
 
ประกนัสังคม “กองทุนชราภาพ” (โครงการชราภาพเร่ิมเดือน ธ.ค. 2541) 

จ่ายสิทธิประโยชน์ใหก้บัผูป้ระกนัตนเม่ือมีอายคุรบ 55 ปีข้ึนไป  
 
1. รับเงนิบ าเหน็จ (เงนิก้อน รับคร้ังเดยีว) มีการจ่ายเงินสิทธิประโยชน์ทดแทนใหก้บัผูป้ระกนัตนคร้ังแรกเม่ือปี 2542 
     เง่ือนไข  
      -  มีอาย ุ55 ปีบริบูรณ์       
      -  ส้ินสภาพการเป็นลูกจา้ง  
      -  จ่ายเงินกองทุนประกนัสงัคม กรณีชราภาพ (ตั้งแต่เดือน ธ.ค.  2541) ไม่ครบ 180 เดือน หรือ 15 ปี จะติดต่อกนัหรือไม่ติดต่อกนัก็ตาม 
       -  จ่ายเป็นเงินกอ้น 
วธีิค านวนค่า บ าเหน็จชราภาพ จากประกนัสังคม 
         (1)  กรณีท่ีจ่ายเงินสมทบกรณี ชราภาพ ไม่ถึง 12 เดือนและส้ินสภาพการเป็นลูกจา้ง ขณะส่งเงินสมทบได ้10 เดือน  จะไดรั้บเงิน
บ าเหน็จชราภาพมีจ านวนเท่ากบัจ านวนเงินสมทบท่ีผูป้ระกนัตนส่งไป 
ตวัอย่าง ผูป้ระกนัตนจ่ายเงินเขา้กองทุนประกนัสังคมเดือนละ 300 x 10 =  3,000 บาท ไดรั้บเงินประโยชน์ทดแทน 3,000บาท/เดือน 
         (2)  กรณีท่ีจ่ายเงินสมทบกรณี ชราภาพ ตั้งแต่ 12 เดือนข้ึนไปและส้ินสภาพการเป็นลูกจา้ง จะไดรั้บเงินบ าเหน็จชราภาพมีจ านวน
เท่ากบัจ านวนเงินสมทบ ท่ีผูป้ระกนัตนและนายจา้งน าส่งพร้อมผลประโยชน์ตอบแทน 
หลกัฐานการขอรับบ าเน็จ 
         (1) ส าเนาทะเบียนบา้น (ฉบบัจริง)     (2) ส าเนาบตัรประชาชน (ฉบบัจริง)   (3) ส าเนาหนา้บญัชีเงินฝากธนาคาร 
สถานที่ตดิต่อ  ส านกังานประกนัสงัคม เขตพ้ืนท่ีไหนก็ได ้ทัว่ประเทศ 
 
2. บ านาญชราภาพ (มีการจ่ายเงินสิทธิประโยชน์ทดแทนใหก้บัผูป้ระกนัตน(ลูกจา้ง) ตามมาตรา 33 คร้ังแรกในเดือน ม.ค. 2557) 
     2.1  มีอาย ุ55 ปีบริบูรณ์        2.2 ส้ินสภาพการเป็นลูกจา้ง  
     2.3  จ่ายเงินกองทุนประกนัสังคม(กรณีชราภาพนบัตั้งแต่ปี 2542) ครบ 180 เดือน หรือ 15 ปี จะติดต่อกนัหรือไม่ติดต่อกนัก็ตาม 
      2.4   จ่ายเป็นรายเดือนตลอดชีวิต 
 

วธีิค านวนค่า บ านาญชราภาพ จากประกนัสังคม 
        ผูป้ระกนัตนท่ีจ่ายเงินกองทุนประกนัสงัคม (นบัตั้งแต่เดือน ธนัวาคม  2561) มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 180 เดือน เม่ืออายคุรบอาย ุ55 ปี 
และความเป็นผูป้ระกนัตนส้ินสุดลงจะไดรั้บเงินบ านาญชราภาพ ในอตัราร้อยละ 20 ของค่าจา้งเฉล่ีย 60 เดือนสุดทา้ย 

และไดรั้บเงินเพ่ิมกรณีส่งเงินฯมากกวา่ 180 เดือน ในอตัรา 1.5‰ ต่อระยะเวลาการส่งเงินทุก 12 เดือน ดงัตาราง 
 

ปี พ.ศ. 
 

ระยะเวลาท่ี
ส่งเงินสมทบ

(ปี) 

บ ำนำญที่ได้รับ  
หมายเหตุ 

 
อตัราค่าจา้ง 
เฉล่ีย 60 เดือน

สุดทา้ย 

ร้อยละของค่าจา้ง 
เดือนสุดทา้ย (%) 

จ านวนเงิน  
(บาท/เดือน) 

2557 15 15,000 บาท 20 3,000.00 ตลอดชีวิต 
2558 16 15,000 บาท 21.5 3,225.00 ตลอดชีวิต 
2559 17 15,000 บาท 23 3,450.00 ตลอดชีวิต 
2560 18 15,000 บาท 24.5 3,675.00 ตลอดชีวิต 
2561 19 15,000 บาท 26 3,900.00 ตลอดชีวิต 
2562 20 15,000 บาท 27.5 4,125.00 ตลอดชีวิต 
2563 21 15,000 บาท 29 4,350.00 ตลอดชีวิต 
ฯลฯ      



หลกัฐานการขอรับเงนิบ านาญ 
         (1) ส าเนาทะเบียนบา้น (ฉบบัจริง) 
         (2) ส าเนาบตัรประชาชน (ฉบบัจริง) 
         (3) ส าเนาหนา้บญัชีเงินฝากธนาคาร 
สถานที่ตดิต่อ  ส านกังานประกนัสงัคม เขตพ้ืนท่ีไหนก็ได ้ทัว่ประเทศ 
 
กรณีผู้ประกนัตนที่ได้รับเงนิบ านาญชราภาพเสียชีวติภายใน 5 ปี ทายาทผูมี้สิทธิ จะไดรั้บเงินบ าเหน็จชราภาพจ านวน 10 เท่าของเงิน
บ านาญรายเดือน 
= 4,125 บาท  ×  10 เท่า      = 41,250 บาท 
=  15 ปี (แรก) ไดอ้ตัราเงินบ านาญ 20% 
=  5 ปี (หลงั) ไดอ้ตัราเงินบ านาญ (1.5% (ปรับเพ่ิม) ×  5ปี ) = 7.5% 
รวมอตัราเงินบ านาญ 20 ปี 
= 20% + 7.5% = 27.5%   ผูป้ระกนัตนจะไดรั้บเงินบ านาญรายเดือน 
= 27.5% ของ 15,000 บาท   = 4,125 บาท/เดือนจนตลอดชีวิต 
 
อธิบายเพิม่เตมิ 
รับเงินกรณีว่างงาน  : 1. ขอรับประโยชนก์รณีชราภาพ (บ านาญ/บ าเหน็จแลว้) ไม่สามารถยื่นเร่ืองขอรับเงินกรณีวา่งงานได ้
                                   2. อาย ุ55 ปีบริบูรณ์แลว้ไม่สามารถขอรับผลประโยชนก์รณีวา่งงานได ้
ส าหรับผู้ที่มอีายุไม่ถึง 60 ปี 
(1)  เม่ือยื่นขอรับเงินบ านาญชราภาพแลว้ สมคัรเป็นผูป้ระกนัตนตามมาตรา 39 ประกนัสงัคมจะหยดุจ่ายเงินบ านาญ จนกวา่จะไม่มีการ
จ่ายเงินเขา้กองทุนประกนัสงัคมอีก จึงใหไ้ปด าเนินการยืน่เร่ืองขอรับเงินบ านาญกรณีชราภาพอีกคร้ัง 
(2)  เม่ือไดรั้บเงินบ านาญชราภาพแลว้ แต่ไม่สมคัรเป็นผูป้ระกนัตนมาตรา 39 สามารถสมคัรสิทธิหลกัประกนัสุขภาพ “บตัรทอง สิทธิ 
30 บาท” และสามารถสมคัรเป็นผูป้ระกนัตนตามมาตรา 40(ส าหรับบุคคลทัว่ไป)ไดค้วามคุม้ครองตามเอกสารแนบ 
 
ผู้ประกนัตน(ลูกจ้าง) ตามมาตรา 33 (อายุ 60-65 ปี)  เม่ือยื่นขอรับเงินชราภาพ (บ าเหน็จหรือบ านาญแลว้) ไม่สามารถสมคัรเป็น
ผูป้ระกนัตนตามมาตร 39 ได ้ แต่สามารถสมคัรเป็นผูป้ระกนัตนตามมาตรา 40 ได ้โดยไดรั้บสิทธิประโยชน์เบ้ืองตน้ 3 กรณี คือ 
เจบ็ป่วย ทุพพลภาพ และเสียชีวิต **ทั้งน้ียงัไดรั้บเงินบ านาญจากสิทธิฯ ม.33 เป็นปกติตลอดชีวิต 
 

ผูป้ระกนัตน(ลูกจา้ง) ตามมาตรา 33  อาย5ุ5 ปีข้ึนไป เม่ือส้ินสุดการเป็นลูกจา้ง สามารถสมคัรเป็นผูป้ระตนตามมาตรา 39 ไดภ้ายใน 6 
เดือนหลงัจากส้ินสุดการเป็นลูกจา้ง แต่ยงัไม่สามารถยื่นขอรับเงินชราภาพ (บ าเหน็จ หรือบ านาญได)้ 
ส าหรับผูป้ระกนัตนท่ีมีอาย ุ55 ปีข้ึนไป ไม่ประสงคจ์ะเขา้มาตราใดๆของประกนัสงัคม ท่านสามารถไปข้ึนทะเบียนขอใชสิ้ทธิ
หลกัประกนัสุขภาพ “สิทธิ 30 บาท หรือบตัรทอง” ท่ีส านกังานเขต/อ าเภอ ท่ีท่านอาศยัอยู ่ ภายใตก้ารควบคุมดูแลของคณะกรรมการ
หลกัประกนัสุขภาพ แห่งชาติ ทั้งนี ้ตอ้งมีสญัชาติไทย และไม่ไดใ้ชสิ้ทธิการรักษาจากสิทธิอ่ืน 
ส าหรับผูป้ระกนัตนท่ีมีอาย ุ59 ปีบริบูรณ์ ท่านสามารถไปข้ึนทะเบียนขอรับสิทธิเบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุท่ีส านกังานเขต/อ าเภอ  
ท่ีท่านอาศยัอยู ่ จะไดรั้บเงิน ดงัน้ี อาย ุ60-69 = 600 บาท/เดือน  , อาย ุ70-79 ปี = 700 บาท/เดือน  , อาย ุ80-89 = 800 บาท/เดือน และ
อาย ุ90 ปีข้ึนไป = 1,000 บาท/เดือน ทั้งน้ี ตอ้งเป็นผูมี้สญัชาติไทย 


