าให้เกดิอาการ
เจ็บป่วยและจ าเป็นต้องให้แพทย์รักษาพยาบาลทันท ี เช่น สุนัขกดั งูกดั
ตกต้นไม้  น า้ร้อนลวก รถชน ถูกแทง ฯลฯ 



ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฯ  
ฉบับใช้บังคบัตั้งแต่วนัที่ 13 เมษายน 2548 

1. กรณีประสบอนัตราย 
 
2. กรณีเจ็บป่วย 
    ฉุกเฉิน 

ไม่จ ำกดัจ ำนวนคร้ัง 

        ไม่จ ำกดัจ ำนวนคร้ัง 
     (ตั้งแต่31 สิงหำคม 2554 ) 
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กรณผู้ีประกนัตนไปรับบริการทางการแพทย์จากสถานพยาบาลอืน่ 
นอกจากสถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯ 



ผู้ป่วยนอก 

สปส.รับผดิชอบค่ารักษา 
เท่าทีจ่่ายจริงทั้งหมด 

14 

กรณีประสบอนัตราย / เจ็บป่วยฉุกเฉิน 

ผู้ป่วยใน 

-  สปส.รับผดิชอบค่ารักษาเท่าทีจ่่ายจริง  
   ไม่เกนิ 72 ชม.แรก 
-  ค่าห้องค่าอาหารไม่เกนิ 700 บาท/วนั 

เข้ารักษารพ.รัฐบาล 

กรณผู้ีประกนัตนไปรับบริการทางการแพทย์จากสถานพยาบาลอืน่ (ต่อ) 



ผู้ป่วยนอก 

สปส.รับผดิชอบค่ารักษา 
ตามประกาศฯ ก าหนด 
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กรณีประสบอนัตราย / เจ็บป่วยฉุกเฉิน 

ผู้ป่วยใน 

สปส.รับผดิชอบค่ารักษาตามประกาศฯ 
ก าหนดภายใน 72 ชม.แรก 

เข้ารักษารพ.เอกชน 

กรณผู้ีประกนัตนไปรับบริการทางการแพทย์จากสถานพยาบาลอืน่ (ต่อ) 
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อตัราค่ารักษาพยาบาล   กรณเีข้ารับการรักษา  
โรงพยาบาลเอกชน   ประเภทผู้ป่วยนอก 

- ค่าบริการทางการแพทย ์ไม่เกิน 1,000  บาท 

- ค่าเลือดฯ     500  บาท/Unit 

- สารตอ่ตา้นพิษจากเช้ือบาดทะยกั 400 บาท 

- วคัซีน/เซรุม่ป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ 

  + วคัซีนเฉพาะเข็มแรก  290  บาท   

  + เซรุม่จากมา้เฉพาะเข็มแรก 1,000 บาท  

  + เซรุ่มจากมนุษยเ์ฉพาะเข็มแรก* 8,000 บาท  

- Ultrasound 1,000  บาท 

- CT Scan*    4,000  บาท 

- MRI*           8,000  บาท 

- ขูดมดลกู     2,500  บาท 

- ค่าฟ้ืนคืนชีพ  4,000 บาท 

- หอ้งสงัเกตอาการ  200  บาท  

   ( 3 ชัว่โมงข้ึนไป) 

(* ตามหลกัเกณฑเ์ง่ือนไข) 

กรณผู้ีประกนัตนไปรับบริการทางการแพทย์จากสถานพยาบาลอืน่ (ต่อ) 
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- ค่ารกัษาพยาบาล    2,000 บาท/วนั 

- ค่าหอ้งอาหาร             700  บาท/วนั 

- ค่ารกัษาในหอ้ง  ICU 4,500 บาท/วนั 

- ค่าฟ้ืนคืนชีพ              4,000   บาท 

- ผ่าตดัใหญไ่ม่เกิน 1 ชม.  8,000  บาท 

        นอ้ยกว่า2 ชม.         12,000  

บาท 

        ตัง้แต ่ 2 ชม.ข้ึนไป 16,000 บาท 

- Lab และ/หรือ X-ray   1,000  บาท 

อตัราค่ารักษาพยาบาล  กรณเีข้ารับการรักษา  
โรงพยาบาลเอกชน  ประเภทผู้ป่วยใน 

- ค่าตรวจพิเศษ. 

     EKG , ECG              300    บาท 

     Echo                       1,500  บาท 

     ตรวจคลื่นสมอง      350   บาท 

     Ultrasound             1,000  บาท  
     ค่าสวนเสน้เลือดหวัใจ  15,000  

บาท 

     สอ่งกลอ้ง                  1,500 บาท 

     Intravenous               1,500  บาท 

     CT Scan *            4,000 บาท 

     MRI*                   8,000 บาท 
(* ตามหลกัเกณฑ)์ 

  

กรณผู้ีประกนัตนไปรับบริการทางการแพทย์จากสถานพยาบาลอืน่ (ต่อ) 



1. กำรรับหรือส่งตวัผูป้ระกนัตนระหวำ่งรพ.ท่ีตั้งอยูใ่น 
   จงัหวดัเดียวกนั (ท่ีมิใช่รพ.ตำมบตัรฯ)  
    -  ค่ารถพยาบาล/เรือพยาบาล           500  บาท 
    -  ค่ารถรับจ้าง                            300  บาท 

2.  กำรรับหรือส่งตวัผูป้ระกนัตนระหวำ่งรพ.ท่ีตั้งอยูใ่น  
     จงัหวดัอ่ืน(ท่ีมิใช่รพ.ตำมบตัรฯ) เพิ่มใหอี้กในอตัรำ 
     กิโลเมตรละ 6  บำท 
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ค่าพาหนะ 
กรณผู้ีประกนัตนไปรับบริการทางการแพทย์จากสถานพยาบาลอืน่ (ต่อ) 
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กรณสีปส.ยงัไม่ออกบัตรรับรองสิทธิฯ 

จ่ายค่ารักษาไปก่อนน าใบเสร็จฯ 
มาเบิกคืนกบั 

สปส.เขตพืน้ที/่จังหวัด 

ผปต.เข้ารพ.กรณีประสบอนัตราย / เจ็บป่วยไม่เน่ืองจากการท างาน 

รีบแจ้งสปส.เขตพืน้ที/่จังหวัดใน
ท้องทีเ่กดิเหตุทนัท ี

1. ก าหนดรพ.ให้แก่ผปต.เพือ่ไปใช้บริการ 
2. สปส.จ่ายค่ารักษาตามหลกัเกณฑ์เดยีวกนักบักรณีประสบอนัตราย/ 
    เจ็บป่วยฉุกเฉิน 



ขูดหินปูน - อุดฟัน – ถอนฟัน 
ผ่าฟันคุด 

- เข้ารับบริการในสถานพยาบาลใดกไ็ด้ 
- ส ารองเงินไปก่อน 
- เบิกคนืจากสปส.เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกนิปี
ละ 900 บาท 
 
(ยืน่ค าร้องได้ภายใน 2 ปีนับตั้งแต่วนัที่    
ทีร่ะบุในใบเสร็จรับเงนิ) 
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กรณีทันตกรรม เร่ิม 31 ส.ค 54 

กรณใีส่ฟันเทียมชนิดถอดได้ 

-  เข้ารับบริการฯ ในสถานพยาบาลใดกไ็ด้ 
   ตามหลกัเกณฑ์ ดงันี ้
    1) 1-5 ซ่ี เท่าที่จ่ายจริงไม่เกนิ 1,300 บาท 
    2) มากกว่า 5 ซ่ี เท่าที่จ่ายจริงไม่เกนิ 1,500 บาท  
    -ใส่ฟันเทียมชนิดถอดไดท้ั้งปำก เท่ำท่ีจ่ำย
จริง ไม่เกิน 4,400 บำท 
    - ใส่ฟันเทียมฯปำกบนหรือล่ำง ไม่เกิน2,400 
บำท   (ภำยในระยะเวลำ 5 ปี) 
  



- ผู้ประกนัตนต้องได้รับการตรวจด้วย 
  อายุรแพทย์โรคไตไม่น้อยกว่าเดอืน  ละ 1 คร้ัง 
- จ่ายแก่รพ.ในความตกลงเป็นค่าน ้ายา 
  พร้อมอุปกรณ์เท่าที่จ่ายจริงไม่เกนิเดือนละ 
 20,000 บาท ยกเว้นเดอืนแรกเฉลีย่วนัละ  
 750  บาท 

การลา้งช่องทอ้งดว้ยน ้ายาแบบถาวร 

- ฟอกเลอืดไม่ต ่ากว่าสัปดาห์ละ 2 คร้ัง 
  คร้ังละไม่น้อยกว่า 4 ช่ัวโมง 
- จ่ายแก่รพ.ในความตกลงไม่เกนิ  
  1,500 บาท/คร้ัง และไม่เกนิ 
  4,500 บาท/สัปดาห์ 

จ่ายให้แก่รพ.ในความตกลง 
- สัปดาห์ละ 1,125 บาท หากความเข้มข้น 
  ของเลอืดเท่ากบัหรือต ่ากว่า 36 % 
- สัปดาห์ละ 750 บาทหากความเข้มข้น 
  ของเลอืดสูงกว่า ตั้งแต่ 36% -39%  

การใหย้าอิรโิธรปัวอิติน 

การฟอกเลือดดว้ยเครือ่งไตเทียม 

            จ่ายแก่รพ.ในความตกลง 
- ค่าใช้จ่ายก่อนปลูกถ่าย 30,000 บาท/ราย 
- ค่าใช้จ่ายระหว่างปลูกถ่าย 230,000 บาท/ราย 
- ค่าใช้จ่ายหลงัปลูกถ่าย 
   ปีที่ 1  เดอืนที่ 1-6 เดอืนละ 30,000 บาท/ราย   
                          7-12             20,000 บาท/ราย 
   ปีที่ 2  เดอืนละ   15,000 บาท/ราย 
   ปีที่ 3 ขึน้ไป เดอืนละ 10,000 บาท/ราย 

การปลกูถ่ายไต กรณีบ ำบดั 

ทดแทนไต 

” ” 
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กรณเีงนิทดแทนการขาดรายได้ 

๏ เงนิทดแทนการขาดรายได้ 50% ของค่าจ้าง 

  คร้ังละไม่เกิน 90 วนั  (ตำมใบรับรองแพทย)์ 
  ปีละไม่เกิน 180 วนั   (ตำมใบรับรองแพทย)์ 
  โรคเร้ือรังไม่เกิน 365 วนั   
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โรคเร้ือรัง 

23 

1.  โรคมะเร็ง  
2.  โรคไตวายเร้ือรัง 

3.  โรคเอดส์ 

4.  โรคหรือการบาดเจ็บของสมอง  เส้นเลอืดสมอง  หรือกระดูกสันหลงั 

     เป็นเหตุให้อมัพาต 

5.  ความผดิปกตขิองกระดูกหักทีม่ีภาวะแทรกซ้อน ได้แก่ กระดูกทีม่ีการตดิเช้ือ 

     กระดูกตดิช้า กระดูกไม่ตดิ กระดูกผดิปกต ิหรือเหลก็ดามกระดูกหัก 

6.  โรคหรือการเจ็บป่วยอืน่ๆ ทีต้่องรักษาตัวอย่างต่อเน่ือง โดยไม่สามารถท างาน 

     ติดต่อกนัได้เกนิ 180 วนั ทั้งนีโ้ดยการวนิิจฉัยของคณะกรรมการแพทย์ 



         การคลอดบุตร  หมายถงึ  การที่ทารกออกจากครรภ์มารดา ซ่ึงมี
ระยะเวลาตั้งครรภ์ไม่น้อยกว่า 28 สัปดาห์ ไม่ว่าทารกจะมีชีวติรอดอยู่
หรือไม่ 
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กรณีคลอดบตุร 

 

เงื่อนไขการเกดิสิทธิ 
       จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 เดอืนภายใน 15 เดอืน 
ก่อนการคลอดบุตร 
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สิทธิประโยชน ์

กรณีคลอดบตุร 

เริม่ 1 ม.ค 54 

1. ผู้ประกนัตนใช้สิทธิได้ไม่จ ากดัจ านวนคร้ัง แต่ต้องเป็นบุตรทีย่งัไม่ได้รับสิทธิ 

2. ผู้ประกนัตนชาย 

             ค่าคลอดบุตรเหมาจ่าย 13,000 บาท/คร้ัง 

3. ผู้ประกนัตนหญงิ 

             ค่าคลอดบุตรเหมาจ่าย 13,000 บาท/คร้ัง 

             เงนิสงเคราะห์การหยุดงานเพือ่การคลอดบุตรคร่ึงหน่ึงของค่าจ้าง 
             เป็นเวลา 90 วนั 



         ทุพพลภาพ หมายถงึ  การสูญเสียอวยัวะหรือสูญเสียสมรรถภาพ
ของอวยัวะ หรือของร่างกาย หรือสูญเสียสภาวะปกติของจิตใจ จนไม่
สามารถท างานได้ ทั้งนี ้ตามหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการการแพทย์
ก าหนด 
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กรณีทพุพลภาพ 

เงื่อนไขการเกดิสิทธิ 
       จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดอืนภายใน 15 เดอืน 
ก่อนการทุพพลภาพ 



-เขา้รบัการรกัษาพยาบาลสถานพยาบาลของรฐั 

-กรณีคนไขน้อก        เท่าท่ีจา่ยจริงตามความจ าเป็น 

-กรณีคนไขใ้น           สถานพยาบาลตามสิทธิยืน่ขอเบิก 

-เขา้รบัการรกัษาสถานพยาบาลเอกชน 

-กรณีคนไขน้อก          เดือนละ 2,000 บาท 

-กรณีคนไขใ้น            เดือนละ 4,000 บาท    

 

 

 

สิทธิประโยชน ์

กรณีทพุพลภาพ 
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- อวยัวะเทยีม/อุปกรณ์ในการบ าบดัรักษาโรคทีแ่พทย์ส่ังการรักษา 

- ค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 40,000 บาท/ราย 

- ประโยชน์ทดแทน 50% ของค่าจ้างตลอดชีวติ 

- ตายได้รับค่าศพและเงนิสงเคราะห์กรณตีาย 

- ค่ารถเหมาจ่ายเดอืนละ  500  บาท 
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กรณีตาย 

เงื่อนไขการเกดิสิทธิ 

       จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  เดอืนภายใน  6  เดอืน   
ก่อนการตาย 

         ตาย  หมายถงึ  กรณีที่ผู้ประกนัตนถงึแก่ความตายโดยมิใช่ประสบ
อนัตรายหรือเจ็บป่วยเน่ืองจากการท างาน 



- ค่าท าศพ 40,000 บาท 

- เงินสงเคราะห์ให้แก่ทายาท ดังนี้ 

   (1)  จ่ายเงนิสมทบตั้งแต่ 36 เดือนข้ึนไป แต่ไม่ถึง 10 ปี  

          = รอ้ยละ 50 ของค่าจ้างรายเดือน x 4   

   (2)  จ่ายเงินสมทบ 10 ปีขึน้ไป 

          = รอ้ยละ 50 ของค่าจา้งรายเดือน x12 

(* ใชฐ้านค่าจา้งท่ีน าสง่เงินสมทบและสูงสุดไม่เกินเดือนละ 

    15,000 บาท) 
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สิทธิประโยชน ์

กรณีตาย 



         สงเคราะห์บุตร หมายถงึ  ประโยชน์ทดแทนที่ให้แก่ครอบครัว
สมาชิกผู้ประกนัตน  เพือ่บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายที่เพิม่ขึน้เน่ืองจากมี
บุตรต้องเลีย้งดู 
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กรณีสงเคราะหบ์ตุร 

เงื่อนไขการเกดิสิทธิ 

-  จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า  12  เดอืนภายใน  36  เดอืน 

    ก่อนเดือนที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน 

-  ต้องเป็นผู้ประกนัตนตามมาตรา 33 หรือ 39 



  - เงนิสงเคราะห์บุตร 400 บาท/เดอืน/ 

     บุตร 1 คน 

  - บุตรแรกเกดิ - 6 ปี 
  - คราวละไม่เกนิ 3 คน 
  - เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย 
  - ผู้ประกนัตนตายหรือทุพพลภาพ 
     ให้ผู้อุปการะเป็นผู้รับเงนิต่อ 
     จนบุตรอายุครบ 6 ปี 
    (* กฎกระทรวง ณ 31 ม.ีค 2549) 
 

   การแสดงหลกัฐานการมชีีวติ 
   ของบุตรในเดอืนตุลาคมทุกปี 
   (1) สปส.จะตรวจสอบเองจาก 
   ส านักทะเบียนราษฎร์(ตามระเบียบ  
   ที่ส านักงานก าหนดเร่ิมใช้1ต.ค 2549) 
   (2) หากมข้ีอสงสัยหรือตรวจสอบไม่ได ้

   (บุตรของคนตา่งชาติ)สปส.จะแจ้งให้ 

   ผู้มสิีทธิแสดงหลกัฐานการมีชีวติของบุตร 
   เช่น ส าเนาทะเบียนบ้าน/เอกสารที่ 
   ทางราชการออกให้/หนังสือรับรอง 
   ของเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือ 
   ข้าราชการตั้งแต่ระดบั 3 
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สิทธิประโยชน ์

กรณีสงเคราะหบ์ตุร 



                   การส้ินสุดการได้รับประโยชน์ทดแทน 

          สิทธิในการได้รับประโยชน์ทดแทนส้ินสุดลงตั้งแต่เดอืน 

ถัดจากเดอืนทีบุ่ตรมอีายุครบ  6 ปีบริบูรณ์  หรือถึงแก่ความตาย 

หรือยกเป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอืน่  หรือผู้ประกนัตน 

ส้ินสภาพการเป็นลูกจ้างแล้วแต่กรณ ี
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         กรณีชราภาพ  หมายถึง  การสร้างความมั่นคงทางรายได้ 

ในยามที่ความสามารถในการหารายได้ลดลงหรือสูญเสียไป 

ด้วยเหตุที่ไม่สามารถท างานต่อไปได้เน่ืองจากพ้นวยัท างานตามเกณฑ์ 

อายุที่ก าหนดหรือความเส่ือมสภาพทางร่างกายที่เข้าสู่วยัชรา 

ส านักงานประกนัสังคมเร่ิมเกบ็เงินสมทบเมื่อธันวาคม 2541 

กรณีชราภาพ 
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กรณีบ าเหน็จชราภาพ 

จ่ายเงนิสมทบต ่ากว่า 12 เดอืน 
= จ านวนเงนิสมทบในสว่นของผูป้ระกนัตน 

   จา่ยตั้งแต่ 12 เดอืนข้ึนไป 

จา่ยตั้งแต ่ 12  เดือนข้ึนไป    
= จ านวนเงนิสมทบในสว่นของผูป้ระกนัตน  
   +  นายจา้ง  + ผลประโยชนต์อบแทน 

เง่ือนไขการเกิดสิทธิ 

1.  จา่ยเงินสมทบมาแลว้ไม่ครบ 

     180 เดือน และ 

2.  ความเป็นผูป้ระกนัตนส้ินสุดลง  และ 
3.  มีอายุครบ  55  ปีบริบูรณ ์ 
     หรือเป็นผูทุ้พพลภาพหรือ 

      ถึงแก่ความตาย 
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- ผูป้ระกนัตนตอ้งเขา้เงือ่นไขตามท่ีกฎหมายก าหนด ท ัง้ 3 เงือ่นไข จงึจะมีสทิธิไดร้บั

บ าเหนจ็ชราภาพ อายุครบ 55 ปีบรบิรูณ ์สิ้นสดุความเป็นผูป้ระกนัตน จา่ยเงนิ

สมทบไม่ครบสทิธิกรณบี านาญชราภาพ 

- เงนิสมทบกรณบี านาญชราภาพ เริม่เม่ือธนัวาคม2541 ซึง่จะครบ180ในเดอืน

พฤศจกิายน 2556  

- ในปัจจุบนัจงึยงัไม่มีผูป้ระกนัตนท่านใดมีสทิธิไดร้บับ านาญชราภาพ แต่จะไดร้บั

บ าเหนจ็ชราภาพแทน 

 

 

 

 

 

*  ค านวณจากค่าจา้งสงูสดุไม่เกิน 15,000.- * 
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กรณีบ านาญชราภาพ 

จ่ายเงนิสมทบ 180 เดอืน  ไดร้บัเงินบ านาญ 

= 20 % ของค่าจา้งเฉลี่ย 60 เดือนสุดทา้ย 

   ที่ใชเ้ป็นฐานในการค านวณจ านวนเงนิสมทบ 

   ก่อนความเป็นผูป้ระกนัตนส้ินสุดลง 

 

จา่ยเงินสมทบเกิน 180 เดือน    
= เพิ่มอตัราเงินบ านาญชราภาพอีก 1.5 % ตอ่ 

   ระยะเวลาการจา่ยเงินสมทบทุก 12 เดือน 

เง่ือนไขการเกิดสิทธิ 

1.  ไดจ้า่ยเงินสมทบมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 
     180 เดือน ไม่ว่าระยะเวลา 180 เดือน 

     จะตดิตอ่กนัหรือไม่ก็ตาม และ 

2.  มีอายุครบ  55 ปีบริบูรณ ์และ 
3.  ความเป็นผูป้ระกนัตนส้ินสุดลง 
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    - น ำสง่เงินสมทบ  ตัง้แต ่  2542 – 2556  ติดตอ่กนัรวมระยะเวลำ   กำรน ำสง่      เงินสมทบ 180 
เดอืน 

- อตัรำเงินสมทบทีเ่รยีกเก็บจำกนำยจำ้งและผูป้ระกนัตนฝ่ำยละรอ้ยละ 3 

รวม 2 ฝ่ำยเป็นรอ้ยละ 6 จำ่ยคำ่จำ้งทีน่ ำสง่ 15,000 บำท เทำ่กบั  900  บำท 

- อตัรำเงินบ ำนำญชรำภำพ  รอ้ยละ 20 (ครบ180 เดอืน) 

 คำ่จำ้งทีน่ ำสง่เงินสมทบ 15,000 บำท เทำ่กบัเดอืนละ 3,000 บำท 

ระยะเวลาท่ีจา่ยเงนิสมทบครบ 180 เดอืน 
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 - สง่เงินสมทบ  60  เดอืน ออกจำกกำรเป็นผูป้ระกนัตนไป  2  ปี ตอ่มำกลบัเขำ้เป็นผูป้ระกนัตนอกีครัง้ จะเริม่นบัสะสมเงิน

สมทบใหเ้ม่ือมีกำรน ำสง่เงินสมทบ โดยจะนบัเป็นเงินสมทบงวดที ่61........ 

 - หำกมีกำรน ำสง่เงินสมทบ ครบ  180  เดอืน จงึจะเขำ้ขำ่ยผูป้ระกนัตนทีมี่สทิธิไดร้บับ ำนำญชรำภำพ 

น ำสง่เงินสมทบไมต่อ่เน่ือง 
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กรณตีวัอย่าง  เงินบ านาญชราภาพ 

 กรณีจา่ยเงินสมทบครบ 180 เดือน อายุครบ 55 ปี บรบูิรณ ์

และความเป็นผูป้ระกนัตนส้ินสุดลง 

   (สมมติใหค้่าจา้งเฉล่ีย 60 เดือน สุดทา้ยท่ีใชเ้ป็นฐานในการค านวณ

เงินสมทบก่อนความเป็นผูป้ระกนัตนส้ินสุดลงเท่ากบั 15,000 บาท) 

ขอรบั 

ประโยชนท์ดแทน 

อายุ 55 ปี 

ความเป็น

ผูป้ระกนัตน 

ส้ินสุดลง 

จา่ยเงินสมทบ 180 เดือน  

เร่ิมจา่ยเงินสมทบ 

สิทธิประโยชน์ทีไ่ด้รับ = 3,000 บาท
 15,000*20/100=3,000 
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กรณตีวัอย่าง  
 กรณผู้ีประกนัตนจ่ายเงนิสมทบ 15 ปี 11 เดอืน  อายุครบ 55 ปี
บริบูรณ์  ความเป็นผู้ประกนัตนส้ินสุดลง  ได้รับเงนิบ านาญชราภาพแล้ว  
ต่อมาอกี 6 เดอืน  กลบัเข้าเป็นผู้ประกนัตน   จ่ายเงนิสมทบเป็นระยะเวลา 17 
เดอืน  และความเป็นผู้ประกนัตนส้ินสุดลง 

บ านาญชราภาพเกนิ 15 ปี 

    (สมมติใหค้่าจา้งเฉล่ีย 60 เดือน สุดทา้ยท่ีใชเ้ป็นฐานในการค านวณเงินสมทบกอ่นความเป็น

ผูป้ระกนัตนส้ินสุดลงครั้งแรกเท่ากบั 15,000 บาท ดงัน้ัน  จึงไดร้บัเงินบ านาญชราภาพเดือนละ  

3,000  บาท) 

ขอรับ 
ประโยชน์ทดแทน 

อายุ  55  ปี  
ความเป็นผู้ประกนัตน 

ส้ินสุดลง 

จ่ายเงนิสมทบ 15 ปี 11 เดือน 

เร่ิมจ่ายเงินสมทบ 

รับเงนิบ านาญชราภาพ งดจ่ายเงนิบ านาญชราภาพ 

ความเป็นผู้ประกนัตน 
ส้ินสุดลง 

จ่ายเงินสมทบต่อ  17  เดอืน 

กลบัมาเป็น 
ผู้ประกนัตน 
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จ่ายเงินสมทบคร้ังหลงั 17 เดอืน =1.5%   ได้รับอตัรา20+1.5=21.5 
เงนิบ านาญชราภาพที่ได้รับ(15000X21.51) = 3,225 บาท/เดอืน 



กรณตีวัอย่าง  
 กรณผู้ีประกนัตนจ่ายเงนิสมทบ 15 ปี 11 เดอืน  อายุครบ 55 ปีบริบูรณ์  
ความเป็นผู้ประกนัตนส้ินสุดลง  ยงัไม่รับเงนิบ านาญชราภาพ     ต่อมาอกี 6 
เดอืน  กลบัเข้าเป็นผู้ประกนัตน   จ่ายเงนิสมทบเป็นระยะเวลา   17 เดอืน  และความ
เป็นผู้ประกนัตนส้ินสุดลง 

บ านาญชราภาพเกนิ 15 ปี 

    (สมมติใหค้่าจา้งเฉล่ีย 60 เดือน สุดทา้ยท่ีใชเ้ป็นฐานในการค านวณเงินสมทบกอ่นความเป็น

ผูป้ระกนัตนส้ินสุดลงครั้งแรกเท่ากบั 15,000 บาท ดงัน้ัน  จึงไดร้บัเงินบ านาญชราภาพเดือนละ  

3,000  บาท) 

ขอรับ 
ประโยชน์ทดแทน 

อายุ  55  ปี  
ความเป็นผู้ประกนัตน 

ส้ินสุดลง 

จ่ายเงินสมทบ 15 ปี 11 เดือน 

เร่ิมจ่ายเงินสมทบ 

ความเป็นผู้ประกนัตน 
ส้ินสุดลง 

จ่ายเงินสมทบต่อ 17 เดือน 

กลบัมาเป็น 
ผู้ประกนัตน 
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รวมระยะเวลาจ่ายเงนิสมทบชราภาพ 2 ช่วง = 208 เดอืน 
อตัราเงนิบ านาญชราภาพรายเดอืน = 180 เดอืน + 28 เดอืน 
                                                       = 20% + 3% = 23% 
เงนิบ านาญชราภาพที่ได้รับ 3,450 บาท/เดอืน 



จ ำนวนปี
ทีส่มทบ 
(ปี) 

อตัรำ
บ ำนำญ 

คำ่เฉลีย่ 5 ปีสุดท้ำยกอ่นเกษียณ 
(บำท/เดอืน) 

4,800 
(ม.39) 

8,000 10,000 12,000 15,000 

15 20.0 % 960 1,600 2,000 2,400 3,000 

16 21.5 % 1,032 1,720 2,150 2,580 3,225 

17 23.0 % 1,104 1,840 2,300 2,760 3,450 

18 24.5 % 1,176 1,960 2,450 2,940 3,675 

19 26.0 % 1,248 2,080 2,600 3,120 3,900 

20 27.5 % 1,320 2,200 2,750 3,300 4,125 

25 35.0 % 1,680 2,800 3,500 4,200 5,250 

30 42.5 % 2,040 3,400 4,250 5,100 6,375 

35 50.0 % 2,400 4,000 5,000 6,000 7,500 

เงนิสมทบกอ่นเกษียณ 
(ลกูจ้ำง 3%+นำยจ้ำง 3%) 

288 240+2
40 

300+3
00 

360+3
60 

450+4
50 

 



บ านาญชราภาพกรณเีป็นผูป้ระกนัตน มาตรา 39 

 

- ผูป้ระกนัตน มาตรา 39 มีค่าจา้งท่ีใชใ้นการค านวณเงนิสมทบ 4,800 บาท 

 

        - หากฐานการค านวณเงนิสมทบ  60  เดอืนสดุทา้ย เป็นมาตรา 39 คือ 4,800 

บาท 

 

           ดงัน ัน้ บ านาญชราภาพรายได ้     =    4,800x20% 
                                    =       960   บาท/เดอืน 
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-หำกฐำนในกำรค ำนวณเงินสมทบ   60   เดือนสุดทำ้ยไม่เทำ่กนั  เชน่    มำตรำ 33 สง่เงินสมทบจำกฐำนคำ่จำ้ง 
15,000 บำท และมีสว่นหน่ึงเป็นเงินสมทบจำกมำตรำ 39  คำ่จำ้ง 4,800   บำท ส ำนกังำนประกนัสงัคม จะ

ด ำเนินกำรเฉล่ียคำ่จำ้ง 60 เดือนสุดทำ้ย   เพ่ือเป็นฐำนในกำรค ำนวณบ ำนำญชรำภำพ ตวัอยำ่งเชน่ ถำ้นบัถอย

หลงัไป 60  เดือน 

 

  มีฐำนคำ่จำ้ง     4,800   บำท   อยู ่  12  งวด  (57,600) 

  มีฐำนคำ่จำ้ง   15,000   บำท   อยู ่  48  งวด  (72,000) 

                                                                                      777,600  เฉล่ีย 60 เดือน 

=12,960  
 

ดงันัน้ คำ่จำ้งที่น ำมำค ำนวณบ ำนำญชรำภำพ =  12,960    บำท 

 บ ำนำญชรำภำพ   =  12,960x20% 

     =    2,592    บำท/เดอืน 
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เงื่อนไขการเกดิสิทธิ 

2. ไม่ใช่ผู้มีสิทธิรับประโยชน์ทดแทนกรณชีราภาพ 
3. เป็นผู้ประกนัตนตามมาตรา 38(2) 
4. มีระยะเวลาการว่างงานตั้งแต่ 8 วนัขึน้ไป 

1. จ่ายเงินสมทบมาแล้ว 6 เดือน ภายใน 15 เดือนก่อนการว่างงาน 
    กบันายจ้างรายสุดท้าย 
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5.  ต้องขึน้ทะเบียนทีส่ านักงานจัดหางานเขตพืน้ที่/จังหวดั 
6.  มีควำมสำมำรถพร้อมท่ีจะท ำงำนท่ีเหมำะสมท่ีรัฐจดัให้ 
7.  ไม่ปฏิเสธกำรฝึกงำน 

8.  รำยงำนตวัต่อส ำนกังำนจดัหำงำนฯอยำ่งนอ้ยเดือนละคร้ัง 
9.  ไม่ถูกเลิกจำ้งเน่ืองจำกกระท ำผดิต่อนำยจำ้ง 

กรณีว่ำงงำน 



ขั้นตอนการขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน 
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ผูป้ระกนัตนท่ีวำ่งงำน 

ข้ึนทะเบียนผูว้ำ่งงำนท่ีส ำนกัจดัหำงำนของรัฐ 

จดัหำงำนแนะแนวอำชีพ 

รองำน 

รำยงำนตวัท่ีส ำนกัจดัหำงำนท่ีข้ึนทะเบียน 

รับเงินทดแทนกำรขำดรำยได ้

ฝึกอำชีพ 
พฒันำฝีมือแรงงำน ไดง้ำนใหม่ 



สิทธิประโยชน์กรณว่ีางงาน 

ไดรั้บเงินทดแทนกำรขำดรำยไดร้ะหวำ่งวำ่งงำน ดงัน้ี 

1.  กรณีเลิกจำ้ง ใหไ้ดรั้บ  =  50% ของค่ำจำ้ง คร้ังละ ไม่เกิน 180 วนั 
2. กรณีลำออกหรือส้ินสุดสัญญำจำ้งท่ีมีก ำหนดระยะเวลำ กำรจำ้งไว ้ 

    แน่นอนและเลิกจำ้งตำมก ำหนดระยะเวลำนั้นใหไ้ดรั้บ   =   30% ของ 
     ค่ำจำ้งคร้ังละ ไม่เกิน 90 วนั 
3. กรณีท่ีผูป้ระกนัตนวำ่งงำนเพรำะเหตุตำมขอ้ 1 หรือตำมขอ้ 1 และขอ้ 2  
    เกินกวำ่ 1 คร้ัง ใน 1 ปฏิทิน ใหมี้สิทธิไดรั้บรวมกนัทุกคร้ังไม่เกิน 180 วนั 
4. กรณีผูป้ระกนัตนวำ่งงำนเพรำะเหตุตำมขอ้ 2 เกินกวำ่ 1 คร้ัง ใน 1 ปีปฏิทิน 
    ใหมี้สิทธิไดรั้บรวมกนัทุกคร้ังไม่เกิน 90 วนั 
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ส่ิงทีผู้่ประกนัตนควรรู้ 
1.  ผูป้ระกนัตนตอ้งยืน่เร่ืองขอรับประโยชนท์ดแทนภำยใน 
     1 ปีนบัแต่วนัเกิดสิทธิและรับเงินภำยใน 2 ปี นบัแต่วนัรับแจง้ 

2.  เฉพำะกรณีวำ่งงำนตอ้งข้ึนทะเบียนหำงำนท่ีส ำนกังำนจดัหำงำน 
     ภำยใน 30 วนันบัแต่วนัวำ่งงำนจึงจะไดรั้บสิทธิครบถว้น 

3.  สิทธิของผูป้ระกนัตนภำยหลงัจำกกำรออกจำกงำนจะไดรั้บ 
     สิทธิในกรณีเจบ็ป่วย  คลอดบุตร  ทุพพลภำพ  ตำย  ต่อไป  
     อีก 6 เดือน 
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กำรอุทธรณ์ 
ผูป้ระกนัตน หรือ ผูมี้สิทธิ ไม่พอใจค าสัง่, ค าวินิจฉยั  

มีสิทธิอุทธรณต์อ่คณะกรรมการฯ ภายใน 30 วนั 
 

ผูอุ้ทธรณ ์ไม่พอใจค าวินิจฉยัของคณะกรรมการฯ 

มีสิทธิน าคดีไปสูศ่าลแรงงาน ภายใน 30 วนั 
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ความคุม้ครองและสทิธิประโยชน ์

ตามพระราชบญัญตัิประกนัสงัคม 2533  

เม่ือสิ้นสภาพการเป็นผูป้ระกนัตน  



ผูป้ระกนัตนจะไดร้บัควำมคุม้ครองจำกส ำนกังำนประกนัสงัคม

ตำมกฎหมำย 6 เดอืนนบัตัง้แตว่นัทีล่ำออก 

อ
อ 

         ลำออก 31กรกฎำคม2554 ควำมคุม้ครอง 6 เดือน 
         ถึงวนัท่ี 31มกรำคม 2555 
         บตัรรับรองสิทธิจะใชไ้ดอี้ก 6 เดือนเช่นเดียวกนั 
         เงินสงเครำะห์บุตรหยดุจ่ำย ณ เดือนถดัไป 
         บ ำนำญชรำภำพจะหยดุกำรสะสม  (เท่ำเดิม) 
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หำกตอ้งกำรเป็นสมำชกิตอ่ตอ้งสมคัรเป็นผูป้ระกนัตนโดย

สมคัรใจ (มำตรำ 39) ภายใน 6 เดือน  

เงนิสมทบ 

          4,800*9/100  = 432 บำท ใหค้วำมคุม้ครอง 6 

กรณี ประกอบดว้ย เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภำพ ตำย 

สงเครำะหบุ์ตร และบ ำนำญชรำภำพ (ไมคุ่ม้ครองกรณีวำ่งงำน) 
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สอบถามรายละเอยีดเพิม่เติมได้ที่ 

ส านักงานประกนัสังคมเขตพืน้ที่ 3 

โทร. 0-2245-1220, 0-2248-4867 

ต่อ 202 – 208  

(สายด่วนประกนัสังคม โทร.1506) 
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