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ประกาศสํานักงานประกันสังคม 
รืไอง  การคืนงินสมทบ  ละงินสมทบทีไผูຌประกันตนจายลวงหนຌา 

กรณียกลิกบํานาญชราภาพ 

พ.ศ.  ๎๑๒ํ 
 

 

ดยทีไป็นการสมควรปรับปรุงการคืนงินสมทบรวมทัๅงผลประยชน์ตอบทน  ละงินสมทบ 
ทีไผูຌประกันตนจายลวงหนຌาคืน฿หຌกผูຌประกันตนกรณียกลิกบํานาญชราภาพ  ฿หຌป็นเปอยางมีประสิทธิภาพ   

อาศัยอํานาจตามความ฿นมาตรา  ๏๎  หงพระราชบัญญัติระบียบบริหารราชการผนดิน  พ.ศ.  ๎ ๑๏๐  
ซึไงกຌเขพิไมติมดยพระราชบัญญัติระบียบบริหารราชการผนดิน  (ฉบับทีไ  ๑)  พ .ศ .  ๎๑๐๑  

ลขาธิการสํานักงานประกันสังคมจึงออกประกาศเวຌ  ดังตอเปนีๅ 
ขຌอ 1 ประกาศฉบับนีๅ฿หຌ฿ชຌบังคับตัๅงตวันทีไ  28  มีนาคม  พ.ศ.  2561  ป็นตຌนเป 
ขຌอ 2 ฿หຌยกลิก 
(1) ประกาศสํานักงานประกันสังคม   รืไอง  หลักกณฑ์การคืนงิน฿หຌกผูຌประกันตน   

กรณียกลิกบํานาญชราภาพ  ลงวันทีไ  12  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2558   

(2) ประกาศสํานักงานประกันสังคม   รืไอง  หลักกณฑ์การคืนงิน฿หຌกผูຌประกันตน   
กรณียกลิกบํานาญชราภาพ  (ฉบับทีไ  ๎)  พ.ศ.  2560  ลงวันทีไ  16  มกราคม  พ.ศ.  2560 

ขຌอ 3 ฿นประกาศนีๅ 
“ผูຌประกันตน”  หมายความวา  ผูຌประกันตนตามกฎหมายวาดຌวยประกันสังคม  ซึไงเดຌรับ

ประยชน์ทดทนกรณีชราภาพตามมาตรา  8/1  หงพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักกณฑ์ละอัตรา 
การจายงินสมทบประภทของประยชน์ทดทน  ตลอดจนหลักกณฑ์ละงืไอนเขหงสิทธิ฿นการรับ
ประยชน์ทดทนของบุคคล  ซึไงสมัครป็นผูຌประกันตน  พ.ศ.  2554  ซึไงกຌเขพิไมติมดยพระราชกฤษฎีกา
กําหนดหลักกณฑ์ละอัตราการจายงินสมทบ  ประภทของประยชน์ทดทน  ตลอดจนหลักกณฑ์ 

ละงืไอนเขหงสิทธิ฿นการรับประยชน์ทดทนของบุคคล  ซึไงสมัครป็นผูຌประกันตน  (ฉบับทีไ  2)  พ.ศ.  2556   

“งินสมทบ”  หมายความวา  งินสมทบ  งินสมทบพิไมติม  ละงินสมทบลวงหนຌาทีไผูຌประกันตน 
จายขຌากองทุนพืไอ฿หຌมีสิทธิเดຌรับประยชน์ทดทนตามมาตรา  8/1  หงพระราชกฤษฎีกากําหนด
หลักกณฑ์ละอัตราการจายงินสมทบ  ประภทของประยชน์ทดทน  ตลอดจนหลักกณฑ์ละงืไอนเข
หงสิทธิ฿นการรับประยชน์ทดทนของบุคคลซึไงสมัครป็นผูຌประกันตน  พ.ศ.  2554  ซึไงกຌเขพิไมติม
ดยพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักกณฑ์ละอัตราการจายงินสมทบ  ประภทของประยชน์ทดทน  
ตลอดจนหลักกณฑ์ละงืไอนเขหงสิทธิ฿นการรับประยชน์ทดทนของบุคคลซึไงสมัครป็นผูຌประกันตน  
(ฉบับทีไ  2)  พ.ศ.  2556 

“สํานักงาน”  หมายความวา  สํานักงานประกันสังคมกรุงทพมหานครพืๅนทีไ  สาํนักงานประกันสังคมจังหวัด  
หรือสํานักงานประกันสังคมจังหวัดสาขา  ลຌวตกรณี 
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ขຌอ 4 ฿หຌผูຌประกันตนหรือผูຌมีสิทธิ  ยืไนขอรับงินสมทบรวมทัๅงผลประยชน์ตอบทน  ละงินสมทบ
ทีไผูຌประกันตนจายลวงหนຌา  กรณียกลิกบํานาญชราภาพคืน  ตามบบคําขอรับงินสมทบ  ละงินสมทบ
ทีไผูຌประกันตนจายลวงหนຌา  กรณียกลิกบํานาญชราภาพ  (สปส.  1-40/6)  ทຌายประกาศนีๅ 

ขຌอ 5 ฿หຌพนักงานจຌาหนຌาทีไทีไเดຌรับมอบหมายจากผูຌอํานวยการสํานักงานประกันสังคม
กรุงทพมหานครพืๅนทีไ  ประกันสังคมจังหวัด  หรือหัวหนຌาสํานักงานประกันสังคมจังหวัดสาขา  ป็นผูຌมีอํานาจ
พิจารณาบบคําขอรับงินสมทบ  ละงินสมทบทีไผูຌประกันตนจายลวงหนຌา  กรณียกลิกบํานาญชราภาพ
ตามขຌอ  4 

ขຌอ 6 ฿หຌบุคคลดังตอเปนีๅป็นผูຌมีอํานาจพจิารณาอนุมัติคืนงินตามขຌอ  4 

(1) ผูຌอํานวยการสํานักงานประกันสังคมกรุงทพมหานครพืๅนทีไ  หรือขຌาราชการพลรือนสามัญ
ตําหนงประภทวิชาการตัๅงตระดับชํานาญการขึๅนเป  ซึไงปฏิบัติราชการ  ณ  สํานักงานประกันสังคม
กรุงทพมหานครพืๅนทีไทีไเดຌรับมอบหมายจากผูຌอํานวยการสาํนักงานประกันสังคมกรุงทพมหานครพืๅนทีไ 

(2) ประกันสังคมจังหวัด  หรือขຌาราชการพลรือนสามัญตําหนงประภทวิชาการตัๅงตระดับ
ชํานาญการขึๅนเป  ซึไงปฏิบัติราชการ  ณ  สํานักงานประกันสังคมจังหวัด  หรือสํานักงานประกันสังคม
จงัหวัดสาขาทีไเดຌรับมอบหมายจากประกันสังคมจังหวัด 

ขຌอ 7 ฿นกรณีผูຌประกันตนหรือผูຌมีสิทธิเดຌรับงินคืน  ป็นผูຌจะตຌองคืนสิทธิประยชน์หรืองินอืไน฿ด
ทีไเดຌรับเปลຌวกสํานักงาน  ฿หຌสํานักงานดํานินการตามหลักกณฑ์  ละนวปฏิบัติการคืนงินสมทบ  
ละงินสมทบทีไผูຌประกันตนจายลวงหนຌา  กรณียกลิกบํานาญชราภาพ  ทຌายประกาศนีๅ 
 

ประกาศ  ณ  วันทีไ  ํํ  มษายน  พ.ศ.  ๎๑๒ํ 

สรุดช  วลีอิทธิกุล 
ลขาธิการสํานักงานประกันสังคม 



                                               
 

                    บบค ำขอรับงินสมทบ ละงินสมทบที่ผูຌประกันตนจำยลวงหนຌำ 
                                   กรณียกลิกบ ำนำญชรำภำพ  
 

 

1.  นาย  นาง  นางสาว  อืไนโ.........................ชืไอ – ชืไอสกุล (ผูຌยืไนค าขอ).......................................................................... 
ลขประจ าตัวประชาชน ................................................................ ทีไอยูปัจจุบัน...........................................หมู.............................
หมูบຌาน........................................ซอย.................................. ถนน...........................................ต าบล/ขวง..................................... 
อ าภอ/ขต............................ จังหวัด................................. รหัสเปรษณีย์........................... บอร์ทรศัพท์............ ........................ 

2. ยืไนค าขอ฿นฐานะ   ผูຌประกันตน      ผูຌมีสิทธิ (กรณีผูຌประกันตนสียชีวิต ฿หຌระบุขຌอ 3)        
3.  มีความประสงค์ขอรับงินของผูຌประกันตน ชืไอ - ชืไอสกุล........................................................................ .......................................... 

  ลขประจ าตัวประชาชน....................................................................... 
4. ขอรับงินสมทบคืนกรณียกลิกบ านาญชราภาพ ดยขอรับงินผาน 

    ธนาคารกรุงศรีอยุธยา    ธนาคารกรุงเทย    ธนาคารพืไอการกษตรละสหกรณ์การกษตร   ธนาคารออมสิน 

           (พรຌอมนีๅเดຌถายส านาสมุดบัญชีงินฝากธนาคารบบออมทรัพย์หนຌารกทีไมีลขทีไบัญชี ชืไอผูຌประกันตน/ผูຌมีสิทธิ มาดຌวยลຌว) 
     เปรษณีย์ ธนาณัติสัไงจาย ปณ. ..................................................จังหวัด.................................... รหัสเปรษณีย์.........................  

5.   เมประสงค์ขอรับงินสมทบคืนจากส านักงานประกันสังคม 
 

                                                          ลงชืไอ......................................................... ผูຌประกันตน/ผูຌมีสิทธิ 
                                         (........................................................) 

              วันทีไ...............................................................  
............................................................................................................................................................................. ......................................... 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 
รียน    ผูຌอ านวยการส านักงานประกันสังคมกรุงทพมหานครพืๅนทีไ................... 

ประกันสังคมจังหวัด/สาขา.................................................................... 
  เดຌตรวจสอบบบค าขอรับงินสมทบ ละงินสมทบทีไผูຌประกันตนจายลวงหนຌากรณียกลิกบ านาญชราภาพละหลักฐาน
ทีไกีไยวขຌองลຌว มีความหในวา 
   หในควรอนุมัติคืนงินสมทบกรณียกลิกบ านาญชราภาพ฿หຌ    

      นาย   นาง   นางสาว...........................................................รวมป็นงินจ านวน....................................บาท   
     (...........................................................................................................) ประกอบดຌวย 

 งินสมทบ    จ านวน...................................บาท    
      ผลประยชน์ตอบทน  จ านวน...................................บาท  
      งินสมทบลวงหนຌา   จ านวน...................................บาท  

   เมหในควรอนุมัติ นืไองจาก................................................................................... ......................................................... 

    ลงชืไอ.......................................................พนักงานจຌาหนຌาทีไ  
                                              (.......................................................)          

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

 

ขຌาพจຌาขอรับรองวาขຌอความขຌางตຌนถูกตຌองตามความจริงทุกประการ หากปรากฏภายหลังวา ขຌา ฯ รับงิน     
ดยเมมีสิทธิ หรือมีงินประยชน์ทดทนทีไรับเปกินสิทธิ ขຌาฯ ยินยอมชด฿ชຌงินทีไเดຌรับเปดยเมมีสิทธิ
ดังกลาวตลอดจนคาสียหายตางโ ทีไกิดขึๅน฿หຌกส านักงานประกันสังคม ละขຌาฯ ยินยอม฿หຌส านักงานฯ    
จຌง฿หຌธนาคารทีไขຌาฯ ขอ฿หຌส านักงานฯ อนงินทีไเดຌรับเปดยเมมีสิทธิ หรืองินประยชน์ทดทนทีไรับเป
กินสิทธิขຌาบัญชีงินฝาก หักงิน฿นบัญชีของขຌาฯ พืไอสงคืนกส านักงานฯ จึงลงลายมือชืไอเวຌป็นหลักฐาน  

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที ่
เลขที่รับ............./............. 
วันที่รับ......./......../........... 

(สปส.1-40/6) 



หลักกณฑ์ ละนวปฏิบัติการคืนงินสมทบ 

ละงินสมทบทีไผูຌประกันตนจายลวงหนຌา กรณียกลิกบ านาญชราภาพ  
*************** 

  ตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักกณฑ์ละอัตราการจายงินสมทบ ประภทของประยชน์ทดทน 
ตลอดจนหลักกณฑ์ละงืไอนเขหงสิทธิ฿นการรับประยชน์ทดทนของบุคคลซึไงสมัครป็นผูຌประกันตน พ.ศ. 2561      
ซึไงมีผล฿ชຌบังคับตัๅงตวันทีไ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561 ป็นตຌนเป  
  มาตรา 25 บุคคล฿ดป็นผูຌประกันตนตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักกณฑ์ละอัตราการจายงินสมทบ 
ประภทของประยชน์ทดทน ตลอดจนหลักกณฑ์ละงืไอนเขหงสิทธิ฿นการรับประยชน์ทดทนของบุคคล           
ซึไงสมัครป็นผูຌประกันตน พ.ศ. 2554 ซึไงกຌเขพิไมติมดยพระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักกณฑ์ละอัตราการจายงินสมทบ 
ประภทของประยชน์ทดทน ตลอดจนหลักกณฑ์ละงืไอนเขหงสิทธิ฿นการรับประยชน์ทดทนของบุคคล           
ซึไงสมัครป็นผูຌประกันตน (ฉบับทีไ 3) พ.ศ. 2558 อยู฿นวันกอนวันทีไพระราชกฤษฎีกานีๅ฿ชຌบังคับ ฿หຌถือวาบุคคลนัๅน     
ป็นผูຌประกันตนตามพระราชกฤษฎีกานีๅ  
  ฿นกรณีผูຌประกันตนทีไมีสิทธิรับประยชน์ทดทนตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักกณฑ์ละอัตรา
การจายงินสมทบ ประภทของประยชน์ทดทน ตลอดจนหลักกณฑ์ละงืไอนเขหงสิทธิ฿นการรับประยชน์ทดทน
ของบุคคลซึไงสมัครป็นผูຌประกันตน พ.ศ. 2554 ซึไงกຌเขพิไมติมดยพระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักกณฑ์ละอัตรา   
การจายงินสมทบ ประภทของประยชน์ทดทนตลอดจนหลักกณฑ์ละงืไอนเขหงสิทธิ฿นการรับประยชน์ทดทน      
ของบุคคลซึไงสมัครป็นผูຌประกันตน (ฉบับทีไ 3) พ.ศ. 2558 อยู฿นกอนวันทีไพระราชกฤษฎีกานีๅ฿ชຌบังคับ ฿หຌผูຌนัๅนมีสิทธิ
เดຌรับประยชน์ทดทนตามทีไก าหนดเวຌ฿นพระราชกฤษฎีกาดังกลาว 
  ส านักสริมสรຌางความมัไนคงรงงานนอกระบบ จึงขอก าหนดหลักกณฑ์ ละนวปฏิบัติการคืนงินสมทบ 
ละงินสมทบทีไผูຌประกันตนจายลวงหนຌา กรณียกลิกบ านาญชราภาพ (ทางลือกทีไ  3) ฿หຌกบุคคลซึไงป็นผูຌมีสิทธิ               
เดຌรับประยชน์ทดทนตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับทีไ 3) พ.ศ. 2558 ดังนีๅ  
1. หลักกณฑ์การสิๅนสุดความป็นผูຌประกันตนทางลือกทีไ 3   
  การด านินการประกันสังคมมาตรา 40 ทางลือกทีไ 3 ถูกประกาศยกลิกดຌวยพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับทีไ 3)  
พ.ศ. 2558 ดยมีผล฿ชຌบังคับตัๅงตวันทีไ 26 กันยายน 2558 ป็นตຌนเป สรุปดังนีๅ  
  1.1 ผูຌประกันตนทางลือกทีไ 3  
        ฿หຌความป็นผูຌประกันตนทางลือกทีไ 3 สิๅนสุดลงนับตวันทีไ 26 กันยายน 2558 ป็นตຌนเป  
  1.2 ผูຌประกันตนทางลือกทีไ 1 ละทางลือกทีไ 3 (ทางลือกทีไ 4)  
          ฿หຌความป็นผูຌประกันตนทางลือกทีไ 1 ละทางลือกทีไ 3 สิๅนสุดลงนับตวันทีไ 26 กันยายน 2558 
ดยจะปรับสถานะ฿หຌป็นผูຌประกันตนตามมาตรา 40 ทางลือกทีไ 1 ละสงงินสมทบกับส านักงานประกันสังคมตอเป  
   1.3 ผูຌประกันตนทางลือกทีไ 2 ละทางลือกทีไ 3 (ทางลือกทีไ 5)  
         ฿หຌความป็นผูຌประกันตนทางลือกทีไ 2 ละทางลือกทีไ 3 สิๅนสุดลงนับตวันทีไ 26 กันยายน 2558 
ดยจะปรับสถานะ฿หຌป็นผูຌประกันตนตามมาตรา 40 ทางลือกทีไ 2 ละสงงินสมทบกับส านักงานประกันสังคมตอเป 
  

2.หลักกณฑ.์.. 
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2. หลักกณฑ์การคืนงินสมทบ ละงินสมทบทีไผูຌประกันตนจายลวงหนຌา กรณียกลิกบ านาญชราภาพ ฿หຌกผูຌมีสิทธิ        
ตามพระราชกฤษฎีกาฯ พ.ศ. 2561 มาตรา 25 วรรค 2 

  2.1 ฿หຌพิจารณาคืนงินสมทบ ละงินสมทบทีไผูຌประกันตนจายลวงหนຌา กรณียกลิกบ านาญชราภาพ       
฿หຌกผูຌประกันตนทางลือกทีไ 3 ผูຌประกันตนทางลือกทีไ 1 ละทางลือกทีไ 3 (ทางลือกทีไ 4) ละผูຌประกันตน           
ทางลือกทีไ 2 ละทางลือกทีไ 3 (ทางลือกทีไ 5) ทีไสิๅนสุดความป็นผูຌประกันตนตามพระราชกฤษฎีกาฯ พ.ศ. 2558     
(ฉบับทีไ 3) นับตวันทีไ 26 กันยายน 2558 ป็นตຌนเป ดย฿หຌผูຌประกันตนยืไนบบค าขอรับงินสมทบ ละงินสมทบ      
ทีไผูຌประกันตนจายลวงหนຌา กรณียกลิกบ านาญชราภาพ (สปส.1-40/6) ตอส านักงาน พืไอขอรับงินสมทบบ านาญชราภาพคืน  
  2.2 ฿หຌพิจารณาคืนงินสมทบ ละงินสมทบทีไผูຌประกันตนจายลวงหนຌา กรณียกลิกบ านาญชราภาพ       
฿หຌก ผูຌประกันตนทางลือกทีไ 3 ผูຌประกันตนทางลือกทีไ 1 ละทางลือกทีไ 3 (ทางลือกทีไ 4) ละผูຌประกันตน
ทางลือกทีไ 2 ละทางลือกทีไ 3 (ทางลือกทีไ 5) ทีไจຌงความจ านงเมประสงค์ป็นผูຌประกันตนตามมาตรา 40 กอนวันทีไ           
พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับทีไ 3) พ.ศ. 2558 มีผล฿ชຌบังคับ (จຌงความประสงค์ลาออกจากการป็นผูຌประกันตนตามมาตรา 40 
กอนวันทีไ 26 กันยายน 2558) ดย฿หຌผูຌประกันตนยืไนบบค าขอรับงินสมทบ ละงินสมทบทีไผูຌประกันตนจายลวงหนຌา 
กรณียกลิกบ านาญชราภาพ (สปส.1-40/6) ตอส านักงาน พืไอขอรับงินสมทบบ านาญชราภาพคืน 
  2.3 ฿หຌพิจารณาคืนงินสมทบ ละงินสมทบทีไผูຌประกันตนจายลวงหนຌา กรณียกลิกบ านาญชราภาพ       
฿หຌก ผูຌประกันตนทางลือกทีไ 3 หรือผูຌประกันตนทางลือกทีไ 1 ละทางลือกทีไ 3 (ทางลือกทีไ 4) หรือผูຌประกันตน
ทางลือกทีไ 2 ละทางลือกทีไ 3 (ทางลือกทีไ 5) ทีไ คยจຌงความจ านงขอปลีไยนปลงทางลือกการจายงินสมทบ         
ป็นทางลือกทีไ 1 หรือทางลือกทีไ 2 ดยทางลือก฿หมดังกลาวมีผลการ฿ชຌงานกอนวันทีไพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับทีไ 3) 
พ.ศ. 2558 ประกาศยกลิกกรณี บ านาญชราภาพ มีผล฿ชຌบั งคับ (ริไมมีผลการ฿ชຌ งานทางลือก฿หม  นั บต วันทีไ                                        
1 กันยายน 2558 ป็นตຌนเป) ดย฿หຌผูຌประกันตนยืไนบบค าขอรับงินสมทบ ละงินสมทบทีไผูຌประกันตนจายลวงหนຌา 
กรณียกลิกบ านาญชราภาพ (สปส.1-40/6) ตอส านักงาน พืไอขอรับงินสมทบบ านาญชราภาพคืน   
  2.4 กรณีผูຌประกันตนตามขຌอ 2.1 – 2.3 สียชีวิตนับตวันทีไพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับทีไ 3) พ.ศ. 2558        
มีผล฿ชຌบังคับ (สียชีวิตนับตวันทีไ 26 กันยายน 2558 ป็นตຌนเป) ฿หຌทายาท/ผูຌมีสิทธิ ยืไนบบค าขอรับงินสมทบ         
ละงินสมทบทีไผูຌประกันตนจายลวงหนຌา กรณียกลิกบ านาญชราภาพ (สปส.1-40/6) ตอส านักงาน พืไอขอรับงินสมทบ
บ านาญชราภาพคืน   
  2.5 ฿หຌส านักงานจายงินสมทบรวมทัๅงผลประยชน์ตอบทนละงินสมทบลวงหนຌา (ถຌามี) คืน฿หຌก
ผูຌประกันตน/ทายาท/ผูຌมีสิทธิ ตามขຌอ 2.1 – 2.4 ดยพิจารณาจายคืนงินสมทบทางลือกทีไ 3 นับตงวดดือน                
ทีไผูຌประกันตนริไมช าระงินสมทบทางลือกทีไ 3 เวຌ จนถึงงวดดือน 9/58 ละจายคืนงินสมทบลวงหนຌาทางลือกทีไ 3 
นับตงวดดือน 10/58 ป็นตຌนเป (ถຌามี)     
หมายหตุ งินสมทบประจ างวดดือน 9/58 จะถือป็นงินสมทบตอมืไอผูຌประกันตนเดຌช าระงินสมทบงวดดือน
ดังกลาวเวຌกอนวันทีไ 26 กันยายน 2558 ทานัๅน หากพบวาผูຌประกันตนช าระงินสมทบงวดดือน 9/58 นับตวันทีไ 
26 กันยายน 2558 ป็นตຌนเป งินสมทบงวดดือนดังกลาวจะถือป็นงินเมพึงช าระซึไงจะตຌองจายคืน฿หຌก
ผูຌประกันตน/ทายาท/ผูຌมีสิทธิ ป็นงินสมทบลวงหนຌากรณียกลิกบ านาญชราภาพ (ทางลือกทีไ 3)  

3. การออกรายงาน... 
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3. การออกรายงานละการออกหนังสือจຌงผูຌประกันตน฿หຌยืไนบบค าขอรับงินสมทบ ละงินสมทบทีไผูຌประกันตน
จายลวงหนຌา กรณียกลิกบ านาญชราภาพ (สปส.1-40/6)  
  3.1 จຌาหนຌาทีไสามารถออกรายงานฯ เดຌ฿นหนຌาจองานงินสมทบ หัวขຌอรายงาน 030752  
รายงานผูຌประกันตนที่ยังเมยื่นบบขอรับงินสมทบคืน” ตามตัวอยาง 

 
 
  3.2 จຌาหนຌาทีไสามารถออกหนังสือจຌงผูຌประกันตน฿หຌยืไนบบค าขอรับงินสมทบ ละงินสมทบ           
ทีไผูຌประกันตนจายลวงหนຌา กรณียกลิกบ านาญชราภาพ (สปส.1-40/6) ตามตัวอยาง  

 

 

มืไอพิมพ์หนังสือจຌงผลรียบรຌอยลຌว ฿หຌจຌาหนຌาทีไสงหนังสือจຌงเปยังผูຌประกันตนตอเป 

4. การตรวจสอบ... 



-4- 

4. การตรวจสอบขຌอมูลผูຌประกันตนตามมาตรา 40 กรณียกลิกบ านาญชราภาพ  
  4.1 มืไอผูຌประกันตน/ทายาท/ผูຌมีสิทธิ ติดตอยืไนบบค าขอรับงินสมทบ ละงินสมทบทีไผูຌประกันตน
จายลวงหนຌา กรณียกลิกบ านาญชราภาพ (สปส.1-40/6) ฿หຌจຌาหนຌาทีไตรวจสอบบบค าขอฯ ละอกสารประกอบ       
การยืไนค าขอฯ ฿หຌถูกตຌองครบถຌวน 
  4.2 จຌาหนຌาทีไตรวจสอบฐานขຌอมูลทะบียนผูຌประกันตนตามมาตร 40 ฿นระบบสารสนทศงานประกันสังคม
มาตรา 40 ทีไ URL : M40.sso.go.th/section40 มื่อขຌาสูระบบฯ รียบรຌอยลຌว ฿หຌตรวจสอบฐานขຌอมูลทะบียนผูຌประกันตน      
฿นหนຌาจอ รหัส INS010100 ประกอบกับบบค าขอรับงินสมทบ ละงินสมทบทีไผูຌประกันตนจายลวงหนຌา กรณียกลิก
บ านาญชราภาพ (สปส.1-40/6) ละอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาค าขอฯ ฿หຌถูกตຌองครบถຌวน หากพบวา
ฐานขຌอมูลทะบียนผูຌประกันตนเมถูกตຌองตรงกับอกสารหลักฐาน ชน ชืไอ – สกุล ขຌอมูลวัน/ดือน/ปี กิด ขຌอมูลลขประจ าตัว
ประชาชน ป็นตຌน ฿หຌส านักงานพิจารณากຌเขฐานขຌอมูลทะบียนผูຌประกันตน รวมถึงตรวจสอบการประมวลผล 
ทางลือกละวันทีไสิๅนสุดความป็นผูຌประกันตนตามกฎหมาย฿หຌถูกตຌองตรงกัน 
ตัวอยาง กรณีป็นผูຌประกันตนทางลือกทีไ 2 ละทางลือกทีไ 3 (ทางลือกทีไ 5) ระบบจะประมวลผลฐานขຌอมูล       
งานทะบียน฿หຌมีสถานะป็นผูຌประกันตนทางลือกทีไ 2 ละประมวลผลสิๅนสุดทางลือกทีไ 2 ละทางลือกทีไ 3        
นับตวันทีไ 26/9/58 ป็นตຌนเป 
  

 

 

 

  4.3 จຌาหนຌาทีไตรวจสอบฐานขຌอมูลระบบ Sapiens วาผูຌประกันตนตามมาตรา 40 มีสถานะกลับป็น
ผูຌประกันตนตามมาตรา 33/39 หรือเม หากพบขຌอมูลฯ ฿หຌน าเปพิจารณาควบคูกับฐานขຌอมูลการรับช าระงินสมทบมาตรา 40 
วาผูຌประกันตนมีการช าระงินสมทบมาตรา 40 ซๅ าซຌอน฿นชวงทีไเดຌกลับป็นผูຌประกันตนตามมาตรา 33/39 หรือเม หากพบวา     
฿นชวงวลาดังกลาว ผูຌประกันตนมีการช าระงินสมทบมาตรา 40 ซๅ าซຌอน ฿หຌจຌาหนຌาทีไพิจารณาตัดงวดงินสมทบมาตรา 40             
ทีไจายซๅ าซຌอนออก฿นขัๅนตอนการบันทึกค าขอรับคืนงินสมทบกรณีบ านาญชราภาพ ฿นหนຌาจอรหัส INS030407 
นืไองจากผูຌประกันตนเมมีหนຌาทีไจายงินสมทบมาตรา 40 ซๅ าซຌอน฿นชวงทีไเดຌกลับป็นผูຌประกันตนตามมาตรา 33/39  

 4.4 จຌาหนຌาทีไ... 
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  4.4 จຌาหนຌาทีไตรวจสอบขຌอมูลการรับช าระงินสมทบของผูຌประกันตนตามมาตรา 40 ฿นหนຌาจอ            
รหัส INS030100 ฿หຌถูกตຌองครบถຌวน ชน งวดการรับช าระงินสมทบ/วันทีไรับช าระงินสมทบ กอน – หลังวันทีไสิๅนสุด         
ความป็นผูຌประกันตนตามกฎหมาย  นืไองจากงวดการรับช าระงินสมทบละวันทีไรับช าระงินสมทบจะสัมพันธ์กับงวดการจายคืน
งินสมทบกรณีบ านาญชราภาพ หากตรวจสอบพบวาขຌอมูลการรับช าระงินสมทบเมถูกตຌอง ฿หຌกຌเขขຌอมูลการรับช าระ
งินสมทบ฿หຌถูกตຌองกอนการพิจารณาจายคืนงินสมทบลวงหนຌาทุกครัๅง  หากเมสามารถกຌเขขຌอมูลดังกลาวเดຌ       
฿หຌประสานมายังส านักสริมสรຌางความมัไนคงรงงานนอกระบบ พืไอกຌเขขຌอมูลการรับช าระงินสมทบ฿หຌถูกตຌอง 

ตัวอยาง การตรวจสอบขຌอมูลการรับช าระงินสมทบทางลือกทีไ 3 พืไอประกอบการพิจารณาคืนงินสมทบ 

 
4.5 จຌาหนຌาทีไ... 
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  4.5 จຌาหนຌาทีไตรวจสอบขຌอมูลการขอรับประยชน์ทดทนกรณีชราภาพกอนพิจารณา             
คืนงินสมทบกรณีบ านาญชราภาพทุกครัๅง นืไองจากอาจมีการวินิจฉัยจายประยชน์ทดทนกรณีชราภาพ                   
฿หຌกผูຌประกันตนทีไจຌงความจ านงเมประสงค์ป็นผูຌประกันตนตามมาตรา 40 กรณี กษียณอายุ 60 ปีบริบูรณ์ ฿นชวงทีไ         
พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับทีไ  3) พ.ศ. 2558 ประกาศยกลิกการด านินการประกันสังคมมาตรา 40 ทางลือกทีไ  3                                      
มีผล฿ชຌบั งคับยຌอนหลั งนับตวันทีไ  26 กันยายน 2558 ป็นตຌนเป ซึไ งอาจมีหน วยปฏิบัติบางห งด านินการ                                 
กຌ เขวันทีไสิๅนสุดความป็นผูຌประกันตน จากวันทีไ  26 กันยายน 2558 ป็นสิๅนสุดความป็นผูຌประกันตน                       
นืไองจากกษียณาอายุ 60 ปีบริบูรณ์ ตัๅงตวันทีไ 25 กันยายน 2558 (หรืออาจนຌอยกวาวันทีไ 25 กันยายน 2558         
ชน วันทีไ 24 กันยายน 2558 หรือวันทีไ 23 กันายน 2558 ยຌอนหลังป็นตຌน) ละเดຌวินิจฉัยจายประยชน์ทดทน         
กรณีชราภาพ฿หຌกผูຌประกันตนรียบรຌอยลຌว ดังนัๅน พืไอป็นการปງองกันการจายคืนงินสมทบกรณีบ านาญชราภาพ
ซๅ าซຌอน ฿หຌจຌาหนຌาทีไสอบถามประวัติขอรับประยชน์ทดทน฿นหนຌาจอรหัส INS050202 ทุกครัๅง ดังนีๅ  
  (1) หากพบวาผูຌประกันตนขอรับประยชน์ทดทนกรณีชราภาพคืนรียบรຌอยลຌว ฿หຌจຌาหนຌาทีไ          
จຌงผูຌประกันตนละปฏิสธการขอรับคืนงินสมทบกรณีบ านาญชราภาพ 
  (2) หากเมพบประวัติการขอรับประยชน์ทดทนกรณีชราภาพ ฿หຌจຌาหนຌาทีไบันทึกค าขอรับคืนงินสมทบ
กรณีบ านาญชราภาพ ทางลือกทีไ 3 ฿หຌกผูຌประกันตน/ทายาท/ผูຌมีสิทธิ ฿นหนຌาจอ รหัส INS030407 ตอเป   
5. การบันทึกค าขอรับคืนงินสมทบกรณียกลิกบ านาญชราภาพ (ทางลือกทีไ 3) ฿นหนຌาจอ รหัส INS030407   

 

ระบบจะสดง... 
 

กดปุ่มยืไนค ำขอรับคืนงินสมทบ

ระบุลขประจ ำตัวประชำชนผูຌประกันตน 
ละกดปุ่ม ตรวจสอบ
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ระบบจะสดงขຌอมูลผูຌประกันตนละขຌอมูลการคืนงินสมทบบ านาญชราภาพทีไกีไยวขຌอง 

 

มืไอกดปุຆมบันทึก... 
 

ระบุขຌอมูล 

ผูຌยืไนค ำขอ฿หຌถูกตຌอง
ครบถຌวน

ระบุชองทำงกำรรับงิน
฿หຌถูกตຌองครบถຌวน

ตรวจสอบงวดกำรคืนงิน 
จ ำนวนงินสมทบ ดอกผล 
ละงินเมพึงช ำระ (ถຌำมี) 

฿หຌถูกตຌองครบถຌวน

ระบุควำมประสงค์฿นกำร
ขอรับงินสมทบคืน
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             มืไอกดปุຆมบันทึกระบบจะประมวลผลเปยังหนຌาตรวจสอบงินเมพึงช าระรายงวด รหัส INS090909            
฿หຌจຌาหนຌาที่พิจารณาตัดงวดงินสมทบมาตรา 40 ทีไจายซๅ าซຌอนกับมาตรา 33 หรือมาตรา 39 ออก฿นกรณีทีไตรวจสอบ
พบวาผูຌประกันตนมีการกลับขຌาป็นผูຌประกันตนตามมาตรา 33 หรือมาตรา 39 ฿นระบบ Sapiens ทัๅงนีๅ พืไอเม฿หຌ         
จายคืนงินสมทบกรณบี านาญชราภาพกินกวาสิทธิทีไผูຌประกันตนพึงจะเดຌรับ 
หมายหตุ งวดงินสมทบทีไถูกตัดออกจะตຌองน าเปพิจารณาจายคืนป็นงินเมพึงช าระ฿นหนຌาจอ รหัส INS030401 ทน 
นืไองจากงวดดือนดังกลาวผูຌประกันตนเมตຌองน าสงงินสมทบ ละการคืนงินเมพึงช าระดังกลาวผูຌประกันตนเมมีสิทธิเดຌรับ
งินรัฐบาลสมทบละผลประยชน์ตอบทนจากส านักงานประกันสังคม   

 

มืไอกดปุຆมตรวจสอบ... 

(ตัวอยำง) กรณีเดຌกลับป็นผูຌประกันตน
ตำมมำตรำ 33 มืไอวันทีไ  1/4/2558 
 ล ะ สิๅ น สุ ด ก ำร ป็ น ผูຌ ป ระกั น ตน          

ตำมมำตรำ 33 ตัๅงตวันทีไ 30/6/2558 
฿หຌจຌำหนຌำทีไพิจำรณำตัดงวดงินสมทบ
มำตรำ 40 ทีไจำยซๅ ำซຌอนออกประจ ำ
งวดดือน 4/2558 – 6/2558 จ ำนวน 3 งวด 
ดย฿หຌ พิ จำรณำตำมหลั กกณฑ์ ละ                
นวปฏิบัติกำรคืนงิน฿หຌกผูຌประกันตน 
หรือบุคคลอืไน฿นกรณีงินทีไรับเวຌป็นงิน
เมพึ งช ำระกกองทุนประกันสั งคม      

พ.ศ.2561 ทีไก ำหนดเวຌลຌว 

กดปุ่ม ตรวจสอบ
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มืไอกดปุຆมตรวจสอบ ระบบจะประมวลผลงินสมทบพรຌอมดอกผลทีไจายคืน฿หຌกผูຌประกันตน ฿หຌจຌาหนຌาทีไตรวจสอบ
ความถูกตຌอง ละกดปุຆม บันทึก  ตอเป 

 

 
 
        มืไอบันทึกค าขอรับคืนงินสมทบกรณีบ านาญชราภาพรียบรຌอยลຌว ฿หຌด านินการบันทึกอนุมัติค าขอรับคืน
งินสมทบ ฿นหนຌาจอ INS030402 ตามขัๅนตอนตอเป  
 
 

การบันทึก... 
 

กดปุ่ม บันทึก

ตรวจสอบขຌอมูลกำรคืนงินสมทบ
฿หຌถูกตຌองครบถຌวน

มืไอจบขัๅนตอนกำรบันทึกค ำขอฯระบบจะสดง
ลขทีไรับจຌง฿หຌทรำบทุกครัๅง
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การบันทึกอนุมัติค าขอรับคืนงินสมทบ฿นหนຌาจอ รหัส INS030402 

 

 
มืไอบันทึกอนุมัติค าขอรับคืนงินสมทบรียบรຌอยลຌว ฿หຌบันทึกตัดจาย฿นหนຌาจอ รหัส INS030405 ตอเป 

การบันทึก... 

ระบุผลกำรอนุมัติ 
ละวันทีไอนุมัติ

กดปุ่ม บันทึก

ระบุรหัสผำนผูຌอนุมัติค ำขอฯ / กดปุ่ม  
ยืนยัน  ละกดปุ่ม OK

กดปุ่ม  
ดูรำยละอียด
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การบันทึกตัดจายค าสัไงคืนงินสมทบ฿นหนຌาจอ รหัส INS030405 

 

 
 

฿หຌจຌาหนຌาทีไรวบรวมอกสารทีไกีไยวขຌองสงงานการงินพิจารณาจายคืนงินสมทบฯ ตามขัๅนตอนตอเป 

6. การบันทึกค าขอ... 
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6. การบันทึกค าขอรับคืนงินสมทบบ านาญชราภาพ กรณีผูຌประกันตน/ทายาท/ผูຌมีสิทธิ จຌงความจ านง 
เมประสงค์ขอรับงินสมทบคืน  ฿นหนຌาจอ รหัส INS030407 
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 การบันทึก... 
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การบันทึกอนุมัติค าขอฯ กรณีเมประสงค์ขอรับงินสมทบคืน ฿นหนຌาจอ รหัส INS030402 

 

 
(ตอ) 
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(ตอ) 

 
 
จบขัๅนตอนการบันทึกค าขอรับคืนงินสมทบกรณีผูຌประกันตน/ทายาท/ผูຌมีสิทธิ เมประสงค์ขอรับงินสมทบคืน       
฿นหนຌาจอรหัส INS030407 ละการอนุมัติค าขอฯ ฿นหนຌาจอ รหัส INS030402 ดยจຌาหนຌาทีไเมตຌองบันทึก
ตัดจาย฿นหนຌาจอ INS030405 ตอยาง฿ด  
หมายหตุ กรณีผูຌประกันตน/ทายาท/ผูຌมีสิทธิ ทีไคยจຌงความจ านงเมประสงค์ขอรับงินสมทบคืน ละจຌาหนຌาทีไ      
เดຌบันทึกขຌอมูลลง฿นระบบรียบรຌอยลຌว ภายหลังผูຌประกันตน/ทายาท/ผูຌมีสิทธิดังกลาวจຌงความจ านงประสงค์
ขอรับงินสมทบคืน ฿หຌจຌาหนຌาทีได านินการยกลิกผลการอนุมัติ฿นหนຌาจอ รหัส INS030403 ละด านินการกຌเขขຌอมูล
฿นหนຌาจอ INS030407 ดยระบุความประสงค์฿หมจาก เมประสงค์ขอรับงินสมทบคืน  ป็น ประสงค์ขอรับงินสมทบคืน  
ละด านินการตามขัๅนตอนการพิจารณาคืนงินสมทบกรณีบ านาญชราภาพตอเป  

ขัๅนตอน... 
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ขัๅนตอนละวิธีการปฏิบัติงานของจຌาหนຌาทีไ 
  1. กรณีผูຌประกันตน/ทายาท/ผูຌมีสิทธิ ติดตอขอรับงินสมทบ ละงินสมทบทีไผูຌประกันตน             
จายลวงหนຌา กรณียกลิกบ านาญชราภาพ ณ ส านักงาน  
      ฿หຌยืไนบบค าขอรับงินสมทบ ละงินสมทบทีไผูຌประกันตนจายลวงหนຌา กรณียกลิกบ านาญชราภาพ     
(สปส.1-40/6) พรຌอมอกสารประกอบค าขอฯ ฿หຌถูกตຌองครบถຌวน ดย฿หຌจຌาหนຌาทีไตรวจสอบบบค าขอฯ อกสารประกอบ        
ค าขอฯ ละตรวจสอบขຌอมูลผูຌประกันตน ฿นระบบสารสนสนทศมาตรา 40 ละระบบ Sapiens พืไอประกอบการพิจารณา      
คืนงินสมทบกรณีบ านาญชราภาพ฿หຌถูกตຌองครบถຌวน หากพบวาขຌอมูลผูຌประกันตนเมถูกตຌอง ฿หຌประสาน                       
ส านักสริมสรຌางความมัไนคงรงงานนอกระบบ พืไอตรวจสอบละกຌเขขຌอมูล฿หຌถูกตຌองกอนการพิจารณาคืนงินสมทบฯ 
ทุกครัๅง 
  2. กรณีผูຌประกันตน/ทายาท/ผูຌมีสิทธิ ติดตอขอรับงินสมทบ ละงินสมทบทีไผูຌประกันตน             
จายลวงหนຌา กรณียกลิกบ านาญชราภาพ ผานทางเปรษณีย ์
      กรณีผูຌประกันตน/ทายาท/ผูຌมีสิทธิ สงบบค าขอรับงินสมทบ ละงินสมทบทีไผูຌประกันตน        
จายลวงหนຌา กรณียกลิกบ านาญชราภาพ (สปส.1-40/6) พรຌอมอกสารประกอบค าขอฯ ผานทางเปรษณีย์              
฿หຌจຌาหนຌาทีไตรวจสอบบบค าขอฯ อกสารประกอบค าขอฯ ละตรวจสอบขຌอมูลผูຌประกันตน฿นระบบสารสนสนทศ
มาตรา 40 ละระบบ Sapiens พืไอประกอบการพิจารณาคืนงินสมทบกรณีบ านาญชราภาพ฿หຌถูกตຌองครบถຌวน      
หากพบวาบบค าขอฯ อกสารประกอบค าขอฯ เมถูกตຌองครบถຌวน ฿หຌจຌาหนຌาทีไจຌงผูຌประกันตน/ทายาท/ผูຌมีสิทธิ 
ดยรใวละ฿หຌสงอกสารประกอบค าขอพิไมติม฿หຌครบถຌวน กรณีผูຌประกันตนสียชีวิต฿หຌบันทึกถຌอยค าทายาท/ผูຌมีสิทธิ 
หรือหาขຌอมูลหลักฐานของทายาท/ผูຌมีสิทธิพิไมติม (ลຌวตกรณี ) ทัๅ งนีๅ วิธีการด านินการ฿หຌอยู ฿นดุลพินิจ                            
ของส านักงานประกันสังคมตละหง ละ฿หຌตรวจสอบขຌอมูลผูຌประกันตน฿นระบบสารสนสนทศมาตรา 40            
ละระบบ Sapiens พืไอประกอบการพิจารณาคืนงินสมทบกรณีบ านาญชราภาพ฿หຌถูกตຌอง หากพบวาขຌอมูล
ผูຌประกันตนเมถูกตຌอง ฿หຌประสานส านักสริมสรຌางความมัไนคงรงงานนอกระบบ พืไอตรวจสอบละกຌเขขຌอมูล         
฿หຌถูกตຌองกอนการพิจารณาคืนงินสมทบทุกครัๅง 
ขัๅนตอนการบันทึกค าขอรับงินสมทบ ละงินสมทบทีไผูຌประกันตนจายลวงหนຌา กรณียกลิกบ านาญชราภาพ         
฿นระบบสารสนทศงานประกันสังคมมาตรา 40 ละระดับสิทธิการปฏิบัติงานคืนงินสมทบตละขัๅนตอน  
1. การบันทึก/กຌเข/ยกลิกค าขอรับคืนงินสมทบ ฿นหนຌาจอ รหัส INS030407 

  ฿หຌพนักงานจຌาหนຌาทีไทีไเดຌรับมอบหมายจากผูຌอ านวยการส านักงานประกันสังคมกรุงทพมหานครพืๅนทีไ      
หรือประกันสังคมจังหวัด หรือหัวหนຌาส านักงานประกันสังคมจังหวัดสาขา ลຌวตกรณี ป็นผูຌมีอ านาจพิจารณา             
บบค าขอรับงินสมทบ ละงินสมทบทีไผูຌประกันตนจายลวงหนຌา กรณียกลิกบ านาญชราภาพ (สปส.1-40/6)          
ตามประกาศส านักงานประกันสังคม รืไอง การคืนงินสมทบ ละงินสมทบทีไผูຌประกันตนจายลวงหนຌา กรณียกลิก      
บ านาญชราภาพ พ.ศ. 2561 พรຌอมทัๅงลงลายมือชืไอ฿นบบค าขอฯ ฿หຌครบถຌวน ละ฿หຌพนักงานจຌาหนຌาทีไดังกลาว           
ซึไงป็นผูຌมีสิทธิขຌา฿ชຌงานระบบสารสนทศงานประกันสังคมมาตรา 40 ระดับปฏิบัติการ (User / Office) หมายถึง พนักงาน
ชัๅนตຌน พนักงานชัๅนกลาง พนักงานชัๅนสูง ลูกจຌางประจ า ขຌาราชการระดับปฏิบัติการ ป็นผูຌบันทึกค าขอรับคืนงินสมทบ         
฿นระบบสารสนทศงานประกันสังคมมาตรา 40 ฿นหนຌาจอ รหัส INS030407  

2. การอนุมัติ... 
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2. การอนุมัติค าขอรับคืนงินสมทบ ฿นหนຌาจอ รหัส INS030402 

  ฿หຌผูຌอ านวยการส านักงานประกันสังคมกรุงทพมหานครพืๅนทีไ หรือประกันสังคมจังหวัด ตามประกาศ
ส านักงานประกันสังคม รืไอง การคืนงินสมทบ ละงินสมทบทีไผูຌประกันตนจายลวงหนຌา กรณียกลิกบ านาญชราภาพ      
พ.ศ. 2561 ซึไงป็นผูຌมีสิทธิขຌา฿ชຌงานระบบสารสนทศงานประกันสังคมมาตรา 40 ระดับสูง (Manager/Director)        
ป็นผูຌพิจารณาอนุมัติคืนงินสมทบ หรือ฿หຌขຌาราชการพลรือนสามัญ ต าหนงประภทวิชาการตัๅงตระดับช านาญการ       
ขึๅนเปทีไเดຌรับมอบหมายจากผูຌอ านวยการส านักงานประกันสังคมกรุงทพมหานครพืๅนทีไ หรือประกันสังคมจังหวัด          
ตามประกาศส านั กงานประกันสั งคม รืไอง การคืนงินสมทบ ละงินสมทบทีไ ผูຌ ประกันตนจ ายล วงหนຌ า                                    
กรณียกลิกบ านาญชราภาพ พ.ศ. 2561 ซึไงป็นผูຌมีสิทธิขຌา฿ชຌงานระบบสารสนทศงานประกันสังคมมาตรา 40                                         
ระดับสูง  (High User/Head) ป็นผูຌพิจารณาอนุมัติคืนงิน฿นหนຌาจอ รหัส INS030402 พรຌอมทัๅงลงลายมือชืไอผูຌอนุมัติคืนงิน                
฿นบบค าขอรับงินสมทบ ละงินสมทบทีไผูຌประกันตนจายลวงหนຌา กรณียกลิกบ านาญชราภาพ (สปส.1-40/6)             
฿หຌครบถຌวน  
3. การบันทึกตัดจายค าสัไงคืนงินสมทบ ฿นหนຌาจอ รหัส INS030405  

  3.1 ฿หຌผูຌมีอ านาจตามขຌอ 1 หรือขຌอ 2 ป็นผูຌบันทึกตัดจายค าสัไงคืนงินสมทบ฿นหนຌาจอรหัส 
INS030405 พรຌอมทัๅงพิมพ์หนังสือจຌงผลละค าสัไงคืนงินสมทบ ฿นหนຌาจอ รหัส INS030406 
  3.2 ฿หຌผูຌมีอ านาจตามขຌอ 2 ด านินการ ดังนีๅ 
        (1) ลงลายมือชืไอ฿นหนังสือจຌงผล  
        (2) ลงลายมือชืไอ฿นค าสัไงคืนงินสมทบ 
  ทัๅงนีๅ มืไอด านินการตามขัๅนตอนขຌอ 1 – 3 ถูกตຌองครบถຌวนลຌว ฿หຌพนักงานจຌาหนຌาทีได านินการจัดสง
หนั งสือจຌงผล฿หຌผูຌประกันตน/ทายาท/ผูຌมีสิทธิทราบ฿นกรณีทีไ ขอรับงินสมทบคืนดยวิธีอนผานธนาคาร                 
หรือผานเปรษณีย์ (ยกวຌนกรณีวินิจฉัยสัไงจาย ณ ส านักงาน ฿หຌอยู฿นดุลพินิจของส านักงานประกันสังคมตละหง) 
พรຌอมทัๅง฿หຌพนักงานจຌาหนຌาทีไรวบรวมอกสารทีไกีไยวขຌองสง฿หຌงานการงินด านินการ฿นสวนทีไกีไยวขຌองตอเป  
อกสารทีไ฿ชຌประกอบการยืไนค าขอรับคืนงินสมทบละงินสมทบทีไผูຌประกันตนจายลวงหนຌา กรณียกลิก        

บ านาญชราภาพ กรณีผูຌประกันตน มีชีวิต มีดังนีๅ  
  1. บบค าขอรับงินสมทบ ละงินสมทบทีไผูຌประกันตนจายลวงหนຌา กรณียกลิกบ านาญชราภาพ 
                           (สปส.1-40/6) 
  2. บัตรประจ าตัวประชาชนฉบับจริง หรือบัตรอืไนทีไทางราชการออก฿หຌ 
  3. หนังสือมอบอ านาจ กรณีมอบอ านาจ฿หຌบุคคลอืไนรับงินทน พรຌอมบัตรประจ าตัวประชาชน               
                          ฉบับจริงของผูຌมอบอ านาจ ละผูຌรับมอบอ านาจ 
  4. ส านาสมุดบัญชีงินฝากธนาคารกรุงเทย จ ากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 
ธนาคารพืไอการกษตรละสหกรณ์การกษตร (ธกส.) ละธนาคารออมสิน ประภทออมทรัพย์หนຌารกทีไมีชืไอ                      
ละลขทีไบัญชีของผูຌประกันตน พรຌอมรับรองส านาถูกตຌอง (กรณีขอรับงินผานบัญชีงินฝากธนาคาร) 

อกสาร... 
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อกสารทีไ฿ชຌประกอบการยืไนค าขอรับงินสมทบ ละงินสมทบทีไผูຌประกันตนจายลวงหนຌา กรณียกลิกบ านาญชราภาพ 

กรณีผูຌประกันตน สียชีวิต มีดังนีๅ  
  1. บบค าขอรับงินสมทบ ละงินสมทบทีไผูຌประกันตนจายลวงหนຌา กรณียกลิกบ านาญชราภาพ 
                           (สปส.1-40/6) 
  2. บัตรประจ าตัวประชาชนฉบับจริง / ทะบียนบຌาน ของผูຌมีสิทธิ 
  3. ทะบียนสมรส หรือทะบียนหยาของผูຌประกันตน 
  4. ทะบียนสมรส หรือทะบียนหยาของบิดา มารดา  
  5. สูติบัตรบุตร หรือทะบียนบຌานของบุตร (กรณีเมมีสูติบัตร)  
  6. หนังสือจดทะบียนรับรองบุตร (ถຌามี) 
  7. ฿บมรณบัตร (ฉบับจริง)  
  8. ฿บมรณบัตรของคูสมรส บิดา มารดา ละบุตร (ถຌามี) 
   9. หนังสือมอบอ านาจ กรณีทายาท/ผูຌมีสิทธิ มอบอ านาจ฿หຌรับงินทน พรຌอมนบ 
                           บัตรประจ าตัวประชาชนฉบับจริงของผูຌมอบอ านาจละผูຌรับมอบอ านาจ 
  10. ส านาสมุดบัญชีงินฝากธนาคารกรุงเทย จ ากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน)   
                           ธนาคารพืไอการกษตรละสหกรณ์การกษตร (ธกส.) ละธนาคารออมสิน     
                           ประภทออมทรัพย์หนຌารกทีไมีชืไอละลขทีไบัญชีของผูຌมีสิทธิ พรຌอมรับรองส านาถูกตຌอง                        
                           (กรณีขอรับงินผานบัญชีงินฝากธนาคาร) 

สถานทีไยืไนค าขอรับงินสมทบ ละงินสมทบทีไผูຌประกันตนจายลวงหนຌา กรณียกลิกบ านาญชราภาพ 

  ผูຌประกันตน/ทายาท/ผูຌมีสิทธิ สามารถยืไนบบค าขอรับงินสมทบ ละงินสมทบทีไผูຌประกันตน              
จายลวงหนຌา กรณียกลิกบ านาญชราภาพ (สปส.1-40/6) เดຌทีไส านักงานประกันสังคมกรุงทพมหานครพืๅนทีไ ส านักงาน
ประกันสังคมจังหวัด หรือส านักงานประกันสังคมจังหวัดสาขา 

 

****************************** 
กลุมงานพัฒนาระบบประกันสังคมมาตรา 40 

ส านักสริมสรຌางความมัไนคงรงงานนอกระบบ 
มษายน 2561 


