ประกันสังคม
งานประกันสังคม ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 และพระราชกฤษฎีกากําหนดระยะเวลาเริ่มดําเนินการจัดเก็บเงินสมทบ
เพื่อการใหประโยชนทดแทนในกรณีวางงาน พ.ศ. 2546
วัตถุประสงค
เพื่อเปนหลักประกันแกผูประกันตนใหไดรับประโยชนทดแทนเมื่อตองประสบอันตราย เจ็บปวย
ทุพพลภาพ หรือตาย ซึ่งไมไดเนื่องจากการทํางาน รวมทั้งกรณีคลอดบุตร สงเคราะหบุตร ชราภาพและ วางงาน
ผูประกันตน
หมายถึง ผูซึ่งจายเงินสมทบที่กอใหเกิดสิทธิไดรับประโยชนทดแทน
พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจางชั่วคราวรายเดือน เปนผูประกันตน ตามมาตรา 33
แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
ผูโยชนทดแทน
หมายถึง สิทธิประโยชนที่ผูประกันตน มีสิทธิไดรับมี 7 กรณี
1. กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวย
2. กรณีคลอดบุตร
3. กรณีทุพพลภาพ
4. กรณีตาย
5. กรณีสงเคราะหบุตร
6. กรณีชราภาพ
7. กรณีวางงาน
เงื่อนไขการไดรับประโยชนทดแทน
1. กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวย อันมิใชเนื่องจากการทํางาน
ไดรับสิทธิเมื่อสงเงินสมทบมาแลวไมนอยกวา 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน กอนวันรับบริการ
ทางการแพทย
กรณีเจ็บปวยทั่วไป เขารับการรักษาในสถานพยาบาลตามที่ระบุในบัตรรับรองสิทธิฯ หรือ เครือขาย
.ไมตองเสียคาใชจาย
กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวยฉุกเฉิน ไมสามารถเขารับการรักษาที่สถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิ
สามารถเบิกคาใชจายไดตามอัตราที่สํานักงานประกันสังคมกําหนด
กรณีทันตกรรม มีสิทธิไดรับคาบริการทางการแพทย ดังนี้ กรณีถอนฟน อุดฟน ขูดหินปูน ไมเกิน
300 บาท/ครั้ง และไมเกิน 600 บาท/ป
- กรณีใสฟนเทียม ชนิดถอดไดบางสวน วงเงินไมเกิน 1,500 บาท และชนิดถอดไดทั้งปาก วงเงิน
ไมเกิน 4,400 บาท
- กรณีอื่น ๆ ไดแก การบําบัดทดแทนไต โรคสมองและโรคหัวใจ โรคมะเร็ง 7 ชนิด
และการปลูกถายไขกระดูก

2. กรณีคลอดบุตร
ไดรับสิทธิเมื่อจายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวา 7 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน กอนวันคลอด
- คาบริการทางการแพทยเหมาจาย 13,000 บาท ตอการคลอดบุตรหนึ่งครั้ง
(ตั้งแต 1 มกราคม 2554)
- ผูประกันตนใชสิทธิในการเบิกคาคลอดบุตรไดคนละ 2 ครั้ง (กรณีสามีและภรรยาเปน
ผูประกันตนทั้งคู ใหใชสิทธิในการเบิกคาคลอดบุตรรวมกันไมเกิน 4 ครั้ง)
- ผูประกันตนหญิงมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหการหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรเหมาจาย
ในอัตรารอยละ 50 ของคาจางเฉลี่ยเปนเวลา 90 วัน
3. กรณีทุพพลภาพ
ไดรับสิทธิเมื่อจายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวา 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน กอนเดือนที่
สํานักงานประกันสังคมกําหนดใหเปนผูทุพพลภาพ
ทุพพลภาพ หมายความวา การสูญเสียอวัยวะ หรือ สูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะหรือของรางกาย
หรือสูญเสียภาวะปกติของจิตใจจนไมสามารถทํางานได ทั้งนี้ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการการแพทยกําหนด
- เขารับบริการทางการแพทยในสถานพยาบาลของรัฐไดโดยไมเสียคาใชจาย
- เขารับบริการทางการแพทยในถานพยาบาลเอกชน
ผูปวยนอกคาบริการทางการแพทยไมเกินเดือนละ 2,000 บาท
ผูปวยในคาบริการทางการแพทยไมเกินเดือนละ 4,000 บาท
- เงินทดแทนการขาดรายไดรอยละ 50 ของคาจางรายเดือนตลอดชีวิต
- คาอวัยวะเทียม อุปกรณ อุปกรณในการบําบัดรักษาโรค
4. กรณีเสียชีวิต
ไดรับสิทธิเมื่อจายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวา 1 เดือน ภายในระยะเวลา 6 เดือน กอนเสียชีวิต
- คาทําศพ 40,000 บาท จายใหผูจัดการศพ
- เงินสงเคราะห จายใหกับทายาทหรือผูมีสิทธิ ดังนี้
1. จายเงินสมทบตั้งแต 3 ป ขึ้นไป แตไมถึง 10 ป ไดรับเงินสงเคราะห เทากับคาจาง
เฉลี่ยหนึ่งเดือนครึ่ง
2. จายเงินสมทบตั้งแต 10 ปขึ้นไป ไดรับเงินสงเคราะหเทากับคาจางเฉลี่ยหาเดือน
5. กรณีสงเคราะหบุตร
ไดรับสิทธิเมื่อจายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวา 12 เดือน ภายในระยะเวลา 36 เดือน กอนเดือนที่มีสิทธิ
- เหมาจายเดือนละ 400 บาท ตอบุตร 1 คน
- เปนบุตรโดยชอบดวยกฎหมาย ตั้งแตแรกเกิด ถึงอายุ 6 ป บริบูรณ
- เบิกไดคราวละไมเกิน 2 คน

6. กรณีชราภาพ
6.1 ประโยชนทดแทนกรณีบําเหน็จชราภาพ
- จายเงินสมทบไมครบ 180 เดือน
- ความเปนผูประกันตนสิ้นสุด
- มีอายุครบ 55 ป บริบูรณ หรือ เปนผูทุพพลภาพ หรือ ถึงแกความตาย
- การคํานวณบําเหน็จ
 จายเงินสมทบต่ํากวา 12 เดือน ใหจายเงินบําเหน็จเทากับจํานวนเงินสมทบที่ผูประกันตน
จายสมทบกรณีชราภาพ
 จายเงินสมทบตั้งแต 12 เดือนขึ้นไป ใหจายเงินบําเหน็จเทากับจํานวนเงินสมทบที่
ผูประกันตนและนายจางจายสมทบกรณีชราภาพ
6.2 ประโยชนทดแทนกรณีบํานาญชราภาพ
- จายเงินสมทบไมนอยกวา 180 เดือน
- ความเปนผูประกันตนสิ้นสุด
- มีอายุครบ 55 ป บริบูรณ
- การคํานวณบํานาญรายเดือน
 กรณีจายเงินสมทบไมนอยกวา 180 เดือน อัตรารอยละ 20 ของคาจางเฉลี่ย
60 เดือนสุดทายที่ใชเปนฐานในการคํานวณเงินสมทบ (15,000 บาท)
 กรณีจายเงินสมทบเกิน 180 เดือน ใหปรับเพิ่มขึ้นอีกในอัตรารอยละ 1.5 ตอป
สําหรับระยะเวลาที่เกิน 180 เดือน
- กรณีผูรับบํานาญถึงแกความตายภายใน 60 เดือน ใหจายเงินบําเหน็จชราภาพจํานวน
10 เทาของเงินบํานาญรายเดือน
7. กรณีวางงาน
ไดรับสิทธิเมื่อจายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวา 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน กอนการวางงาน
- กรณีถูกเลิกจาง
ไดรับเงินทดแทนระหวางการวางงานปละไมเกิน 180 วัน ในอัตรารอยละ 50 ของ
คาจางเฉลี่ย
 ฐานเงินสมทบขั้นต่ํา 1,650 บาท ขั้นสูง 15,000 บาท
- กรณีลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจาง
ไดรับเงินทดแทนระหวางการวางงานปละไมเกิน 90 วัน ในอัตรารอยละ 30 ของคาจางเฉลี่ย

