
สิทธิประโยชน์ประกันสังคม กรณีชราภาพ (เงินบําเหน็จ – เงินบํานาญ) 
 

กรณีบําเหน็จชราภาพ 

เงื่อนไขการเกิดสิทธิกรณีบาํเหน็จชราภาพ 
1. จ่ายเงินสมทบไม่ครบ 180 เดือน (ไม่ครบ 15 ปี)  
2. ความเป็นผู้ประกันตนส้ินสุดลง (ลาออก) 
3. มีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ หรือเป็นผู้ทุพพลภาพหรือถึงแก่ความตาย 

ประโยชน์ทดแทนกรณบีําเหน็จชราภาพ 
1. กรณีที่มีการจ่ายเงินสมทบตํ่ากว่า 12 เดือน ให้จ่ายเงินบําเหน็จชราภาพ มี

จํานวนเท่ากับจํานวนเงินสมทบที่ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบ เพ่ือการจ่าย
ประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ กรณีที่มีการจ่ายเงินสมทบต้ังแต่ 12 
เดือนขึ้นไป ให้จ่ายเงินบําเหน็จชราภาพ มีจํานวนเท่ากับจํานวนเงินสมทบ
ที่ผู้ประกันตนและนายจ้างจ่ายเงินสมทบ เพ่ือการจ่ายประโยชน์ทดแทนใน
กรณีชราภาพ พร้อมผลประโยชน์ตอบแทน ตามที่สํานักงานประกันสังคม
ประกาศกําหนด 

2. กรณีผู้รับเงินบํานาญชราภาพถึงแก่ความตายภายใน 60 เดือน นับแต่เดือน
ที่มีสิทธิได้รับเงินบํานาญชราภาพให้จ่ายเงินบําเหน็จชราภาพจํานวน 10 
เท่าของเงินบํานาญชราภาพรายเดือนที่ได้รับคราวสุดท้ายก่อนถึงแก่ความ
ตาย 

หลักฐานที่ต้องใช้เพื่อขอรบัประโยชน์ทดแทน 
1. แบบคําขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ (สปส. 2-01) 
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
3. สําเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกันตนและของทายาทผู้มีสิทธิ (กรณีผู้รับ

ประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพถึงแก่ความตาย) 
4. ใบมรณะบัตรพร้อมสําเนา (กรณีผู้รับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพถึงแก่

ความตาย) 
5. สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรก ซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญช ี(กรณี

ขอรับเงินทางธนาคาร) ผ่านทางบัญชีธนาคารของผู้ประกันตน 9 ธนาคาร 
ได้แก่ 

- ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  

- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)  

- ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

- ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)  

- ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  

- ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

- ธนาคารธนชาต  จํากัด (มหาชน)  

- ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย   

- ธนาคารซีไอเอม็บีไทย จํากัด 
(มหาชน) 

ขั้นตอนการขอรับประโยชนท์ดแทน 
1. ผู้ประกันตน / ทายาทผู้มีสิทธิ ต้องกรอกแบบ สปส. 2-01 พร้อมลงลายมือ

ชื่อ และนํามายื่นที่สํานักงานประกันสังคมจังหวัด / สํานักงาน
ประกันสังคมเขตพ้ืนที่หรือยื่นขอรับทางไปรษณีย์โดยมีหลักฐานครบถ้วน 

2. เจ้าหน้าที่ตรวจหลักฐานและพิจารณา 
3. สํานักงานประกันสังคมมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณา 
4. พิจารณาส่ังจ่าย  

• เงินสด / เช็ค (ผู้ประกันตน / ผู้มีสิทธิมารับด้วยตนเองหรือมอบอํานาจ
ให้บุคคลอ่ืนมารับแทน) 

• ส่งธนาณัติให้ผู้ประกันตน 
• โอนเข้าบัญชธีนาคารตามบัญชขีองผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนหมายเหตุ : 

เงินบํานาญชราภาพ จ่ายเปน็รายเดือน เงินบําเหน็จชราภาพ จ่ายคร้ังเดียว 

ประโยชน์ทดแทนกรณบีําเหน็จชราภาพ  

(สําหรับผู้ประกันตนท่ีจ่ายเงินสมทบกรณีชราภาพไม่ถึง 180 เดือน) 
1. กรณีท่ีจ่ายเงินสมทบกรณีชราภาพไม่ถึง 12 เดือน จะได้รับเงินบําเหน็จ

ชราภาพมีจํานวนเท่ากับจํานวนเงินสมทบ ท่ีผู้ประกันตนจ่ายสมทบ  
ผู้ประกันตนอายุ 55 ปีบริบูรณ ์สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง ขณะส่งเงินสมทบ
ได้ 10 เดือน ประโยชน์ทดแทน  

2. กรณีบําเหน็จชราภาพจะได้รับ 300 x 10 = 3,000 บาท    
3. กรณีท่ีจ่ายเงินสมทบกรณีชราภาพ ตั้งแต่ 12 เดือนข้ึนไป จะได้รับเงิน

บําเหน็จชราภาพมีจํานวนเท่ากับจาํนวนเงินสมทบ ท่ีผู้ประกันตนและ
นายจ้างนําสง่พร้อมผลประโยชน์ตอบแทน ตามท่ีสํานักงานประกนัสังคม
ประกาศกําหนด 

 

ตัวอย่าง    ผู้ประกันตนอายุ 55 ปีบริบูรณ์ สิ้นสุดสภาพการเป็นลูกจ้าง
วันท่ี 28 พฤศจิกายน 2547 ย่ืนคําขอรับประโยชน์ทดแทน ในวันท่ี 10 ธันวาคม 
2547 เจ้าหน้าท่ีวินิจฉัยในวันเดียวกัน โดยมีรายการนําส่งเงินสมทบกรณีชรา
ภาพของผู้ประกันตน ดังน้ี 

ปี 
จํานวนเงินสมทบ 

นายจ้าง ผู้ประกันตน รวม 

2542 850 850 1,700 

2543 1,550 1,550 3,100 

2544 2,300 2,300 4,600 

2545 3,200 3,200 6,400 

2546 4,100 4,100 8,200 

2547 2,800 2,800 5,600 

รวม 14,800 14,800 29,600 
 
 

วิธีคํานวณผลประโยชน์ตอบแทน 

ปี เงิน 
สมทบ เงินสมทบสะสม x อัตรา ผลประโยชน ์

ตอบแทน 

2542 1,700 1,700 x 2.4% = 40.80 

2543 3,100 (1,700 + 3,100 = 4,800 ) x 3.7% = 177.60 

2544 4,600 (4,800 + 4,600 = 9,400) x 4.2% = 394.80 

2545 6,400 (9,400 + 6,400 = 15,800) x 4.3% = 679.40 

2546 8,200 (15,800 + 8,200 = 24,000) x 6.5% = 1,560.00 

2547 5,600 (24,000 + 5,600 = 29,600) x 2.00% x 11/12 =  542.67 

 รวม 3,395.27 

หมายเหตุ  11/12  หมายถึง  ผู้ประกันตนนําส่งเงินสมทบมาแค่ 11 เดือน ภายใน  1  ปี 
 

เงินบําเหน็จชราภาพและผลประโยชน์ตอบแทนท่ีผู้ประกันตนจะได้รับ คือ  
29,600 + 3,395.27 = 32,995.27บาท 

http://www.sso.go.th/sites/default/files/userfiles/201.pdf
http://www.sso.go.th/sites/default/files/userfiles/201.pdf


กรณีบํานาญชราภาพ 

ตัวอย่าง 1    ผูป้ระกันตนจะได้รับเงินบํานาญชราภาพเดือนละ 2,600 บาท ไป
จนตลอดชีวิต  

การขอรับเงินกรณีบํานาญชราภาพผู้ประกันตนจะ
ได้รบัเงินตั้งแต่เดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2557 
เป็นต้นไป  ซ่ึงการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีชรา
ภาพจะจ่ายเมื่อผู้ประกันตนมีอายุครบ 55 ปีบรบิรูณ์ 
และความเปน็ผู้ประกันตนสิ้นสุดลง(ลาออก) หรือ
เสียชีวิต หรอืเป็นผู้ทุพพลภาพ 

20% ของค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย = 20 x 13.000 
100 

= 2,600 
 

การหาค่าเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย คือ นําค่าจ้าง 60 เดือนสุดท้าย รวมกันแล้ว
หารด้วย 60 

ผลรวมของค่าจ้าง 60 เดือน ค่าจ้างเฉลี่ย = 
จํานวนเดือน (60 เดือน) 

 

กรณีท่ีจ่ายเงินสมทบเกิน 180 เดือน ให้ปรับเพ่ิมอัตราเงินบํานาญชราภาพขึ้น
อีกในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบทุก 12 เดือน 
สําหรับระยะเวลาท่ีจ่ายเงินสมทบเกิน 180 เดือน 

 

เงื่อนไขการเกิดสิทธิกรณีบาํนาญชราภาพ 
1. จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 180 เดือน ไม่ว่าระยะเวลา 

180 เดือนจะติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม เช่น จ่ายเงินสมทบมาได้ 193 เดือน จะได้รับเงินบํานาญชราภาพในอัตรา 
21.5% ของค่าจา้งเฉลี่ย 60 เดือน สุดท้าย เป็นต้น 2. มีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ 

3. ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง (ลาออก)  

ตัวอย่างที่ 2    ผู้ประกันตนทํางานได้รับเงินค่าจา้งเดือนละ 15,000 บาท มา
ตลอด และส่งเงินสมทบมาแล้ว 20 ปี อายุครบ 55 ปีบริบูรณ์  และความเป็น
ผู้ประกันตนสิ้นสุดลง จะได้รับเงินบํานาญชราภาพเดือนละเท่าใด และหาก
เสียชีวิตภายใน 5 ปี จะได้รับเงินหรือไม่อย่างไร        

ประโยชน์ทดแทนกรณบีํานาญชราภาพ 
1. กรณีจ่ายเงินสมทบมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 180 เดือน มีสิทธิ

ได้รับเงินบํานาญชราภาพเป็นรายเดือนใน อัตราร้อยละ 20 
ของค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้ายท่ีใช้เป็นฐานในการคํานวณ
เงินสมทบก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง   

   

1. ผู้ประกันตนจะไดร้ับเงินบาํนาญ 
= 15 ปี (แรก) ไดอ้ัตราเงินบํานาญ 20% 
= 5 ปี (หลงั) ได้อตัราเงินบํานาญ (1.5% (ปรับเพิ่ม) × 5ปี ) = 7.5% 
รวมอัตราเงินบํานาญ 20 ปี = 20% + 7.5% = 27.5% 
ผู้ประกันตนจะไดร้ับเงินบาํนาญรายเดือน = 27.5% ของ 15,000 บาท 

2. กรณีท่ีมีการจ่ายเงินสมทบเกิน 180 เดือน ให้ปรับเพ่ิมอัตรา
บํานาญชราภาพตามข้อ 1 ขึ้นอีกในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อ 
ระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบทุก 12 เดือน สําหรับระยะเวลา
ท่ีจ่ายเงินสมทบเกินกว่า 180 เดือน                                                        = 4,125 บาท/เดือนจนตลอดชีวิต 

 
 

2. ประโยชน์ทดแทนกรณบีํานาญชราภาพ กรณีผูป้ระกันตนที่ได้รับเงินบาํนาญชราภาพเสียชีวติภายใน 5 ปี ทายาทผู้มี
สิทธิ จะไดร้ับเงินบําเหน็จชราภาพจํานวน 10 เท่าของเงินบาํนาญรายเดือน 
= 4,125 บาท  × 10 เท่า 
= 41,250 บาท 

(สําหรับผู้ประกันตนท่ีจ่ายเงินสมทบกรณีชราภาพ มาแล้วไม่น้อยกว่า 
180 เดือน ครบอายุ 55 ปี และความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงจะได้รับ
เงินบํานาญชราภาพ ในอัตราร้อยละ 20 ของค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือน
สุดท้าย)  
 
 
 

ดังน้ัน จะเห็นได้ว่าการจ่ายเงินสมทบรายเดือนกับกองทุนประกันสังคมน้ันมิได้สูญเปล่า เพราะนอกจาก
จะได้รับสิทธิประโยชน์ระหว่าง  การทํางานมากมายแล้ว เมื่อถึงวัยเกษียณก็ยังคง อุ่นใจได้ว่ามีเงินออม
ชราภาพไว้เป็นหลักประกัน   
 
 
 
 
 

ข้อมูลจาก...สาํนักงานประกันสังคม 
 


