
หลักเกณฑและเง่ือนไข กรณีชราภาพ 
 

(ขอมูล ณ 08 กุมภาพันธ 2561) 
 

หลักเกณฑและเง่ือนไข 
 

เง่ือนไขการเกิดสิทธิกรณีบํานาญชราภาพ 
     -  จายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวา 180 เดือน ไมวาระยะเวลา 180 เดือนจะติดตอกันหรือไมก็ตาม 
     -  มีอายุครบ 55 ปบริบูรณ 
     -  ความเปนผูประกันตนสิ้นสุดลง 
 

เง่ือนไขการเกิดสิทธิกรณีบําเหน็จชราภาพ 
     -  จายเงินสมทบไมครบ 180 เดือน 
     -  ความเปนผูประกันตนสิ้นสุดลง 
     -  มีอายุครบ 55 ปบริบูรณ หรือเปนผูทุพพลภาพ หรือถึงแกความตาย 
 

ประโยชนทดแทนกรณีบํานาญชราภาพ 
     -  กรณีจายเงินสมทบมาแลว ไมนอยกวา 180 เดือน มีสิทธิไดรับเงินบํานาญชราภาพเปนรายเดือน
ในอัตรารอยละ 20 ของคาจางเฉลี่ย 60 เดือนสุดทายท่ีใชเปนฐานในการคํานวณเงินสมทบกอนความเปน
ผูประกันตนสิ้นสุดลง 
     -  กรณีท่ีมีการจายเงินสมทบเกิน 180 เดือน ใหปรับเพ่ิมอัตราบํานาญชราภาพตามขอ 1 ข้ึนอีก    
ในอัตรารอยละ 1.5 ตอ ระยะเวลาการจายเงินสมทบทุก 12 เดือน สําหรับระยะเวลาท่ีจายเงินสมทบเกินกวา 
180 เดือน 
 

ประโยชนทดแทนกรณีบําเหน็จชราภาพ 
    -  กรณีท่ีมีการจาย เงินสมทบตํ่ากวา 12 เดือน ใหจายเงินบําเหน็จชราภาพ มีจํานวนเทากับจํานวนเงิน
สมทบท่ีผูประกันตนจายเงินสมทบ เพ่ือการจายประโยชนทดแทนในกรณีชราภาพ กรณีท่ีมีการจายเงินสมทบ
ตั้งแต 12 เดือนข้ึนไป ใหจายเงินบําเหน็จชราภาพ มีจํานวนเทากับจํานวนเงินสมทบท่ีผูประกันตนและ
นายจางจายเงินสมทบ เพ่ือการจายประโยชนทดแทนในกรณีชราภาพ พรอมผลประโยชนตอบแทน ตามท่ี
สํานักงานประกันสังคมประกาศกําหนด 
      -  กรณีผูรับเงิน บํานาญชราภาพถึงแกความตายภายใน 60 เดือน นับแตเดือนท่ีมีสิทธิไดรับเงินบํานาญ
ชราภาพใหจายเงินบําเหน็จชราภาพจํานวน 10 เทาของเงินบํานาญชราภาพรายเดือนท่ีไดรับคราวสุดทาย
กอนถึงแกความตาย 
 

หลักฐานท่ีตองใชเพ่ือขอรับประโยชนทดแทน กรณีชราภาพ 
    -  แบบคําขอรับประโยชนทดแทนกรณีชราภาพ (สปส. 2-01) 
 

     กรณีผูประกันตนถึงแกความตาย 
          - สําเนามรณะบัตรและสําเนาทะเบียนบานผูตาย 
          - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูมีสิทธิรับเงินบําเหน็จชราภาพ 
          - สําเนาทะเบียนสมรสของผูประกันคนและของบริดามารดา (ถามี) 
          - สําเนาสูติบัตรของบุตรหรือสําเนาทะเบียนบานของบุตร กรณีไมมีสูติบัตร 
          - หนังสือระบบใหเปนผูมีสิทธิรับเงินบําเหน็จชราภาพ (ถามี) 



 

    กรณีบํานาญชราภาพ 
     - สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพยหนาแรก ซ่ึงมีชื่อและเลขท่ีบัญชีของผูยื่นคําขอฯ 
      - สําเนาสมุดบัญชี เงินฝากธนาคารหนาแรก ซ่ึงมีชื่อและเลขท่ีบัญชี (กรณีขอรับเงินทางธนาคาร)  
ผานทางบัญชีธนาคารของผูประกันตน 11 ธนาคาร ดังนี้ 
            1) ธนาคารกรุงไทย จํากัด(มหาชน) 
            2) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด(มหาชน) 
            3) ธนาคารกรุงเทพ จํากัด(มหาชน) 
            4) ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
            5) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด(มหาชน) 
            6) ธนาคารทหารไทย จํากัด(มหาชน) 
            7) ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 
            8) ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 
            9) ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จํากัด(มหาชน) 
            10) ธนาคารออมสิน 
            11) ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรหการเกษตร (ธ.ก.ส.) 
  

ข้ันตอนการขอรับประโยชนทดแทน 
หลักเกณฑท่ีจะทําใหทานมีสิทธิ คือ 

          -  ผูประกันตน/ทายาทผูมีสิทธิ ตองกรอกแบบ สปส. 2-01 พรอมลงลายมือชื่อและนํามายื่นท่ี 
สํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพ้ืนท่ี/สํานักงานประกันสังคมจังหวัดและสาขา (ยกเวน สํานักงานใหญ
ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข)  หรือยื่นขอรับทางไปรษณียโดยมีหลักฐานครบถวน 
           -  เจาหนาท่ีตรวจหลักฐานและพิจารณา 
           -  สํานักงานประกันสังคมมีหนังสือแจงผลการพิจารณา 
           -  พิจารณาสั่งจาย 

   เงินสด/เช็ค (ผูประกันตน/ผูมีสิทธิมารับดวยตนเองหรือมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนมารับแทน)        
สงธนาณัติใหผูประกันตน โอนเขาบัญชีธนาคารตามบัญชีของผูขอรับประโยชนทดแทนหมายเหตุ : เงินบํานาญ
ชราภาพ จายเปนรายเดือน เงินบําเหน็จชราภาพ จายครั้งเดียว 
 

* ประโยชนทดแทนกรณีบําเหน็จชราภาพ (สําหรับผูประกันตนท่ีจายเงินสมทบกรณีชราภาพไมถึง 
180 เดือน) 
 

* กรณีท่ีจายเงินสมทบกรณี ชราภาพ ไมถึง 12 เดือน จะไดรับเงินบําเหน็จชราภาพมีจํานวนเทากับ
จํานวนเงินสมทบ ท่ีผูประกันตนจายสมทบ 
  

* ประกันตนอายุ 55 ป และสิ้นสภาพการเปนลูกจาง ขณะสงเงินสมทบได 10 เดือน ประโยชน
ทดแทน 
  



* กรณีบําเหน็จชราภาพจะไดรับ 300 x 10 = 3,000 บาท กรณีท่ีจายเงินสมทบกรณีชราภาพ 
ตั้งแต 12 เดือนข้ึนไป จะไดรับเงินบําเหน็จชราภาพมีจํานวนเทากับจํานวนเงินสมทบ ท่ีผูประกันตนและ
นายจางนําสงพรอมผลประโยชนตอบแทน ตามท่ีสํานักงานประกันสังคมประกาศกําหนด 
  
ข้ันตอนการขอรับประโยชนทดแทน  

หลักเกณฑท่ีจะทําใหทานมีสิทธิ คือ      
-  ผูประกันตน/ทายาทผูมีสิทธิ ตองกรอกแบบ สปส. 2-01 พรอมลงลายมือชื่อและนํามายื่นท่ี 

สํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพ้ืนท่ี/สํานักงานประกันสังคมจังหวัดและสาขา (ยกเวน สํานักงานใหญ
ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข)  หรือยื่นขอรับทางไปรษณียโดยมีหลักฐานครบถวน      

-  เจาหนาท่ีตรวจหลักฐานและพิจารณา      
-  สํานักงานประกันสังคมมีหนังสือแจงผลการพิจารณา      
-  พิจารณาสั่งจาย เงินสด/เช็ค (ผูประกันตน/ผูมีสิทธิมารับดวยตนเองหรือมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนมา

รับแทน) สงธนาณัติใหผูประกันตน โอนเขาบัญชีธนาคารตามบัญชีของผูขอรับประโยชนทดแทนหมายเหตุ : 
เงินบํานาญชราภาพ จายเปนรายเดือน เงินบําเหน็จชราภาพ จายครั้งเดียว 

  
  * ประโยชนทดแทนกรณีบําเหน็จชราภาพ (สําหรับผูประกันตนท่ีจายเงินสมทบกรณีชราภาพ         
ไมถึง 180 เดือน) กรณีท่ีจายเงินสมทบกรณี ชราภาพ ไมถึง 12 เดือน จะไดรับเงินบําเหน็จชราภาพมีจํานวน
เทากับจํานวนเงินสมทบ ท่ีผูประกันตนจายสมทบ    
 

   * ผูประกันตนอายุ 55 ป และสิ้นสภาพการเปนลูกจาง ขณะสงเงินสมทบได 10 เดือน ประโยชน
ทดแทน กรณีบําเหน็จชราภาพจะไดรับ 300 x 10 = 3,000 บาท กรณีท่ีจายเงินสมทบกรณีชราภาพ 
ตั้งแต 12 เดือนข้ึนไป จะไดรับเงินบําเหน็จชราภาพมีจํานวนเทากับจํานวนเงินสมทบ ท่ีผูประกันตนและ
นายจางนําสงพรอมผลประโยชนตอบแทน ตามท่ีสํานักงานประกันสังคมประกาศกําหนด    
 

  * ตัวอยาง ผูประกันตนอายุ 55 ป สิ้นสุดสภาพการเปนลูกจางวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2547 ยื่น       
คําขอรับประโยชนทดแทน ในวันท่ี 10 ธันวาคม 2547 เจาหนาท่ีวินิจฉัยในวันเดียวกัน โดยมีรายการนําสง
เงินสมทบ กรณีชราภาพของผูประกันตน ดังนี้   
 

ป 
จํานวนเงินสมทบ 
นายจาง ผูประกันตน 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 

  
   



วิธีคํานวณผลประโยชนตอบแทน 
 
ป เงินสมทบ เงินสมทบสะสม x อัตรา ผลประโยชนตอบแทน 
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 ผูประกันตนนําสงเงินสมทบมาแค 11 เดือน ภายใน 1 ป เงินบําเหน็จชราภาพ
และผลประโยชนตอบแทนท่ีผูประกันตนจะไดรับ คือ 29,600 + 3,395.27 = 32,995.27บาท 
 
ประโยชนทดแทนกรณีบํานาญชราภาพ 

(สําหรับ ผูประกันตนท่ีจายเงินสมทบกรณีชราภาพ มาแลวไมนอยกวา 180 เดือน ครบอายุ 55 ป 
และความเปนผูประกันตนสิ้นสุดลงจะไดรับเ งินบํานาญชราภาพ ในอัตรารอยละ 20 ของคาจาง
เฉลี่ย 60 เดือนสุดทาย) 
 
ตัวอยาง
ท่ี 1 

20% ของคาจางเฉลี่ย 60 เดือนสุดทาย   = 20 x 13.000  100 = 2,600   

  ผูประกันตนจะไดรับเงินบํานาญชราภาพเดือนละ 2,600 บาท ไปจนตลอดชีวิต 
    
  การหาคาเฉลี่ย 60 เดือนสุดทาย คือ นําคาจาง 60 เดือนสุดทาย รวมกันแลวหารดวย 60 
  คาจางเฉลี่ย = ผลรวมของคาจาง 60 เดือน  จํานวนเดือน (60 เดือน)     
    

  

กรณีท่ีจายเงิน สมทบเกิน 180 เดือน ใหปรับเพ่ิมอัตราเงินบํานาญชราภาพข้ึนอีกในอัตรารอย
ละ 1.5 ตอระยะเวลาการจายเงินสมทบครบทุก 12 เดือน สําหรับระยะเวลาท่ีจายเงินสมทบ
เกิน 180 เดือน 
 

  

เชน จายเงินสมทบมาได 193 เดือน จะไดรับเงินบํานาญชราภาพในอัตรา 21.5% ของคาจาง
เฉลี่ย 60 เดือน สุดทาย เปนตน 
  
 
 
 
 
 
 



ตัวอยางท่ี  2  ตัวอยางเชน ผูประกันตนทํางานไดรับเงินคาจางเดือนละ 15,000 บาท มาตลอด และสงเงิน
สมทบมาแลว 20 ป อายุครบ 55    ปบริบูรณ  และความเปนผูประกันตนสิ้นสุดลง จะไดรับเงินบํานาญชรา
ภาพเดือนละเทาใด และหากเสียชีวิตภายใน 5 ป จะไดรับเงินหรือไมอยางไร        
              

1. ผูประกันตนจะไดรับเงินบํานาญ                
=  15 ป (แรก) ไดอัตราเงินบํานาญ 20%                
=  5 ป (หลัง) ไดอัตราเงินบํานาญ (1.5% (ปรับเพ่ิม) × 5ป )  
= 7.5%                
รวมอัตราเงินบํานาญ 20 ป  
= 20% + 7.5% = 27.5%               ผูประกันตนจะไดรับเงินบํานาญรายเดือน  
= 27.5% ของ 15,000 บาท                                                                
= 4,125 บาท/เดือนจนตลอดชีวิต       

        
2. กรณีผูประกันตนท่ีไดรับเงินบํานาญชราภาพเสียชีวิตภายใน 5 ป ทายาทผูมีสิทธิ จะไดรับ

เงินบําเหน็จชราภาพจํานวน 10 เทาของเงินบํานาญรายเดือน                
= 4,125 บาท  × 10 เทา                
= 41,250 บาท        

      

ดังนั้น จะเห็นไดวาการจายเงินสมทบรายเดือนกับกองทุนประกันสังคมนั้นมิไดสูญเปลา เพราะ
นอกจากจะไดรับสิทธิประโยชนระหวางการทํางานมากมายแลว เม่ือถึงวัยเกษียณก็ยังคง อุนใจไดวามีเงินออม
ชราภาพไวเปนหลักประกัน 
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