
• กองทุนประกันสังคม 
• กองทุนทดแทน 



การประกันสังคม คือ กองทุนที่ให้หลักประกนัและให้ความคุ้มครองแก่
ผู้ประกันตน ให้ได้รับประโยชน์ทดแทน  7 กรณี 
 1. กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย 
 2. กรณีคลอดบุตร 
 3. กรณีทุพพลภาพ 
 4. กรณีเสียชีวิต 
 5. กรณีสงเคราะห์บุตร 
 6. กรณีชราภาพ 
 7. กรณีว่างาน 
 



ได้รับการรักษาพยาบาล โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ 
เมื่อเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลตามบัตรรับรอง
สิทธิฯหรือเครือข่ายของสถานพยาบาลนั้น และกรณี
ต้องหยุดพักตามค าสั่งแพทย์ หากหมดสิทธิได้รับค่าจ้าง
จากนายจ้างในวันลาป่วยตามกฎหมายว่าด้วยการ
คุ้มครองแรงงานแล้ว จะได้รับเงินทดแทนร้อยละ 50 
ของรายได้ ไม่เกิน 90 วันต่อครั้ง และไม่เกิน 180 วันต่อ
ปี เว้นแต่ป่วยด้วยโรคเรือ้รัง ได้รับเงินทดแทนขาดรายได้
ไม่เกิน 365 วัน 



    1.1เข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐ 
- ผู้ป่วยนอก สามารถเบิกได้ตามความเป็นจริงตามความจ าเป็น 
- ผู้ป่วยใน สามารถเบิกได้ตามความเป็นจรงิตามความจ าเป็น ภายในระยะเวลา ไม่
เกิน 72 ชั่วโมง  ยกเวน้ คา่ห้องและค่าอาหาร เบกิไดไ้ม่เกินวันละ 700 บาท 

1.2เข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของเอกชน 
- ผู้ป่วยนอก สามารถเบกิไดต้ามความเป็นจริงไม่เกนิ 1,000  บาท 
- ผู้ป่วยนอก สามารถเบิกได้ตามความเป็นจริงเกนิ 1,000  บาท ได้หากมีการตรวจ

รักษาตามรายการในประกาศฯ ดังนี้ การให้เลือดหรือส่วนประกอบของเลือด ฉดี
บาดทะยัก ฉีดวัคซนีพษิสุขบ้า (เฉพาะเข็มแรก)ตรวจอัลตร้าซาวด์ฉุกเฉินในช่อง
ท้อง การตรวจด้วย CT-SCAN หรือ MRI จ่ายตามเง่ือนไขที่ก าหนด การขูดมดลูก
หลังคลอดกรณแีท้งบุตร ค่าฟื้นคืนชีพ และกรณีท่ีมกีารสังเกตในห้องสังเกต
อาการเกนิ 3 ชั่วโมงขึ้นไป 
 

 

 
 



- ผู้ป่วยใน  

- คา่รักษาพยาบาล กรณไีม่ได้รักษาในห้อง ICU เบกิไดไ้ม่เกินวันละ 2,000  บาท 

- คา่ห้องและคา่อาหาร เบิกได้ไม่เกนิวันละ 700  บาท 

- คา่ห้องและคา่อาหาร คา่รักษาพยาบาล กรณีรักษาในห้อง ICU เบกิไดไ้ม่เกินวัน
ละ 4,500  บาท 

- ผ่าตัดใหญ่ เบิกได้ไม่เกนิ 8,000 – 16,000  บาท ตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

- ตรวจทางห้องปฏิบัติการ และเอกซเรย์ ไม่เกินรายละ 1,000 บาท 

- กรณีความจ าเป็นต้องตรวจวินิจฉัยพิเศษ จ่ายตามเง่ือนไข 

 
 



1.3 กรณีทันตกรรม 
-กรณถีอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน และผ่าตัดฟันคุด ได้รับค่าบริการทางแพทย ์
เท่าที่จ่ายจริงตามความจ าเป็นไม่เกนิ 300 บาทตอ่คร้ัง และไม่เกิน 600 บาท
ต่อปี 
-กรณใีส่ฟันเทียมชนิดถอดได้บางส่วน เบิกได้ไม่เกนิ 1,500 บาท ภายใน
ระยะเวลา 5 ปี นับวันที่ใส่ฟันเทียม ดังนี้ 
 - 1-5 ซี่ เบิกได้ไม่เกิน 1,300 บาท 
 - มากกวา่ 5 ซี่ เบิกได้ไม่เกนิ 1,500  บาท 
-กรณใีส่ฟันเทียมชนิดถอดได้ท้ังปาก เบิกได้ไม่เกนิ 4,400 บาท ภายใน 5 ปี นับ
วันที่ใส่ฟันเทยีม ตามหลักเกณฑ์ดังนี ้
 - ฟันเทียม ถอดได้ทัง้ปากบน หรือ ล่าง เทา่ท่ีจา่ยจริงไม่เกนิ 2,400 บาท 
 - ฟันเทียม ถอดได้ทัง้ปากบน และ ล่างเทา่ท่ีจา่ยจริงไม่เกนิ 4,400 บาท 
 



 ได้รับค่าคลอดบุตรโดยไม่จ ากัดจ านวนครัง้ โดยมีสิทธิดังนี้ 

• ผู้ประกันตนหญงิ คลอดที่สถานพยาบาลที่ใดก็ได้ น าสูติบัตรของบุตร ส าเนาบัตร
ประชาชน มาเบิกเหมาจ่าย จ านวน 13,000  บาท และได้รับเงินสงเคราะห์การหยุด
งานเพ่ือการคลอดบุตรอกี ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ยเป็นเวลา 90 วัน 

• ผู้ประกันตนชาย  ที่มภีริยาจดทะเบยีนสมรสหรืหญงิซึ่งอยู่กนิกันฉันสามีภริยา แต่
มิไดจ้ดทะเบยีนสมรส สามารถเบกิค่าคลอดบุตรได้ น าสูติบัตรของบุตร  ส าเนา
ทะเบยีนสมรส(ถา้มี)หรือหนังสือรับรองกรณีไมม่ีทะเบียนสมรส (กรณีผูป้ระกันตนไม่
จดทะเบียน) จะได้รับเฉพาะคา่คลอดบุตร เหมาจ่าย 13,000 บาท 

 



 ด้วยส านักงานประกันสังคมได้เพิ่มสิทธิประโยชนท์างการแพทยใ์นกรณีทุพพล
ภาพ ซึ่งมีผลบังคับใชต้ั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2558 เป็นต้นมา โดยให้
ผู้ประกันตนท่ีทุพพลภาพเลือกสถานพยาบาล เพื่อประโยชนข์องการดูแล
สุขภาพและฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกายและจติใจอยา่งต่อเน่ือง 
ทุพพลภาพ หมายความว่า 
การสูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะหรือของรา่งกายหรือ
สูญเสียภาวะปกติของจติใจ จนท าให้ความสามารถในการท างานลดลงถงึขนาด
ไม่อาจประกอบการงานตามปกติได้ ทัง้นี้ตามหลักเกณฑท์ี่คณะกรรมการ
การแพทย์ก าหนด 
 



หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
ผู้ประกันตนจา่ยเงินสมทบครบ 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน กอ่นเดือนที่
ส านักงานประกันสังคมก าหนดให้เป็นผูทุ้พพลภาพ และเจ็บปว่ยหรือประสบอันตราย
จนถงึขั้นทุพพลภาพ เช่น ปว่ยเป็นโรคเบาหวานและมีภาวะแทรกซอ้นท าให้ตาบอดทัง้ 
2 ข้าง หรือประสบอันตรายจนถงึขั้นทุพพลภาพและไม่สามารถท างานได้ 
สิทธิประโยชนแ์ก่ผู้ประกันตนที่จงใจท าให้ตนเองบาดเจ็บ ทุพพลภาพและตาย หรือ
ยินยอมให้ผูอ่ื้นก่อให้เกดิขึ้น 
ผู้ประกันตนซึ่งสูญเสียสมรรถภาพไมถ่งึร้อยละ 50 ของร่างกายและตาย หรือยินให้
ผู้อ่ืนก่อให้เกดิขึ้น 
ผู้เป็นทุพพลภาพอยูก่อ่นวันที่ 30 มีนาคม 2538 ให้ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้
ตลอดชวีิต 

 



 ค่าบริการทางการแพทย์ 
  สถานพยาบาลของรัฐ 

    - ผูป้่วยนอก ได้รับค่าบริการทางการแพทย ์เทา่ที่จา่ยจริงตามความจ าเป็น 

    - ผูป้่วยใน เขา้รับบริการทางแพทย ์โดยไม่ตอ้งเสยีค่าใช้จ่าย เน่ืองจากสถานพยาบาลเปน็
ผูเ้บิกจากส านักงานประกันสังคมโดยตรง 

สถานพยาบาลของเอกชน 
 - ผู้ป่วยนอก ได้รับค่าบริการทางการแพทย์ เท่าที่จ่ายจริงไมเ่กินเดือนล่ะ 2,000 บาท
 - ผู้ป่วยใน ได้รับค่าบริการทางการแพทย์ เท่าที่จ่ายจริงไมเ่กินเดือนล่ะ 4,000 บาท 

    - ค่ารถพยาบาลหรือค่าพาหนะรับสง่ เหมาจา่ยเดือนล่ะ 500  บาท  

 - ได้รับค่าใช้จ่ายในกระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพของผูทุ้พพลภาพทางร่างกาย จิตใจ
และอาชีพ ตามประกาศประกันสังคม 

 - ผู้ประกันตนที่ทพุพลภาพเสียชีวติ ได้รับค่าท าศพ และเงินสงเคราะห์กรณีตาย
เช่นเดียวกับกรณีตาย 

 

 



 หลักเกณฑ์และสิทธปิระโยชน์ 
 กรณีที่ผู้ประกันตนถึงแก่ความตายอันมใิช่เน่ืองจากการท างาน เม่ือจ่ายเงินสมทบ

มาแล้ว 1 เดือน ภายในระยะเวลา 6 เดือน กอ่นเดือนถงึแกค่วามตาย 
 สิทธปิระโยชน์แก่ผูป้ระกันตนท่ีจงใจท าให้ตนเองบาดเจ็บ ทุพพลภาพและตาย หรือ

ยินยอมให้ผู้อ่ืนก่อให้เกิดขึน้ 
 ประโยชน์ทดแทนกรณตีาย ได้แก่ 

 1. คา่ท าศพ 40,000 บาท โดยจ่ายให้แกผู่้จัดการศพ 
  2. เงินสงเคราะห์กรณีตาย 
 เงินสงเคราะห์กรณทีี่ผู้ประกันตนถงึแกค่วามตาย ให้จ่ายแก่บุคคลซึ่งผู้ประกันตนท า

หนังสือระบุให้เป็นผูม้ีสิทธิไดร้ับเงินสงเคราะห์นั้น  แต่ถา้ผู้ประกันตนมิได้มหีนังสือระบุ
ไว้ก็ให้น ามาเฉลี่ยจ่ายให้แก ่สามีหรือภรรยา บิดามารดา หรือบุตรของผู้ประกันตนใน
จ านวนที่เท่ากัน ดังนี้      

 ถา้ก่อนถงึแกค่วามตาย ผู้ประกันตนได้สง่เงินสมทบมาแล้วตัง้แต ่36 เดือนขึ้นไป  แต่
ไม่ถงึ 120 เดือน ให้จ่ายเงินสงเคราะห์เป็นจ านวนเท่ากับคา่จ้าง 2 เดือน 

 ถา้ก่อนถงึแกค่วามตายผู้ประกันตนไดส้่งเงินสมทบมาแล้วตั้งแต่ 120 เดือนขึ้นไป ให้
จ่ายเงินสงเคราะห์เทา่กับค่าจ้างเฉลี่ย 6 เดือน 
 



 กรณีสงเคราะห์บุตร 
หลักเกณฑ์และสทิธปิระโยชน์ 
• หลักเกณฑ์ที่จะท าให้ท่านมีสิทธ ิคือ จ่ายเงินสมทบมาแล้วไมน่้อยกวา่ 12 เดือน ภายใน

ระยะเวลา 36 เดือน กอ่นเดือนที่มสีิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน สิทธิที่ท่านจะได้รับเงนิ
สงเคราะห์บุตรเหมาจา่ยเดือนละ 400 บาทต่อบุตรหนึง่คน 

• ส าหรับบุตรชอบดว้ยกฎหมาย ยกเว้น บุตรบุญธรรมหรือบุตรซึ่งยกให้เปน็บุตรบญุธรรม
ของบุคคลอ่ืนและบุตรมีอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์ จ านวนคราวละไมเ่กิน 3 
คน  

 เงื่อนไขที่ได้รับกรณีสงเคราะห์บุตร 
 เงินสงเคราะห์บตุร ส าหรับบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งมีอายุแรกเกดิจนถงึ 6 ปีบริบูรณ์ 

จ านวนคราวละไมเ่กิน 3 คน (บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายดังกล่าวไม่รวมถงึบุตรบุญธรรมหรือ
บุตรซึ่งได้ยกให้ เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอ่ืน) 

 ผู้ประกันตนมี สิทธิได้รับประโยชนท์ดแทนในกรณีสงเคราะหบ์ุตรส าหรับบุตรซึ่งมอีายุไม่เกิน 
6 ปีบริบูรณ์ เว้นแต่ผู้ประกันตนเปน็ผูทุ้พพลภาพหรือถึงแก่ความตาย ในขณะที่บุตรมีอายุ
แรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์ จะมสีิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนตอ่จนอายุ 6 ปีบริบูรณ์ 

 



 การหมดสิทธริับเงินกรณีสงเคราะห์บุตร 
    -  เมื่อบุตรมีอายุครบ 6 ปีบรบิูรณ ์
    -  บุตรเสียชวีิต 
    -  ยกบุตรใหเ้ป็นบุตรบุญธรรมของคนอ่ืน 
    -  ความเป็นผู้ประกันตนสิน้สุดลง 



 หลักเกณฑ์และเง่ือนไข  
   เงื่อนไขการเกดิสิทธิกรณบี านาญชราภาพ 

    -  จ่ายเงินสมทบมาแล้วไมน่้อยกวา่180 เดือน ไม่วา่ระยะเวลา 180 เดือนจะติดต่อกัน
หรือไม่ก็ตาม 
    -  มอีายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ 
    -  ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสดุลง 
  เงื่อนไขการเกิดสิทธิกรณีบ าเหน็จชราภาพ 
    -  จ่ายเงินสมทบไม่ครบ 180 เดือน 
    -  ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสดุลง 
    -  มอีายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ หรือเป็นผู้ทุพพลภาพ หรือถึงแก่ความตาย 
 



ประโยชน์ทดแทนกรณีบ านาญชราภาพ 
    -  กรณีจา่ยเงินสมทบ มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 180 เดือน มสีิทธิได้รับเงนิบ านาญชราภาพเปน็ราย
เดือนใน อัตราร้อยละ 20 ของคา่จ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการค านวณเงินสมทบก่อน
ความเป็นผู้ประกันตนสิน้ สุดลง 
    -  กรณีที่มีการจ่าย เงินสมทบเกนิ 180 เดือน ให้ปรับเพิ่มอัตราบ านาญชราภาพตามขอ้ 1 ขึน้อีกใน
อัตราร้อยละ 1.5 ต่อ ระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบทกุ 12 เดือน ส าหรับระยะเวลาทีจ่่ายเงินสมทบเกนิ
กวา่ 180 เดือน 
ประโยชน์ทดแทนกรณีบ าเหน็จชราภาพ 
    -  กรณีที่มีการจ่าย เงินสมทบต่ ากว่า 12 เดือน ให้จ่ายเงินบ าเหน็จชราภาพ มจี านวนเท่ากับจ านวน
เงินสมทบที่ผู้ประกันตนจา่ยเงนิสมทบ เพ่ือการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ กรณีที่มีการ
จ่ายเงินสมทบตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป ให้จ่ายเงินบ าเหน็จชราภาพ มจี านวนเท่ากับจ านวนเงนิสมทบที่
ผู้ประกันตนและนายจ้างจ่ายเงนิสมทบ เพ่ือการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ พร้อม
ผลประโยชน์ตอบแทน ตามที่ส านักงานประกันสังคมประกาศก าหนด 
      -  กรณีผู้รับเงิน บ านาญชราภาพถึงแก่ความตายภายใน 60 เดือน นับแต่เดือนที่มีสิทธิไดร้ับเงิน
บ านาญชราภาพให้จา่ยเงนิบ าเหน็จชราภาพจ านวน 10 เท่าของเงนิบ านาญชราภาพรายเดอืนที่ไดร้ับ
คราวสุดท้ายกอ่นถงึแก่ความตาย 
 



       = ค่าจ้างเฉล่ีย 60 เดือนสุดท้าย คูณด้วย 20% 
           (+จ านวน % ท่ีเพ่ิมให้อีกปีละ 1.5%) 
        เงินบ านาญชราภาพ : จ่ายเป็นรายเดือนตลอดชีวิต 

                     สูตรค านวณเงินบ าเหน็จชราภาพ 
กรณีจ่ายเงินสมทบตั้งแต่ 1-11 เดือน 
 = เงินสมทบของผู้ประกันตนฝ่ายเดียว 
กรณีจ่ายเงินสมทบตั้งแต่ 12-179 เดือน 
 = เงินสมทบของผู้ประกันตน + เงินสมทบของนายจ้าง+
ผลประโยชน์ตอบแทน 
เงินบ าเหน็จชราภาพ : จ่ายเป็นก้อนครั้งเดียว 
 
 



 
 
 
 
 
 

 ตัวอย่างที่  2  ตัวอย่างเช่น ผู้ประกันตนท างานได้รบัเงนิค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท มาตลอด  
        และส่งเงินสมทบมาแล้ว 20 ปี อายุครบ 55    ปีบริบูรณ์ และความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสดุลง  
        จะได้รับเงินบ านาญชราภาพเดอืนละเทา่ใด และหากเสียชีวติภายใน 5 ปี จะได้รับเงินหรือไม่อยา่งไร 
         
          1. ผู้ประกันตนจะได้รับเงนิบ านาญ 
              =  15 ปี (แรก) ได้อัตราเงินบ านาญ 20% 

              =  5 ปี (หลัง) ได้อัตราเงินบ านาญ (1.5% (ปรับเพิ่ม) × 5ปี ) = 7.5% 
              รวมอัตราเงินบ านาญ 20 ปี = 20% + 7.5% = 27.5% 
              ผู้ประกันตนจะได้รับเงินบ านาญรายเดือน = 27.5% ของ 15,000 บาท 
                                                              = 4,125 บาท/เดือนจนตลอดชีวิต   
 
          2. กรณีผู้ประกันตนที่ไดร้ับเงินบ านาญชราภาพเสียชวีิตภายใน 5 ปี ทายาทผู้มีสิทธิ  
              จะได้รับเงินบ าเหนจ็ชราภาพจ านวน 10 เท่าของเงินบ านาญรายเดือน 

              = 4,125 บาท  × 10 เท่า 
              = 41,250 บาท  
 
 

 



 หลักเกณฑ์และสทิธปิระโยชน ์
       หลักเกณฑ์ที่จะท าให้ทา่นมีสิทธิ คือ เม่ือผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบมาแลว้ไม่
น้อยกวา่ 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนกอ่นการว่างงาน (ถูกเลกิจา้งหรือ
ลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างตามก าหนดระยะเวลา) โดยไม่มีความผิดตามกฎหมาย  
  1. ถูกเลกิจา้ง ได้รับเงินทดแทนในระหว่างการวา่งงาน ร้อยละ 50 ของค่าจา้ง ครั้ง
ละไม่เกนิ 180 วัน 

      2. ลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างที่มรีะยะเวลาการจ้างไว้แน่นอน  ได้รับเงินทดแทน
ในระหว่างการว่างงาน ร้อยละ 30 ของค่าจ้าง ครั้งละไม่เกิน 90 วัน 
      3. กรณีไมไ่ด้ท างานจากเหตุสุดวิสัย ได้รับเงินทดแทนกรณวี่างงานตามหลักเกณฑ์
อัตราก าหนดตามกฎกระทรวง 
หมายเหตุ : ผู้ประกันตนตอ้งขึ้นทะเบยีนผู้วา่งานที่ส านกังานจัดหางานของรัฐ ภายใน 30 
วันนับแต่วันที่ถูกเลกิจา้งหรือลาออกหรือสิน้สุดสัญญาจ้าง เพ่ือมิให้เสยีสิทธใินการรับเงิน
ทดแทน 
 
 



 ผู้ประกันตนสามารถยื่นแบบค าขอรับประโยชน์ทดแทนได้ที่ส านักงาน
ประกันสังคม 

 ส าหรับกรณีว่างงาน ผู้ประกันตนสามารถยื่นแบบค าขอรับประโยชน์
ทดแทนได้ที่ ส านักงานจัดหางานของรัฐ ทั่วประเทศ 

                       *ผู้ประกันตนจะรับเงินประโยชน์ทดแทนได้โดยวิธีใด* 
1.รับเงินด้วยตนเองท่ีส านักงานประกันสังคม 
2.รับเงินทางธนาณัติ 
3.รับเงินผ่านธนาคาร 9 แห่ง   
 1. ธนาคารกสิกรไทย 2. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 3.ธนาคารกรุงเทพ 
4.ธนาคารไทยพาณิชย์ 5.ธนาคารอิสลามฯ 6.ธนาคารกรุงไทย 7.ธนาคารธน
ชาติ 8.ธนาคารทหารไทย 9.ธนาคารไทยธนาคาร 



 


