
 

กองทุนประกนัสังคม กรณชีราภาพ 
ส าหรับผู้ทีม่ีอายุ 55 ปีขึน้ไป แต่ไม่เกนิ 60 ปีบริบูรณ์  

ทางเลือก  เง่ือนไข สถานทีย่ื่นใบสมคัร หลกัฐาน 

1. สมคัรเป็นผู้ประกนัตนตามมาตรา 39 
คุ้มครอง 6 กรณี (1) เจ็บป่วย (2) คลอดบุตร  
(3) ทุพพลภาพ (4) ตาย  (5) สงเคราะห์บุตร (6) ชราภาพ 
 
ถ้าสมคัรใจเป็นผู้ประกนัตนตามมาตรา 39 แล้ว  
** สามารถยืน่เร่ืองขอรับเบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุในขอ้ 5 ได ้
** ยงัไม่สามารถขอใชสิ้ทธิในขอ้ 2 ขอ้ 3  และขอ้ 4 (เงิน
บ าเหน็จ/บ านาญ ได ้ จนกวา่ความเป็นผูป้ระกนัตนตาม
มาตรา 39 จะส้ินสุดลง 

*1. ต้องสมคัรภายใน 6 เดือน นบัจากวนัท่ีพน้
สภาพการเป็นลูกจา้ง 
**2. ช าระเงินเองเดือนละ 432 บาท โดยคิดท่ี 
9% โดยใชอ้ตัราเงินเดือน 4,800 บาท เป็นฐาน
ในการคิดอตัราเงินสมทบเท่ากนัทุกคน /น าส่ง
เงินสมทบภายในวนัท่ี 15 ของทุกเดือน  
3. ส่งเงินสมทบมาแลว้ ไม่นอ้ยกวา่ 12 เดือน 
จะส่งติดตอ่กนั หรือไม่ติดต่อกนัก็ตาม 
2. ตอ้งไม่เป็นผูรั้บประโยชน์ทดแทนกรณี
ทุพพลภาพ จากกองทุนประกนัสงัคม 

1. กรุงเทพมหานคร  ส านกังาน
ประกนัสงัคมทุกพ้ืนท่ี 
2. ส่วนภูมภิาค ส านกังานประสงัคมประจ า
จงัหวดั 

*1. แบบขอเป็นผูป้ระกนัตนมาตรา 39 (สปส.1-20) 
2. บตัรประชาชนหรือบตัรอ่ืนท่ีมีรูปถ่าย ท่ีทาง
ราชการออกใหพ้ร้อมส าเนา 
**วธีิการจ่าย (1) ส านกังานประกนัสงัคมขตพ้ืนท่ี/
จงัหวดั/สาขา พร้อมแบบส่งเงินสมทบฯ (สปส. 1-11)  
(2) หกัจากบญัชีเงินฝากออมทรัพยมี์ 6 ธนาคาร  
ธ.กรุงศรีอยธุยา   ธ.กรุงไทย  ธ.ธนชาต  ธ.กสิกรไทย 
ธ.ไทยพาณิชย ์  และ ธ.ทหารไทย  
(3) จ่ายดว้ยเงินสด ธ.กรุงศรีอยธุยา   ธ.กรุงไทย     
หรือจ่ายผา่นเคานเ์ตอร์เซอร์วสิ 7- ELEVEN 

2. สมคัรสิทธิหลกัประกนัสุขภาพ (บัตรทอง 30 บาท) 
เพื่อการรักษาพยาบาล 
หมายเหตุ สามารถสมคัรร่วมกบัประกนัสงัคมตามมาตรา 
40 ได ้
(ม.40 สมคัรหรือไม่สมคัรก็ได)้ 
**สามารถยืน่เร่ืองขอรับสิทธิในขอ้ 4 ได ้   

1. ไม่เป็นผูป้ระกนัตนตามมาตรา 39  
2. สญัชาติไทย 
3. ไม่เป็นผูไ้ดรั้บสิทธิการรักษาจากสิทธิอ่ืน 
4. ไม่จ ากดัอาย ุ

1. กรุงเทพมหานคร  ส านกังานเขตท่ีท่าน
อาศยัอยู ่
2. ส่วนภูมภิาค สถานีอนามยัหรือ
โรงพยาบาลชุมชน/รัฐ หรือส านกังาน
หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ (ส านกังาน
บตัรทอง) ในจงัหวดัหลกัตามภูมิภาคต่าง ๆ 

1. บตัรประชาชนหรือบตัรอ่ืนท่ีมีรูปถ่าย ท่ีทาง
ราชการออกใหพ้ร้อมส าเนา 
2. ส าเนาทะเบียนบา้นท่ีผูข้อมีช่ืออยู ่
 

3. สมคัรเป็นผู้ประกนัตามมาตรา 40 (ส าหรับบุคคล
ทัว่ไป) 
สิทธิเบ้ืองตน (1) ไดรั้บเงินชดเชยการขาดรายได้
เน่ืองจากการเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาล วนัละ 300 บาท   
(2) ป่วยไม่นอนโรงพยาบาล(หยดุงาน) มีใบรับรองแพทย ์
ไดรั้บชดเชยวนัละ200 บาท 
หมายเหตุ ตอ้งสมคัรร่วมกบัสิทธิบตัรทอง 30 บาท
เน่ืองจาก ใชสิ้ทธิการรักษาพยาบาลจากบตัรทอง) **
สามารถยืน่เร่ืองขอรับสิทธิในขอ้ 4 ได ้   

1. อายตุวัตอ้งไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ 
2. การจ่ายเงนิม ี3 ทางเลือก คือช าระ 70 บาท 
หรือ 100 บาท หรือ 300 บาทต่อเดือน 
(ผลประโยชน์โดยละเอียด ตามเอกสารแนบ) 
3. ไม่เป็นขา้ราชการ ไม่เป็นผูไ้ดรั้บสิทธิการ
รักษาจากสิทธิอ่ืน หรือคนท่ีถูกยกเวน้ตาม
กฎหมายประกนัสงัคม 
4. ตอ้งมีสญัชาติไทย 

1. กรุงเทพมหานคร  ส านกังาน
ประกนัสงัคมทุกพ้ืนท่ี 
2. ส่วนภูมภิาค ส านกังานประสงัคมประจ า
จงัหวดั 

 

1. แบบฟอร์ม สปส. 1-40 
2. บตัรประจ าตวัประชาชนและส าเนาบตัรประชาชน 
พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง หรือบตัรอ่ืนท่ีใชแ้ทน
บตัรประจ าตวัประชาชน 



4. ขึน้ทะเบียนขอรับเงนิบ านาญ หรือบ าเหน็จ 
    เงนิบ าเหน็จ ไดรั้บเป็นเงินกอ้น ไดรั้บคร้ังเดียว 
    เงนิบ านาญ  ไดรั้บเป็นรายเดือน ตลอดชีวติ 
     
 
 

1.  มีอายคุรบ 55 ปีบริบูรณ์ หรือมากกวา่ 55 ปี    
บ าเหน็จ ส่งเงินสมทบไม่ครบ 180 เดือน (15 ปี) 
บ านาญ ส่งเงินสมทบครบ 180 เดือน (15 ปี) 
2. วธีิการคิดเงินบ าเหน็จ และบ านาญ โดย
ละเอียด ตามเอกสารแนบ 
2. ไม่สามารถขอรับเงินกรณีวา่งงานได ้
***กองทุนชราภาพ เกิดข้ึนในเดือน ธ.ค. 2541 

1. กรุงเทพมหานคร  ส านกังาน
ประกนัสงัคมทุกพ้ืนท่ี 
2. ส่วนภูมภิาค ส านกังานประสงัคมประจ า
จงัหวดั 

1. แบบขอรับประโยชนท์ดแทนกรณีชราภาพ (สปส. 
2-01) 2. บตัรประจ าตวัประชาชน พร้อมส าเนา 
2) กรณีขอรับเงินผา่นธนาคาร  6 ธนาคาร  
ธ.กรุงศรีอยธุยาฯ   ธ.กรุงไทยฯ  ธ.ธนชาตฯ  ธ.กสิกร
ไทยฯ 
ธ.ไทยพาณิชยฯ์ และ ธ.ทหารไทยฯ 

5. กลบัเป็นผู้ประกนัตนตามมาตรา 33  
    กรณีท่ีกลบัเป็นลูกจา้งในสถานประกอบการ 
 

1. ไดรั้บค่าจา้ง (มีนายจา้ง)  
2.  อายตุวัไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ 
2. หยดุจ่ายเงินบ านาญ (ขอ้ 4)  และ ยติุสิทธิต่าง
ในขอ้ 2 และ 3 (กรณีท่ีไดเ้คยสมคัรไว)้ จนกวา่
จะไม่น าส่งเงินเขา้กองทุนประกนัสงัคม หรือ
ยติุการเป็นลูกจา้ง 
 

1. สถานประกอบการท่ีผูป้ระกนัเขา้ท างาน 
เป็นผูด้  าเนินการ 

1. แบบฟอร์ม สปส. 1-03/1 
 

 


