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ประกาศสํานักงานประกันสังคม 
รืไอง  การคืนงินสมทบทีไผูຌประกันตนจายลวงหนຌา 

กรณีผูຌประกันตนสียชีวิต 
พ.ศ.  ๎๑๒ํ 

 

 

ดยทีไป็นการสมควรปรับปรุงการคืนงินสมทบทีไผูຌประกันตนจายลวงหนຌาคืน฿หຌกผูຌมีสิทธิ  
นืไองจากผูຌประกันตนตามมาตรา  40  สียชีวิต  ฿หຌป็นเปอยางมีประสิทธิภาพ   

อาศัยอํานาจตามความ฿นมาตรา  ๏๎  หงพระราชบัญญัติระบียบบริหารราชการผนดิน   
พ .ศ .  ๎๑๏๐  ซึไงกຌเขพิไมติมดยพระราชบัญญัติระบียบบริหารราชการผนดิน  (ฉบับทีไ  ๑)   

พ.ศ.  ๎๑๐๑  ลขาธิการสํานักงานประกันสังคมจึงออกประกาศเวຌ  ดงัตอเปนีๅ 
ขຌอ 1 ประกาศฉบับนีๅ฿หຌ฿ชຌบังคับตัๅงตวันทีไ  ๎๘  มีนาคม  ๎๑๒ํ  ป็นตຌนเป 
ขຌอ 2 ฿หຌยกลิกประกาศสํานักงานประกันสังคม  รืไอง  การคืนงินสมทบทีไผูຌประกันตน 

จายลวงหนຌาละผูຌประกันตนสยีชีวิต  พ.ศ.  2558 

ขຌอ 3 ฿นประกาศนีๅ   
“ผูຌประกันตน”  หมายความวา  ผูຌประกันตนตามมาตรา  40 

“งินสมทบ”  หมายความวา  งินทีไจัดกใบจากผูຌประกันตนตามพระราชกฤษฎีกากําหนด
หลักกณฑ์ละอัตราการจายงินสมทบ  ประภทของประยชน์ทดทน  ตลอดจนหลักกณฑ์ละงืไอนเข
หงสิทธิ฿นการรับประยชน์ทดทนของบุคคลซึไงสมัครป็นผูຌประกันตน  พ.ศ.  ๎๑๒ํ 

“สํานักงาน”  หมายความวา  สํานักงานประกันสังคมกรุงทพมหานครพืๅนทีไ  สํานักงาน
ประกันสังคมจังหวัด  หรือสํานักงานประกันสังคมจังหวัดสาขา  ลຌวตกรณี 

ขຌอ 4 ฿หຌผูຌมีสิทธิ  ยืไนขอรับงินสมทบทีไผูຌประกันตนจายลวงหนຌาคืน  ตามบบคําขอรับงิน
สมทบลวงหนຌาคืน  (กรณีผูຌประกันตนตามมาตรา  40  สียชีวิต)  (สปส.1-40/3)  ทຌายประกาศนีๅ   
ตอสํานักงาน  ภาย฿น  1  ปี  นับตวันทีไทราบวามีสิทธิรับงินคืน  หรือภาย฿น  10  ปี  นับตวันทีไ 
นาํสงงินขຌากองทุน 

ขຌอ 5 ฿หຌพนักงานจຌาหนຌาทีไทีไเดຌรับมอบหมายจากผูຌอํานวยการสํานักงานประกันสังคม
กรุงทพมหานครพืๅนทีไ  ประกันสังคมจังหวัด  หรือหัวหนຌาสํานักงานประกันสังคมจังหวัดสาขา   
ป็นผูຌมีอํานาจพิจารณาบบคําขอรับงินสมทบลวงหนຌาคืนตามขຌอ  4   

ขຌอ 6 ฿หຌบุคคลดังตอเปนีๅ  ป็นผูຌมีอํานาจพิจารณาอนุมัติคืนงินสมทบตามขຌอ  4 

(1) ผูຌอํานวยการสํานักงานประกันสังคมกรุงทพมหานครพืๅนทีไ  หรือขຌาราชการพลรือนสามัญ
ตําหนงประภทวิชาการตัๅงตระดับชํานาญการขึๅนเป  ซึไงปฏิบัติราชการ  ณ  สํานักงานประกันสังคม
กรุงทพมหานครพืๅนทีไทีไเดຌรับมอบหมายจากผูຌอํานวยการสํานักงานประกันสังคมกรุงทพมหานครพืๅนทีไ 
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(2) ประกันสังคมจังหวัด  หรือขຌาราชการพลรือนสามัญตําหนงประภทวิชาการตัๅงตระดับ
ชํานาญการขึๅนเป  ซึไงปฏิบัติราชการ  ณ  สํานักงานประกันสังคมจังหวัดหรือสํานักงานประกันสังคม
จงัหวัดสาขาทีไเดຌรับมอบหมายจากประกันสังคมจังหวัด   

ขຌอ 7 ฿นกรณีผูຌมีสิทธิเดຌรับงินคืน  ป็นผูຌจะตຌองคืนสิทธิประยชน์หรืองินอืไน฿ดทีไเดຌรับเปลຌว
กสํานักงาน  ฿หຌสํานักงานดํานินการตามหลักกณฑ์  ละนวปฏิบัติการคืนงินสมทบทีไผูຌประกันตน 
จายลวงหนຌากรณีผูຌประกันตนสียชีวิต  ทຌายประกาศนีๅ 
 

ประกาศ  ณ  วันทีไ  ํํ  มษายน  พ.ศ.  ๎๑๒ํ 

สรุดช  วลีอิทธิกุล 
ลขาธิการสํานักงานประกันสังคม 



 

 

                                                                                                                               (สปส.1-40/3) 
 

                     บบค ำขอรับงินสมทบลวงหนຌำคืน 

                                   (กรณีผูຌประกันตนตำมมำตรำ 40 สียชีวิต) 
 
 
1.  นาย    นาง    นางสาว  อืไนโ ............................ชืไอ –ชืไอสกุล (ผูຌยืไนค าขอ)................................................................... 
    ลขประจ าตัวประชาชน………………………………………………………………. ทีไอยูทีไติดตอ ลขทีไ.....................หมูทีไ……...................... 
    ตรอก/ซอย.......................ถนน.................................ขวง/ต าบล.................................ขต/อ าภอ............................................. 
    จังหวัด......................................................รหัสเปรษณีย์...........................................ทรศัพท.์..................................................... 
2. ยืไนค าขอ฿นฐานะ     ผูຌมีสิทธิ        
3. มีความประสงค์ขอรับงินสมทบทีไน าสงเวຌลวงหนຌาคืน ของผูຌประกันตน ชืไอ – ชืไอสุกล ............................................................ 
    ลขประจ าตัวประชาชน……….................................…..  ทางลือกทีไ 1   ทางลือกทีไ 2   ทางลือกทีไ 3 (฿หม) นืไองจากสียชีวิต 
4. อกสารทีไยืไนพืไอป็นหลักฐานประกอบการพิจารณามี ดังนีๅ 
     หนังสือระบุ฿หຌป็นผูຌมีสิทธิรับงินสมทบลวงหนຌาคืน (กรณีผูຌประกันตนตามมาตรา 40 สียชีวิต) 
     บัตรประจ าตัวประชาชนของผูຌมีสิทธิ   ฿บมรณบัตรของผูຌประกันตน 
     ทะบียนสมรสบิดา มารดาของผูຌประกันตน   ทะบียนหยาของคูสมรส บิดา ละมารดาของผูຌประกันตน (ถຌามี)  
     ทะบียนบຌานของผูຌมีสิทธิ  ฿บมรณบัตรของคูสมรส บิดา มารดา ละบุตรของผูຌประกันตน (ถຌามี) 
     สูติบัตรของบุตรผูຌประกันตน  หนังสือจดทะบียนรับรองบุตรบุญธรรมของผูຌประกันตน (ถຌามี) 
     ทะบียนสมรสของผูຌประกันตน    อืไนโ ทีไทางราชการออก฿หຌ (ระบุ)............................................................................ 
    ขຌาพจຌาขอรับรองวาขຌอความขຌางตຌนป็นจริงทุกประการ หากป็นทใจยินยอม฿หຌส านักงานประกันสังคม รียกงินคืนตามจ านวนทีไจายจริง 

(ลงชืไอ) …………………..............…….…………………… ผูຌมีสิทธ ิ
                       (………………................…………...……………)  

วันทีไ….............….................................................... 
หมำยหตุ ก. กรณีมอบอ านาจ ผูຌรับมอบอ านาจจะตຌองน าบัตรประจ าตัวประชาชนฉบับจริงของผูຌมอบอ านาจ ละผูຌรับมอบอ านาจ   
                  เปสดงตอพนักงานจຌาหนຌาทีไ 

   ข.  ตຌองยืไนบบค าขอรับงินสมทบลวงหนຌาคืนจากส านักงาน ภาย฿น 1 ปี นับตวันทีไทราบวามีสิทธิรับงินคืน หรือภาย฿น 10 ปี               
        นับตวันทีไน าสงงินขຌากองทุน    

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ส ำหรับจຌำหนຌำที่ 
รียน ผูຌอ านวยการส านักงานประกันสังคมกรุงทพมหานครพืๅนทีไ.................... 
       ประกันสังคมจังหวัด/สาขา..................................................................... 
             เดຌตรวจสอบบบค าขอรับงินสมทบลวงหนຌาคืนละหลักฐานทีไกีไยวขຌองลຌว มีความหในวา 
  หในควรอนุมัตคิืนงินสมทบลวงหนຌา   จ านวนงิน........................บาท (.....................................................) 
  เมหในควรอนุมัติ นืไองจาก.................................................................................................. ....................................... 
                                       ลงชืไอ..................................................................พนักงานจຌาหนຌาทีไ  
                                                   (................................................................)    
                                        ต าหนง..................................................... ........  

 วันทีไ......................................................... ...........   
     อนุมัติ     เมอนุมัติ   
   ลงชืไอ.......................................................................... 
                             (................................................................) 
   ต าหนง............................................................. 
   วันทีไ...................................................................  

      

   ส านักงานประกันสังคม 

ส ำหรับจຌำหนຌำที ่
ลขทีไรับ / 

วันทีไรับ............................................ 

 



หลักกณฑ ์ละนวปฏิบัติการคืนงินสมทบ 

ทีไผูຌประกันตนจายลวงหนຌา กรณผีูຌประกันตนสียชีวิต  
******************** 

  ตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักกณฑ์ละอัตราการจายงินสมทบ ประภทของประยชน์ทดทน 
ตลอดจนหลักกณฑ์ละงืไอนเขหงสิทธิ฿นการรับประยชน์ทดทนของบุคคลซึไงสมัครป็นผูຌประกันตน พ.ศ. 2561      
ซึไงมีผล฿ชຌบังคับตัๅงตวันทีไ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561 ป็นตຌนเป มาตรา 5 ก าหนด฿หຌผูຌประกันตนจายงินสมทบขຌากองทุน    
ป็นรายดือนดือนละครัๅง ทัๅงนีๅ ผูຌประกันตนอาจจายงินสมทบลวงหนຌาเดຌครัๅงละเมกินสิบสองดือนตเมอาจจายงิน
สมทบยຌอนหลังเดຌ การจายงินสมทบ฿นวัน฿ดของดือน฿ด฿หຌถือป็นการจายงินสมทบของดือนนัๅนละดือนตอเป     
ตามจ านวนงินสมทบทีไจายลวงหนຌา 

  ฿นกรณีทีไผูຌประกันตนเดຌจายงินสมทบลวงหนຌาครัๅงละกินจ านวนหนึไงดือนขึๅนเป ละผูຌประกันตน         
ถึงกความตาย ฿หຌส านักงานคืนงินสมทบสวนทีไจายลวงหนຌา฿หຌกบุคคลซึไงผูຌประกันตนท าหนังสือระบุ฿หຌป็นผูຌมีสิทธิ      
รับงินสมทบนัๅน ตถຌาผูຌประกันตนมิเดຌท าหนังสือระบุเวຌ฿หຌน ามาฉลีไยจาย฿หຌก สามี ภริยา บิดา มารดา หรือบุตร         
ของผูຌประกันตน฿นจ านวนทีไทากัน 

  ฿นกรณีทีไเมมีผูຌมีสิทธิรับงินสมทบตามวรรคสอง ฿หຌทายาทของผูຌประกันตนดังตอเปนีๅ มีสิทธิเดຌรับ        
งินสมทบตามล าดับ หากบุคคลล าดับ฿ดมีจ านวนมากกวาหนึไงคน ฿หຌบุคคลล าดับนัๅนเดຌรับสวนบงทากัน 

  (1) พีไนຌองรวมบิดามารดาดียวกัน 

  (2) พีไนຌองรวมบิดาหรือรวมมารดา 
  (3) ปูຆ ยา ตา ยาย 

  (4) ลุง ปງา นຌา อา 
  มาตรา 25 วรรคสอง ก าหนดวา ฿นกรณีผูຌประกันตนทีไมีสิทธิรับประยชน์ทดทนตามพระราชกฤษฎีกา
ก าหนดหลักกณฑ์ละอัตราการจายงินสมทบ ประภทของประยชน์ทดทน ตลอดจนหลักกณฑ์ละงืไอนเขหงสิทธิ    
฿นการรับประยชน์ทดทนของบุคคลซึไงสมัครป็นผูຌประกันตน พ.ศ. 2554 ซึไงกຌเขพิไมติมดยพระราชกฤษฎีกา       
ก าหนดหลักกณฑ์ละอัตราการจายงินสมทบ ประภทของประยชน์ทดทนตลอดจนหลักกณฑ์ละงืไอนเขหงสิทธิ      
฿นการรับประยชน์ทดทนของบุคคลซึไงสมัครป็นผูຌประกันตน (ฉบับทีไ 3) พ.ศ. 2558 อยู฿นวันกอนวันทีไพระราชกฤษฎีกานีๅ
฿ชຌบังคับ ฿หຌผูຌนัๅนมีสิทธิเดຌรับประยชน์ทดทนตามทีไก าหนดเวຌ฿นพระราชกฤษฎีกาดังกลาว    

  ส านักสริมสรຌางความมัไนคงรงงานนอกระบบ จึงขอก าหนดหลักกณฑ์ ละนวปฏิบัติการคืนงินสมทบ      
ทีไผูຌประกันตนจายลวงหนຌา กรณีผูຌประกันตนสียชีวิต กอน ละ นับต วันทีไพระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักกณฑ์      
ละอัตราการจายงินสมทบ ประภทของประยชน์ทดทน ตลอดจนหลักกณฑ์ละงืไอนเขหงสิทธิ฿นการรับประยชน์ทดทน     
ของบุคคลซึไงสมัครป็นผูຌประกันตน พ.ศ. 2561 มีผล฿ชຌบังคับ ดังนีๅ  

1. หลักกณฑ์... 
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  1. หลักกณฑ์การพิจารณาคืนงินสมทบทีไผูຌประกันตนจายลวงหนຌา กรณี ผูຌประกันตนสียชีวิต                           
บงออกป็น 2 กรณี ดังนีๅ 
       1.1 กรณีผูຌประกันตนตามมาตรา 40 ทางลือกทีไ 1 หรือทางลือกทีไ 2 สียชีวิต กอน วันทีไ              
พระราชกฤษฎีกาฯ พ.ศ. 2561 มีผล฿ชຌบังคับ (สียชีวิตกอนวันทีไ 28 มีนาคม 2561) ฿หຌส านักงานพิจารณา         
คืนงินสมทบลวงหนຌาทางลือกทีไ 1 หรือทางลือกทีไ 2 ฿หຌก สามี ภริยา บิดา มารดา หรือบุตรของผูຌประกันตน                    
฿นจ านวนทีไทากัน (ผูຌประกันตนกิดสิทธิภาย฿ตຌพระราชกฤษฎีกาฯ พ.ศ. 2554 ซึไงกຌเขพิไมติมดยพระราชกฤษฎีกาฯ
ฉบับทีไ 3 พ.ศ. 2558) 
ผปต. สียชีวิต กอน วันทีไ พระราชกฤษฎีกาฯ พ.ศ. 2561 มีผล฿ชຌบังคับ 
 
 
 
 
 
 
       1.2 กรณีผูຌประกันตนตามมาตรา 40 ทางลือกทีไ 1 หรือทางลือกทีไ 2 หรือทางลือกทีไ 3 
สียชีวิต นับต วันทีไพระราชกฤษฎีกาฯ พ.ศ. 2561 มีผล฿ชຌบังคับ (สียชีวิตนับตวันทีไ 28 มีนาคม 2561 ป็นตຌนเป) 
฿หຌส านักงานพิจารณาคืนงินสมทบลวงหนຌาทางลือกทีไ 1 หรือทางลือกทีไ 2 หรือทางลือกทีไ 3 ฿หຌก 
   (1) บุคคลซึไงผูຌประกันตนท าหนังสือระบุ฿หຌป็นผูຌมีสิทธิรับงินสมทบ 
   (2) กรณีทีไผูຌประกันตนมิเดຌท าหนังสือระบุเวຌกใ฿หຌน ามาฉลีไยจาย฿หຌก สามี ภริยา  บิดา 
มารดา หรือบุตรของผูຌประกันตน฿นจ านวนทีไทากัน 
   (3) กรณีทีไ เมมีบุคคลทีไ ผูຌประกันตนท าหนังสือระบุ เวຌ ฿หຌ ป็นผูຌมีสิทธิรับ งินสมทบ                       
ละเมมีทายาทตาม (2) ฿หຌทายาทของผูຌประกันตนดังตอเปนีๅมีสิทธิเดຌรับงินสมทบตามล าดับ หากบุคคลล าดับ฿ด               
มีจ านวนมากกวาหนึไงคน฿หຌบุคคลล าดับนัๅนเดຌรับสวนบงทากัน 
         (3.1) พีไนຌองรวมบิดามารดาดียวกัน 
         (3.2) พีไนຌองรวมบิดา หรือรวมมารดา 
         (3.3) ปูຆ ยา ตา ยาย 
         (3.4) ลุง ปງา นຌา อา 
ผปต.สียชีวิต นับต วันทีไ พระราชกฤษฎีกาฯ พ.ศ. 2561 มีผล฿ชຌบังคับ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

2. การตรวจสอบ... 

ผูຌประกันตนสียชีวิต 

กอน วันทีไ 28 มีนาคม 2561 

฿หຌพิจารณาคืนงินสมทบลวงหนຌา
฿หຌก สามี  ภริยา บิดา มารดา 
หรือบุตรของผูຌประกันตน฿นจ านวน
ทีไทากัน   

ผูຌประกันตนตามมาตรา 40               
ทางลือกทีไ 1 หรือ

ทางลือกทีไ 2 

ผูຌประกันตนสียชีวิต 

 นับต วันทีไ 28 มีนาคม 2561  
ป็นตຌนเป 

฿หຌพิจารณายคืนงินสมทบลวงหนຌา ฿หຌก  
(1) บุคคลซึไงผูຌประกันตนท าหนังสอืระบุ฿หຌป็น
ผูຌมีสิทธิรับงินสมทบ 

(2) กรณีทีไผูຌประกันตนมเิดຌท าหนังสือระบเุวຌ       
กใ฿หຌน ามาฉลีไยจาย฿หຌก สามี ภรยิา บิดา มารดา 
หรือบุตรของผูຌประกันตน฿นจ านวนทีไทากัน 

(3) กรณีทีไเมมีบคุคลตาม (1) ละ (2) ฿หຌทายาท
ของผูຌประกันตนดังตอเปนีๅ มีสิทธเิดຌรับงินสมทบ
ตามล าดับ หากบุคคลล าดับ฿ดมีจ านวนมากกวา
หนึไงคน฿หຌบุคคลล าดับนัๅนเดຌรับสวนบงทากัน 

(3.1) พีไนຌองรวมบิดามารดาดียวกัน 

(3.2) พีไนຌองรวมบิดา หรือรวมมารดา 

(3.3) ปูຆ ยา ตา ยาย 

(3.4) ลุง ปງา นຌา อา 

ผูຌประกันตนตามมาตรา 40               
ทางลือกทีไ 1 หรือ
ทางลือกทีไ 2 หรือ 

ทางลือกทีไ 3 
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  2. การตรวจสอบขຌอมูลผูຌประกันตนตามมาตรา 40 ทางลือกทีไ 1 หรือทางลือกทีไ 2 กรณีสียชีวิต กอน 
วันทีไพระราชกฤษฎีกาฯ พ.ศ. 2561 มีผล฿ชຌบังคับ ละการพิจารณาคืนงินสมทบลวงหนຌา฿หຌก สามี ภริยา บิดา มารดา 
หรือบุตรของผูຌประกันตน฿นจ านวนทีไทากัน ฿นระบบสารสนทศงานประกันสังคมมาตรา 40 ปฏิบัติ ดังนีๅ  
      2.1 จຌาหนຌาทีไขຌาสูระบบสารสนทศงานประกันสังคมมาตรา 40 ทีไ URL : M40.sso.go.th/section40 ละ login 

รหัสผูຌขຌา฿ชຌงานระบบฯ จากนัๅน฿หຌตรวจสอบขຌอมูลฐานทะบียนผูຌประกันตน฿นระบบงานทะบียน รหัส INS010100 ประกอบกับ
บบค าขอรับงินสมทบลวงหนຌาคืน (กรณีผูຌประกันตนตามมาตรา 40 สียชีวิต) (สปส.1-40/3) ละอกสารหลักฐานประกอบ     
การพิจารณาค าขอฯ ฿หຌถูกตຌองครบถຌวน หากพบวาฐานขຌอมูลทะบียนผูຌประกันตนเมถูกตຌองตรงกับอกสารหลักฐาน ชน ชืไอ – สกุล 
ขຌอมูลวัน/ดือน/ปี กิด ขຌอมูลลขประจ าตัวประชาชน หรือวันทีไสียชีวิต ป็นตຌน ฿หຌส านักงานกຌเขขຌอมูลฐานทะบียน
ผูຌประกันตน฿หຌถูกตຌองครบถຌวน พรຌอมทัๅงตรวจสอบฐานขຌอมูลระบบ Sapiens พืไอตรวจสอบขຌอมูลการเดຌกลับป็น
ผูຌประกันตนตามมาตรา 33 หรือมาตรา 39 ประกอบการพิจารณาค าขอรับคืนงินงินสมทบลวงหนຌากรณีตายทุกครัๅง 
                         ตัวอยาง ผูຌประกันตนสียชีวิต ตัๅงตวันทีไ 1 มิถุนายน 2560 ละพระราชกฤษฎีกาฯ พ.ศ. 2561                     
มีผล฿ชຌบังคับตัๅงตวันทีไ 28 มีนาคม 2561 ป็นตຌนเป กรณีดังกลาว ถือวาผูຌประกันตนสียชีวิต กอน วันทีไพระราชกฤษฎีกาฯ 
พ.ศ. 2561 มีผล฿ชຌบังคับ  

การตรวจสอบขຌอมูลทะบียนผูຌประกันตน กรณีสียชีวิต กอน วนัทีไ พระราชกฤษฎีกาฯ พ.ศ. 2561 มีผล฿ชຌบังคับ             
(สียชีวิต กอนวันทีไ 28 มีนาคม 2561) 

 

 

 
 
 

 
2.2 ตรวจสอบ... 

 

พิจารณาวันทีไผูຌประกันตนสียชีวิต กอน – หลัง วันทีไ พรฎ.พ.ศ. 2561 มีผล฿ชຌบังคับป็นหลัก 
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      2.2 ตรวจสอบขຌอมูลการรับช าระงินสมทบของผูຌประกันตน ฿นหนຌาจอ รหัส INS030100 ฿หຌถูกตຌองครบถຌวน                   
ชน งวดการรับช าระงินสมทบ/วันทีไรับช าระงินสมทบ กอน – หลังวันทีไผูຌประกันตนสียชีวิต นืไองจาก งวดการรับช าระงินสมทบ
ละวันทีไรับช าระงินสมทบจะสัมพันธ์กับงวดการจายคืนงินสมทบลวงหนຌากรณีผูຌประกันตนสียชีวิต หากตรวจสอบพบวา    
ขຌอมูลการรับช าระงินสมทบเมถูกตຌอง ฿หຌกຌเขขຌอมูลการรับช าระงินสมทบ฿หຌถูกตຌองกอนการพิจารณาคืนงินสมทบลวงหนຌา      
กรณีเมสามารถกຌเขขຌอมูลเดຌ ฿หຌประสานมายังสวนกลางพืไอตรวจสอบละกຌเขขຌอมูล฿หຌถูกตຌอง ละ฿หຌตรวจสอบ                       
งวดงินสมทบทีไ จ ายซๅ าซຌอน฿นชวงทีไ เดຌกลับป็นผูຌประกันตนตามมาตรา 33 หรือมาตรา 39 ประกอบการพิจารณา                          
ค าขอรับคืนงินสมทบลวงหนຌากรณีผูຌประกันตนสียชีวิตทุกครัๅง                      

ตัวอยาง การตรวจสอบขຌอมูลการรับช าระงินสมทบลวงหนຌา INS030100 พืไอคืนงินสมทบลวงหนຌา 
กรณผีูຌประกันตนสียชีวิต กอน วันทีไ พรฎ. พ.ศ. 2561 มีผล฿ชຌบังคับ (สียชีวิต กอนวันทีไ 28 มีนาคม 2561) 

  

  

  

 

 

 

2.3 มืไอตรวจสอบ... 

ตรวจสอบขຌอมูลการรับช าระงินสมทบ฿หຌถูกตຌองตามขຌอทใจจริง ชน  
1. ภาย฿ตຌงวดการรับช าระงินสมทบ 1 งวดดือน ระบบจะตຌองสดง    
ลขทีไ฿บสรใจรับงินพียง 1 ลขทีไฯ ทานัๅน ยกวຌน กรณีทีไช าระงินสมทบ
พิไมติม (งินออม) ขຌามาภายหลังซึไงป็นการช าระภาย฿นดือนดียวกัน 
กรณีดังกลาวสามารถมีลขทีไ฿บสรใจรับงิน 2 ลขฯ ภาย฿ตຌงวดดือนดียวกันเดຌ 
หากมิ฿ชลักษณะดังกลาว ถือวาขຌอมลูการรับช าระงินสมทบเมถูกตຌอง 
2. กรณี ป็นการช าระงินสมทบงวดดือนปัจจุบัน ตระบบระบุงวด         
การรับช าระงินสมทบขຌามงวดดือน (งวดกระดด) หรือกรณีอืไนโ ป็นตຌน 
หากตรวจสอบพบวาขຌอมูลการรับช าระงินสมทบ/งินสมทบลวงหนຌา        
เมถูกตຌอง ฿หຌกຌเข฿หຌถูกตຌองกอนการพิจารณาคืนงินสมทบลวงหนຌา        
ทุกครัๅง กรณีเมสามารถกຌเขขຌอมูลเดຌ฿หຌประสานมายังส านักสริมสรຌาง
ความมัไนคงรงงานนอกระบบ พืไอกຌเขขຌอมูล฿หຌถูกตຌองกอนพิจารณา    
คืนงินสมทบลวงหนຌา 

ผูຌประกันตนสียชีวิตมืไอวันทีไ  1/6/60 ซึไงสียชีวิตกอนวันทีไ  พรฎ.         
พ.ศ.2561 มีผล฿ชຌบังคับ ดังนัๅนงินสมทบลวงหนຌากรณีสียชีวิตจะตຌอง
พิจารณาคืนงินฯ ฿หຌก สามี ภริยา บิดา มารดา หรือบุตรของผูຌประกันตน              
฿นจ านวนทีไทากัน ตัๅงตงวดดือน 7/60 – 1/61 ทาจ านวนงิน ทีไผูຌประกันตน
จายขຌากองทุนเมรวมงินรัฐบาลสมทบ ละเมมีผลประยชน์ตอบทน        
ส าหรับงินสมทบประจ างวดดือนทีไสียชีวิตคืองวดดือน 6/60 ฿หຌพิจารณา      
คืนงินประยชน์ทดทนกรณีชราภาพ 
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     2.3 มืไอตรวจสอบฐานขຌอมูลทะบียนผูຌประกันตน ฐานขຌอมูลระบบ Sapiens ละฐานขຌอมูลการรับช าระ      
งินสมทบถูกตຌองครบถຌวนลຌว ฿หຌบันทึกค าขอรับคืนงินสมทบลวงหนຌา฿นระบบงานงินสมทบ รหัส INS030401 ดยลือกสาหตุ   
การคืนงินป็นกรณี สิๅนสุดการป็นผูຌประกันตน  ละพิจารณาคืนงินสมทบลวงหนຌา กรณีผูຌประกันตนสียชีวิต กอน วันทีไ 
พระราชกฤษฎีกาฯ พ.ศ. 2561 มีผล฿ชຌบังคับ ฿หຌก สามี ภริยา บิดา มารดา หรือบุตรของผูຌประกันตน฿นจ านวน          
ทีไทากัน ตามงืไอนเขวันทีไผูຌประกันตนสียชีวิต ดังนีๅ       
          (1) กรณีผูຌประกันตนสียชีวิตนับตวันทีไ 1 ของดือน ละมีการช าระงินสมทบลวงหนຌาเวຌ        
กอน วันทีไผูຌประกันตนสียชีวิต ฿หຌพิจารณาคืนงินสมทบลวงหนຌา กรณีผูຌประกันตนสียชีวิต ถัดจาก งวดดือน                   
ทีไผูຌประกันตนสียชีวิตจนถึงงวดดือนทีไผูຌประกันตนช าระงินสมทบลวงหนຌาเวຌ ฿นหนຌาจอ INS030401 ส าหรับงินสมทบ
ประจ างวดดือนทีไผูຌประกันตนสียชีวิต ฿หຌพิจารณาคืนงินประยชน์ทดทนกรณีชราภาพ  
          (2) การคืนงินสมทบลวงหนຌาตาม (1) ยกวຌน ฿นกรณีทีไตรวจสอบพบวางินสมทบประจ างวดดือน
ทีไผูຌประกันตนสียชีวิต มีการช าระขຌากองทุนภายหลังจากวันทีไผูຌประกันตนสียชีวิต ฿หຌพิจารณาคืนงินสมทบประจ า         
งวดดือนทีไผูຌประกันตนสียชีวิตป็นงินเมพึงช าระ ฿นหนຌาจอ รหัส INS030401 นืไองจากผูຌประกันตนเมมีหนຌาทีไจายงินสมทบ
ขຌากองทุนภายหลังจากวันทีไสียชีวิต  

ตัวอยาง การคืนงินสมทบลวงหนຌา กรณผีูຌประกันตนสียชีวิต นับตวันทีไ 1 ของดือน  
ละสียชีวิต กอน วันทีไ พระราชกฤษฎีกาฯ พ.ศ. 2561 มีผล฿ชຌบังคับ (สียชีวิต กอนวันทีไ 28 มีนาคม 2561) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอยาง... 

 

ผปต. สียชีวิต ฿นวันทีไ 1 มิย. 60 (กอนวันทีไ พรฎ. พ.ศ.2561 มีผล฿ชຌบังคับ)               มืไ อ วั น ทีไ  1  ม ค . 6 0 
ผปต.ช าระงินสมทบ/           
 งิ น ส ม ท บ ล ว ง ห นຌ า
ทางลือกทีไ 2 ประจ างวด
ดือน มค.60 – มค.61 
รวมจ านวน 1,300 บาท 

ส าหรับงินสมทบประจ างวดดือนทีไผูຌประกันตนสียชีวิต คืองวดดือน มิย.60 
฿หຌพิจารณาคืนงินประยชน์ทดทนกรณีชราภาพ พรຌอมผลประยชน์ตอบทน 

฿หຌพิจารณาคืนงินสมทบลวงหนຌา กรณีผูຌประกันตนสียชีวิต ถัดจากงวดดือน                
ทีไผูຌประกันตนสียชีวิต คือ ตัๅงตงวดดือน กค.60 – มค.61 จ านวน 700 บาท 
฿หຌก สามี ภริยา บิดา มารดา หรือบุตรของผูຌประกันตน฿นจ านวนทีไทากัน     
ดยด านินการ฿นหนຌาจอ รหัส INS030401  

ยกเว้น กรณีตรวจสอบพบวางินสมทบประจ างวดดือนที่ผูຌประกันตนสียชีวิต มีการช าระ
ขຌากองทุนภายหลังจากวันที่ผูຌประกันตนสียชีวิต ชน ช าระงินสมทบประจ างวดดือน 
มิย.60 ขຌากองทุนฯ  ฿นวันที่ 2 มิย.60 งินสมทบประจ างวดดือน มิย.60 จะถือวา
ป็นงินเมพึงช าระ ซึ่งจะตຌองคืนงินฯ ฿หຌก สามี ภริยา บิดา มารดา ละบุตร
ของ ผปต. ฿นจ านวนที่ทากัน ดยด านินการ฿นหนຌาจอ รหัส INS030401 
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ตัวอยาง การบันทึกค าขอฯ ละการประมวลผลคืนงินสมทบลวงหนຌา  
กรณผีูຌประกันตนสียชีวิต นับตวันทีไ 1 ของดือน 

ละสียชีวิต กอน วันทีไ พรฎ. พ.ศ. 2561 มีผล฿ชຌบังคับ ฿นระบบงานงินสมทบ รหัส INS030401  
 

 

 

(ตอ)... 
 

หาก ผปต. สียชีวิต กอนวันทีไ พรฎ. พ.ศ.2561 มีผล฿ชຌบังคับ (กอนวันทีไ 28 มีนาคม 2561) ฿หຌพิจารณาคืนงิน
สมทบลวงหนຌา กรณีผูຌประกันตนสียชีวิต ฿หຌก สามี ภริยา บิดา มารดา หรือบุตรของผูຌประกันตน฿นจ านวนทีไทากัน 
หากพบวาระบบประมวลผลความกีไยวขຌองตกตางจากตัวอยาง ถือวาเมถูกตຌอง ฿หຌจຌงมายังส านักสริมสรຌาง        
ความมัไนคงรงงานนอกระบบ พืไอตรวจสอบละกຌเข฿หຌถูกตຌองกอนการพิจารณาคืนงินทุกครัๅง   
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(ตอ) 
 

 

  

 

มืไอบันทึกค าขอฯ ฿นรหัส INS030401 รียบรຌอยลຌว ฿หຌด านินการบันทึกอนุมัติค าขอฯ ฿นรหัส INS030402         
บันทึกตัดจาย ฿นรหัส INS030405 ละออกหนังสือจຌงผล/ค าสัไงคืนงินสมทบ ฿นรหัส INS030406 ตามล าดับ  

3. การตรวจสอบ... 

 

หากมีผูຌมีสิทธิหลายราย ฿หຌกดปุຆม พิไมผูຌมีสิทธิ  
ละบันทึกขຌอมูลผูຌมีสิทธิ฿หຌครบถຌวนทุกราย 

ระบบจะประมวลผลจ านวนงินทีไจายคืน฿หຌก
ทายาท/ผูຌมีสิทธิ฿นจ านวนทีไทากัน ฿หຌตรวจสอบ
ความถูกตຌอง ละกดปุຆม บันทึก  

มืไอบันทึกพิไมผูຌมีสิทธิครบถຌวนทุกรายลຌว ฿หຌกดปุຆม ตรวจสอบ  พืไอด านินการตอเป 

ระบบจะสดงลขทีไรับจຌงการคืนงิน฿หຌทราบทุกครัๅง ฿หຌกดปุຆม OK  จบขัๅนตอนการบันทึกค าขอฯ 
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  3. การตรวจสอบขຌอมูลผูຌประกันตนตามมาตรา 40 ทางลือกทีไ 1 หรือทางลือกทีไ 2 หรือทางลือกทีไ 3 
กรณีสียชีวิต นับต วันทีไพระราชกฤษฎีกาฯ พ.ศ. 2561 มีผล฿ชຌบังคับ (สียชีวิตนับตวันทีไ 28 มีนาคม 2561 ป็นตຌนเป) 
ละการพิจารณาคืนงินสมทบลวงหนຌา กรณีผูຌประกันตนสียชีวิต ฿หຌกบุคคลซึไงผูຌประกันตนท าหนังสือระบุ฿หຌป็นผูຌมีสิทธิ       
รับงินสมทบ กรณีทีไผูຌประกันตนมิเดຌท าหนังสือระบุเวຌกใ฿หຌน ามาฉลีไยจาย฿หຌก สามี ภริยา บิดา มารดา หรือบุตร      
ของผูຌประกันตน฿นจ านวนทีไทากัน  
       ฿นกรณีทีไเมมีบุคคลทีไผูຌประกันตนท าหนังสือระบุเวຌ฿หຌป็นผูຌมีสิทธิรับงินสมทบละเมมีทายาท   
ซึไงเดຌก สามี ภริยา บิดา มารดา หรือบุตรของผูຌประกันตน ฿หຌทายาทของผูຌประกันตนดังตอเปนีๅ มีสิทธิเดຌรับงินสมทบ
ตามล าดับ หากบุคคลล าดับ฿ดมีจ านวนมากกวาหนึไงคน฿หຌบุคคลล าดับนัๅนเดຌรับสวนบงทากัน 
       (1) พีไนຌองรวมบิดามารดาดียวกัน 
       (2) พีไนຌองรวมบิดา หรือรวมมารดา 
       (3) ปูຆ ยา ตา ยาย 
       (4) ลุง ปງา นຌา อา 
ดยด านินการ฿นระบบสารสนทศงานประกันสังคมมาตรา 40 ดังนีๅ 
       3.1 จຌาหนຌาทีไขຌาสูระบบสารสนทศงานประกันสังคมมาตรา 40 ทีไ URL: M40.sso.go.th/section40 ละ login 
รหัสผูຌขຌา฿ชຌงานระบบฯ จากนัๅน฿หຌตรวจสอบขຌอมูลฐานทะบียนผูຌประกันตน฿นระบบงานทะบียน รหัส INS010100 ประกอบกับ
บบค าขอรับงินสมทบลวงหนຌาคืน (กรณีผูຌประกันตนตามมาตรา 40 สียชีวิต) (สปส.1-40/3) ละอกสารหลักฐาน
ประกอบการพิจารณาค าขอฯ ฿หຌถูกตຌองครบถຌวน หากพบวาขຌอมูลฐานทะบียนผูຌประกันตนเมถูกตຌองตรงกับอกสาร
หลักฐาน ชน ชืไอ – สกุล ขຌอมูลวัน/ดือน/ปี กิด ขຌอมูลลขประจ าตัวประชาชน หรือวันทีไสียชีวิต ป็นตຌน ฿หຌส านักงาน
กຌเขขຌอมูลฐานทะบียนผูຌประกันตน฿หຌถูกตຌองครบถຌวน พรຌอมทัๅงตรวจสอบฐานขຌอมูลระบบ Sapiens พืไอตรวจสอบขຌอมูล
การเดຌกลับป็นผูຌประกันตนตามมาตรา 33 หรือมาตรา 39 ประกอบการพิจารณาค าขอรับคืนงินงินสมทบลวงหนຌา      
กรณีตายทุกครัๅง  
                         ตัวอยาง พระราชกฤษฎีกาฯ พ.ศ. 2561 มีผล฿ชຌบังคับตัๅงตวันทีไ 28 มีนาคม 2561 ป็นตຌนเป          
ละผูຌประกันตน สียชี วิต มืไอวันทีไ  1 มษายน 2561 กรณีดังกลาวถือวาผูຌประกันตนสียชี วิต นับต วันทีไ                   
พระราชกฤษฎีกาฯ พ.ศ. 2561 มีผล฿ชຌบังคับ (สียชีวิต นับตวันทีไ 28 มีนาคม 2561 ป็นตຌนเป) 

การตรวจสอบขຌอมูลทะบียนผูຌประกันตน กรณีสียชีวิต นับต วันทีไ พรฎ. พ.ศ. 2561 มีผล฿ชຌบังคับ ป็นตຌนเป 

 

3.2 ตรวจสอบขຌอมูล... 
 

01 เมษายน 2561 

ลาออกจาก ม.40 เนื่องจากเสยีชีวติเมือ่วันที่ 01 เมษายน 2561 
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      3.2 ตรวจสอบขຌอมูลการรับช าระงินสมทบของผูຌประกันตน ฿นรหัส INS030100 ฿หຌถูกตຌองครบถຌวน                   
ชน งวดการรับช าระงินสมทบ/วันทีไรับช าระงินสมทบ กอน – หลัง วันทีไผูຌประกันตนสียชีวิต นืไองจาก งวดการรับช าระงินสมทบ
ละวันทีไรับช าระงินสมทบจะสัมพันธ์กับงวดการจายคืนงินสมทบลวงหนຌา หากตรวจสอบพบวาขຌอมูลการรับช าระงินสมทบ              
เมถูกตຌอง ฿หຌกຌเขขຌอมูลการรับช าระงินสมทบ฿หຌถูกตຌองกอนการพิจารณาจายคืนงินสมทบลวงหนຌา  กรณีเมสามารถ
กຌเขขຌอมูลเดຌ ฿หຌประสานมายังสวนกลางพืไอตรวจสอบกຌเขขຌอมูลการรับช าระงินสมทบ฿หຌถูกตຌอง ละ฿หຌตรวจสอบ
งวดงินสมทบทีไจายซๅ าซຌอน฿นชวงทีไเดຌกลับป็นผูຌประกันตนตามมาตรา 33 หรือมาตรา 39 ประกอบการพิจารณาค าขอรับคืน        
งินสมทบลวงหนຌากรณีตายทุกครัๅง                      

ตัวอยาง การตรวจสอบขຌอมูลการรับช าระงินสมทบลวงหนຌา INS030100 พืไอคืนงินสมทบลวงหนຌา 
กรณผีูຌประกันตนสียชีวิต นับต วันทีไ พรฎ. พ.ศ. 2561 มีผล฿ชຌบังคับ (สียชีวิต นับตวันทีไ 28 มีนาคม 2561) 

 

 

 

 

 

3.3 มืไอตรวจสอบ... 

ต รว จส อ บ ขຌ อ มู ล ก า รรั บ ช า ร ะ งิน ส ม ท บ ฿หຌ ถู ก ตຌ อ ง             
ตามขຌอทใจจริง ชน  
1. ภาย฿ตຌงวดการรับช าระงินสมทบ 1 งวดดือน ระบบ
จะตຌองสดงลขทีไ ฿บสรใจรับงินพียง 1 ลขทีไฯ ทานัๅน 
ยกวຌน  กรณีทีไช าระงินสมทบพิไมติม (งินออม) ขຌามา
ภายหลังซึไงป็นการช าระภาย฿นดือนดียวกัน กรณีดังกลาว
สามารถมีลขทีไ ฿บสรใจรับงิน 2 ลขฯ ภาย฿ตຌงวดดือน
ดียวกันเดຌ หากมิ฿ชลักษณะดังกลาว ถือวาขຌอมูลการรับช าระ
งินสมทบเมถูกตຌอง 
2. กรณีป็นการช าระงินสมทบงวดดือนปัจจุบัน ตระบบ
ระบุงวดการรับช าระงินสมทบขຌามงวดดือน (งวดกระดด) 
หรือกรณีอืไนโ ป็นตຌน หากตรวจสอบพบวาขຌอมูลการรับช าระ
งินสมทบ/งินสมทบลวงหนຌาเมถูกตຌอง ฿หຌกຌเข฿หຌถูกตຌอง
กอนการพิจารณาจายคืนงินสมทบลวงหนຌาทุกครัๅง  กรณ ี             
เมสามารถกຌเขขຌอมูลเดຌ฿หຌประสานมายังส านักสริมสรຌาง
ความมัไนคงรงงานนอกระบบ พืไอกຌเขขຌอมูล฿หຌถูกตຌองกอน
การพิจารณาคืนงินฯ ทุกครัๅง 

ผูຌประกันตนสียชีวิตมืไอวันทีไ 1/4/61 ส านักงานจะตຌองคืนงินสมทบทีไผูຌประกันตนจายลวงหนຌา ฿หຌกทายาท/          
ผูຌมีสิทธิ ตามพระราชกฤษฎีกาฯ พ.ศ. 2561 คือ งวดดือน 5 - 6/61 ทาจ านวนงินทีไผูຌประกันตนจายขຌากองทุน      
เมรวมงินรัฐบาลสมทบละเมมีผลประยชน์ตอบทน ส าหรับงินสมทบประจ างวดดือนทีไผูຌประกันตนสียชีวิต                         
คืองวดดือน 4/61 ฿หຌพิจารณาคืนงินประยชน์ทดทนกรณีชราภาพ  

01 เมษายน 2561 
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     3.3 มืไอตรวจสอบขຌอมูลทะบียนผูຌประกันตนละขຌอมูลการรับช าระงินสมทบถูกตຌองครบถຌวนลຌว     
฿หຌด านินการบันทึกค าขอรับคืนงินสมทบลวงหนຌา ฿นระบบงานงินสมทบ รหัส INS030401 ดยลือกสาหตุการคืนงิน
ป็น สิๅนสุดการป็นผูຌประกันตน  ละพิจารณาคืนงินสมทบลวงหนຌา กรณีผูຌประกันตนสียชีวิต  นับต วันทีไพระราชกฤษฎีกาฯ 
พ.ศ. 2561 มีผล฿ชຌบังคับ ตามงืไอนเขดังนีๅ  
          (1) กรณีผูຌประกันตนสียชีวิตนับตวันทีไ 1 ของดือน ละมีการช าระงินสมทบลวงหนຌาเวຌ ฿หຌพิจารณา        
คืนงินสมทบลวงหนຌา ถัดจาก งวดดือนทีไผูຌประกันตนสียชีวิต จนถึงงวดดือนทีไผูຌประกันตนช าระงินสมทบลวงหนຌาเวຌ                              
฿นหนຌาจอ รหัส INS030401 ส าหรับงินสมทบประจ างวดดือนทีไผูຌประกันตนสียชีวิต ฿หຌพิจารณาคืนงินประยชน์ทดทน                    
กรณีชราภาพ  
          (2) การจายคืนงินสมทบลวงหนຌา ตาม (1) ยกวຌน ฿นกรณีทีไตรวจสอบพบวางินสมทบประจ า   
งวดดือนทีไผูຌประกันตนสียชีวิต มีการช าระขຌากองทุนภายหลังจากวันทีไผูຌประกันตนสียชีวิต฿หຌพิจารณาคืนงินสมทบ
ประจ างวดดือนทีไผูຌประกันตนสียชีวิตป็นงินเมพึงช าระ นืไองจากผูຌประกันตนเมมีหนຌาทีไจายงินสมทบขຌากองทุน
ภายหลังจากวันทีไสียชีวิต  

ตัวอยาง การคืนงินสมทบลวงหนຌา กรณผีูຌประกันตนสียชีวิต นับตวันทีไ 1 ของดือน  
ละสียชีวิต นับต วันทีไ พรฎ. พ.ศ. 2561 มีผล฿ชຌบังคับ (สียชีวิต นับตวันทีไ 28 มีนาคม 2561 ป็นตຌนเป) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอยาง... 

ผปต. สียชีวิต ฿นวันทีไ 1 ม.ย.61 (นับตวันทีไ พรฎ. พ.ศ.2561 มีผล฿ชຌบังคับ)               มืไอวันทีไ 5 มค. 2561 
ผปต.ช าระงินสมทบ/           
 งิ น ส ม ท บ ล ว ง ห นຌ า
ทางลือกทีไ 2 ประจ างวด
ดือน มค.61 – มิย. 61 
รวมจ านวน 600 บาท 

ส าหรับงินสมทบประจ างวดดือนทีไผูຌประกันตนสียชีวิต คืองวดดือน ม.ย.61 
฿หຌพิจารณาคืนงินประยชน์ทดทนกรณีชราภาพ พรຌอมผลประยชน์ตอบทน 

฿หຌพิจารณาคืนงินสมทบลวงหนຌา กรณีผูຌประกันตนสียชีวิต ถัดจากงวดดือน            
ทีไผูຌประกันตนสียชีวิต คือ งวดดือน พ.ค. - มิย.61 จ านวน 200 บาท ฿นรหัส 
INS030401 ดยคืนงินฯ ฿หຌกทายาท/ผูຌมีสิทธิ ตามพระราชกฤษฎีกาฯ พ.ศ. 2561  

ยกเว้น กรณีตรวจสอบพบวางินสมทบประจ างวดดือนที่ผูຌประกันตนสียชีวิต มีการช าระ
ขຌากองทุนภายหลังจากวันที่ผูຌประกันตนสียชีวิต ชน ช าระงินสมทบประจ างวดดือน 
ม.ย.61 ขຌากองทุนฯ  ฿นวันที่ 2 ม.ย.61 งินสมทบประจ างวดดือน ม.ย.61 จะถือวา
ป็นงินเมพึงช าระ ซึ่งจะตຌองคืนงินฯ ฿หຌกทายาท/ผูຌมีสิทธิ ตามพระราชกฤษฎีกาฯ 
พ.ศ. 2561 
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ตัวอยาง การบันทึกค าขอฯ ละการประมวลผลคืนงินสมทบลวงหนຌา  
กรณผีูຌประกันตนสียชีวิต นับตวันทีไ 1 ของดือน 

ละสียชีวิต นับต วันทีไ พรฎ. พ.ศ. 2561 มีผล฿ชຌบังคับป็นตຌนเป ฿นระบบงานงินสมทบ รหัส INS030401 
 

 

 

 

(ตอ) 
 

ผปต. สียชีวิต นับตวันทีไ 28 มีนาคม 2561 ป็นตຌนเป ฿หຌพิจารณาคืนงินสมทบลวงหนຌา กรณีผูຌประกันตน
สียชีวิต ฿หຌกทายาท/ผูຌมีสิทธิ ตามพระราชกฤษฎีกาฯ พ.ศ. 2561 ตามล าดับกอน – หลัง (ตามตัวอยาง) หากระบบ
ประมวลผลความกีไยวขຌองเมถูกตຌอง ฿หຌจຌงส านักสริมสรຌางความมัไนคงรงงานนอกระบบ พืไอตรวจสอบละกຌเข         
฿หຌถูกตຌองกอนการพิจารณาคืนงินฯ ทุกครัๅง  

01 มษายน 2561 

สียชีวิต  
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(ตอ) 
 

 

   

 

 
มืไอบันทึกค าขอรับคืนงินสมทบทีไผูຌประกันตนจายลวงหนຌา กรณีผูຌประกันตนสียชีวิต ฿นรหัส INS030401 รียบรຌอยลຌว              
฿หຌด านินการอนุมัติค าขอฯ ฿นรหัส INS030402 บันทึกตัดจาย฿นรหัส INS030405 ออกหนังสือจຌงผลละค าสัไง        
คืนงินสมทบ ฿นรหัส INS030406 ตามล าดับ 
 
 

ขัๅนตอน... 
 

1. นางสมศรี มีชค (บุคคลซึไงมีหนังสือระบุสิทธิรับงินสมทบ) 

01 มษายน  2561 

หากทายาท/ผูຌมีสิทธิ ฿นล าดับดียวกันมีจ านวนหลายราย ฿หຌกดปุຆม พิไมผูຌมีสิทธิ  ละระบุ
ขຌอมูลทายาท/ผูຌมีสิทธิ ฿หຌครบถຌวนทุกราย 

หากมทีายาท/ผูຌมีสิทธิพียงรายดียว ฿หຌกดปุຆม ตรวจสอบ  ด านินการตอเป  

ระบบจะสดงลขทีไรับจຌงการคืนงิน฿หຌทราบทุกครัๅง ฿หຌกดปุຆม OK  จบขัๅนตอน฿นสวนของการบันทึกค าขอฯ 

200.00 บาท 

5/2561 

6/2561 

140.00 60.00 200.00 

ระบบจะประมวลผลจ านวนงินทีไจายคืน฿หຌก ทายาท/ผูຌมีสิทธิ ตามจ านวนงินทีไพึงเดຌรับคืน      
฿นจ านวนทีไทากัน ตรวจสอบขຌอมูลการจายคืนงิน หากถูกตຌอง กดปุຆม บันทึก  
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ขัๅนตอนละวิธีการปฏิบัติงานของจຌาหนຌาทีไ 
1. กรณีทายาท/ผูຌมีสิทธิ ติดตอขอรับงินสมทบทีไผูຌประกันตนจายลวงหนຌาคืน กรณีผูຌประกันตนสียชีวิต ณ ส านักงาน 
  ฿หຌทายาท/ผูຌมีสิทธิ ยืไนบบค าขอรับงินสมทบลวงหนຌาคืน (กรณีผูຌประกันตนตามมาตรา 40 สียชีวิต) 
(สปส.1-40/3) พรຌอมอกสารประกอบค าขอฯ ฿หຌถูกตຌองครบถຌวน ดย฿หຌ จຌาหนຌาทีไตรวจสอบบบค าขอรับงินสมทบฯ                                         
อกสารประกอบค าขอฯ พรຌอมทัๅงบันทึกถຌอยค าทายาท/ผูຌมีสิทธิทุกรายพืไอ฿ชຌป็นหลักฐาน ละ฿หຌตรวจสอบขຌอมูลผูຌประกันตน       
฿นระบบสารสนสนทศมาตรา 40 ละระบบ Sapiens พืไอประกอบการพิจารณาคืนงินสมทบทีไผูຌประกันตนจายลวงหนຌา             
กรณีผูຌประกันตนสียชีวิต฿หຌถูกตຌองครบถຌวน หากพบวาขຌอมูลผูຌประกันตนเมถูกตຌอง ฿หຌประสานส านักสริมสรຌางความมัไนคง
รงงานนอกระบบ พืไอตรวจสอบละกຌเขขຌอมูล฿หຌถูกตຌองกอนการพิจารณาคืนงินฯ ทุกครัๅง 
2. กรณีทายาท/ผูຌมีสิทธิ ติดตอขอรับงินสมทบทีไผูຌประกันตนจายลวงหนຌาคืน กรณีผูຌประกันตนสียชีวิต ผานทางเปรษณีย ์
  กรณีทายาท/ผูຌมีสิทธิ สงบบค าขอรับงินสมทบลวงหนຌาคืน (กรณีผูຌประกันตนตามมาตรา 40 สียชีวิต) 
(สปส.1-40/3) พรຌอมอกสารประกอบค าขอฯ ผานทางเปรษณีย์ ฿หຌจຌาหนຌาทีไตรวจสอบบบค าขอฯ อกสารประกอบค าขอฯ 
฿หຌถูกตຌองครบถຌวน หากเมถูกตຌองครบถຌวน ฿หຌจຌาหนຌาทีไหาขຌอมูลหลักฐานของทายาท/ผูຌมีสิทธิพิไมติม พรຌอมทัๅง฿หຌบันทึก
ถຌอยค าทายาท/ผูຌมีสิทธิ (ลຌวตกรณี) ทัๅงนีๅวิธีการด านินการ฿หຌอยู฿นดุลพินิจของส านักงานประกันสังคมตละหง          
ละ฿หຌตรวจสอบขຌอมูลผูຌประกันตน฿นระบบสารสนสนทศมาตรา 40 ละระบบ Sapiens พืไอประกอบการพิจารณา                        
คืนงินสมทบทีไผูຌประกันตนจายลวงหนຌา กรณีผูຌประกันตนสียชีวิต฿หຌถูกตຌอง หากพบวาขຌอมูลผูຌประกันตนเมถูกตຌอง          
฿หຌประสานส านักสริมสรຌางความมัไนคงรงงานนอกระบบ พืไอตรวจสอบละกຌเขขຌอมูล฿หຌถูกตຌองกอนการ                          
พิจารณาคืนงินฯ ทุกครัๅง 
ขัๅนตอนการบันทึกค าขอรับงินสมทบทีไผูຌประกันตนจายลวงหนຌา กรณีผูຌประกันตนสียชีวิต ฿นระบบสารสนทศ            
งานประกันสังคมมาตรา 40 ละระดับสิทธิการปฏิบัติงานคืนงินสมทบฯ ตละขัๅนตอน  
1. การบันทึก/กຌเข/ยกลิกค าขอรับคืนงินสมทบ ฿นหนຌาจอ รหัส INS030401 
  ฿หຌพนักงานจຌาหนຌาทีไทีไเดຌรับมอบหมายจากผูຌอ านวยการส านักงานประกันสังคมกรุงทพมหานครพืๅนทีไ      
หรือประกันสังคมจังหวัด หรือหัวหนຌาส านักงานประกันสังคมจังหวัดสาขา ลຌวตกรณี  ป็นผูຌมีอ านาจพิจารณา             
บบค าขอรับงินสมทบลวงหนຌาคืน (กรณีผูຌประกันตนตามมาตรา 40 สียชีวิต) (สปส.1-40/3) ตามประกาศส านักงาน
ประกันสังคม รืไอง การคืนงินสมทบทีไผูຌประกันตนจายลวงหนຌากรณีผูຌประกันตนสียชีวิต พ.ศ. 2561 พรຌอมทัๅงลงลายมือชืไอ
฿นบบค าขอฯ ฿หຌครบถຌวน ละ฿หຌพนักงานจຌาหนຌาทีไดังกลาว ซึไงป็นผูຌมีสิทธิขຌา฿ชຌงานระบบสารสนทศงานประกันสังคม
มาตรา 40 ระดับปฏิบัติการ (User / Office) หมายถึง พนักงานชัๅนตຌน พนักงานชัๅนกลาง พนักงานชัๅนสูง ลูกจຌางประจ า ขຌาราชการ
ระดับปฏิบัติการ ป็นผูຌบันทึกค าขอรับคืนงินฯ ฿นหนຌาจอ รหัส INS030401  

2. การอนุมัติค าขอรับคืนงินสมทบ ฿นหนຌาจอ รหัส INS030402 
  ฿หຌผูຌอ านวยการส านักงานประกันสังคมกรุงทพมหานครพืๅนทีไ  หรือประกันสังคมจังหวัด ตามประกาศ
ส านักงานประกันสังคม รืไอง การคืนงินสมทบทีไผูຌประกันตนจายลวงหนຌากรณีผูຌประกันตนสียชีวิต พ.ศ. 2561              
ซึไงป็นผูຌมีสิทธิขຌา฿ชຌงานระบบสารสนทศงานประกันสังคมมาตรา 40 ระดับสูง (Manager/Director) ป็นผูຌพิจารณาอนุมัติ    
คืนงินสมทบ ฿นหนຌาจอ INS030402 หรือ฿หຌขຌาราชการพลรือนสามัญต าหนงประภทวิชาการตัๅงตระดับช านาญการขึๅนเป         
ทีไ เดຌ รับมอบหมายจากผูຌ อ านวยการส านั กงานประกันสั งคมกรุงทพมหานครพืๅนทีไ  หรือประกันสั งคมจั งหวัด                     
ตามประกาศส านักงานประกันสังคม รืไอง การคืนงินสมทบทีไผูຌประกันตนจายลวงหนຌากรณี ผูຌประกันตนสียชีวิต            
พ.ศ. 2561 ซึไงป็นผูຌมีสิทธิขຌา฿ชຌงานระบบสารสนทศงานประกันสังคมมาตรา 40 ระดับสูง (High User/Head)    
ป็นผูຌพิจารณาอนุมัติคืนงินฯ ฿นหนຌาจอ รหัส INS030402 พรຌอมทัๅงลงลายมือชืไอผูຌอนุมัติคืนงินฯ ฿นบบค าขอรับงิน      
สมทบลวงหนຌาคืน (กรณีผูຌประกันตนตามมาตรา 40 สียชีวิต) (สปส.1-40/3) ฿หຌครบถຌวน  
 

3. การบันทึก... 
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3. การบันทึกตัดจายค าสัไงคืนงินสมทบลวงหนຌากรณีผูຌประกันตนสียชีวิต ฿นหนຌาจอ รหัส INS030405  
  3.1 ฿หຌผูຌมีอ านาจตามขຌอ 1 หรือขຌอ 2 ป็นผูຌบันทึกตัดจายค าสัไงคืนงินสมทบลวงหนຌากรณีผูຌประกันตน
สียชีวิต ฿นหนຌาจอรหัส INS030405 พรຌอมทัๅ งพิมพ์หนังสือจຌงผลละค าสัไงคืนงินสมทบลวงหนຌา ฿นหนຌาจอ              
รหัส INS030406 
  3.2 ฿หຌผูຌมีอ านาจตามขຌอ 2 ด านินการ ดังนีๅ 
        (1) ลงลายมือชืไอ฿นหนังสือจຌงผล  
        (2) ลงลายมือชืไอ฿นค าสัไงคืนงินสมทบลวงหนຌา 
  ทัๅงนีๅ มืไอด านินการตามขัๅนตอนขຌอ 1 – 3 ถูกตຌองครบถຌวนลຌว ฿หຌพนักงานจຌาหนຌาทีได านินการจัดสง
หนังสือจຌงผล฿หຌทายาท/ผูຌมีสิทธิทราบ฿นกรณีทีไขอรับงินสมทบลวงหนຌาคืนดยวิธีอนผานธนาคารหรือผานเปรษณีย์ 
(ยกวຌนกรณีวินิจฉัยสัไงจาย ณ ส านักงาน ฿หຌอยู฿นดุลพินิจของส านักงานประกันสังคมตละหง) พรຌอมทัๅง฿หຌพนักงาน
จຌาหนຌาทีไรวบรวมอกสารทีไกีไยวขຌองสง฿หຌงานการงินด านินการ฿นสวนทีไกีไยวขຌองตอเป  
อกสารพืไอ฿ชຌประกอบการพิจารณาคืนงินสมทบทีไผูຌประกันตนจายลวงหนຌา กรณีผูຌประกันตนสียชีวิต มีดังนีๅ 
  1. บบค าขอรับงินสมทบลวงหนຌาคืน (กรณีผูຌประกันตนตามมาตรา 40 สียชีวิต) (สปส.1-40/3) 
  2. หนังสือระบุ฿หຌป็นผูຌมีสิทธิรับงินสมทบลวงหนຌาคืน (กรณีผูຌประกันตนตามมาตรา 40 สียชีวิต)   
                            ฿นกรณทีีไผูຌประกันตนเดຌท าหนังสือระบุสิทธิฯ เวຌ  
  3. บตัรประจ าตัวประชาชนฉบับจริง / ทะบียนบຌาน ของผูຌมีสิทธิ 
  4. ทะบียนสมรส หรือทะบียนหยาของผูຌประกันตน 
  5. ทะบียนสมรส หรือทะบียนหยาของบิดา มารดา  
  6. สูติบัตรบุตร หรือทะบียนบຌานของบุตร (กรณีเมมีสูติบัตร)  
  7. หนังสือจดทะบียนรับรองบุตร (ถຌามี) 
  8. ฿บมรณบัตร (ฉบับจริง)  
  9. ฿บมรณบัตรของคูสมรส บิดา มารดา ละบุตร (ถຌามี) 
   10. หนังสือมอบอ านาจ กรณีทายาท/ผูຌมีสิทธิ มอบอ านาจ฿หຌรับงินทน พรຌอมนบ 
                           บัตรประจ าตัวประชาชนฉบับจริงของผูຌมอบอ านาจละผูຌรับมอบอ านาจ 
  11. ส านาสมุดบัญชีงินฝากธนาคารกรุงเทย จ ากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน)   
                           ธนาคารพืไอการกษตรละสหกรณ์การกษตร (ธกส.) ละธนาคารออมสิน     
                           ประภทออมทรัพย์หนຌารกทีไมีชืไอละลขทีไบัญชีของผูຌมีสิทธิ พรຌอมรับรองส านาถูกตຌอง                        
                           (กรณีขอรับงินผานบัญชีงินฝากธนาคาร) 
สถานทีไยืไนบบค าขอรับงินสมทบลวงหนຌาคืน (กรณีผูຌประกันตนตามมาตรา 40 สียชีวิต) 
  ทายาท/ผูຌมีสิทธิ สามารถยืไนบบค าขอรับงินสมทบลวงหนຌาคืน (กรณีผูຌประกันตนตามมาตรา 40 สียชีวิต) 
(สปส.1-40/3) เดຌทีไส านักงานประกันสังคมกรุงทพมหานครพืๅนทีไ ส านักงานประกันสังคมจังหวัด หรือส านักงานประกันสังคม
จังหวัดสาขา  
ก าหนดระยะวลา฿นการยืไนบบค าขอรับงินสมทบลวงหนຌาคืน (กรณีผูຌประกันตนตามมาตรา 40 สียชีวิต) 
  ทายาท/ผูຌมีสิทธิ สามารถยืไนบบค าขอรับงินสมทบลวงหนຌาคืน (กรณีผูຌประกันตนตามมาตรา 40 สียชีวิต) 
(สปส.1-40/3) เดຌภาย฿น 1 ปี นับตวันทีไทราบวามีสิทธิรียกงินคืน หรือภาย฿น 10 ปี นับตวันทีไน าสงงินขຌากองทุน 

********************************* 
กลุมงานพัฒนาระบบประกันสังคมมาตรา 40 
ส านักสริมสรຌางความมัไนคงรงงานนอกระบบ 

มษายน 2561 


