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คํานํา
เปาหมายของรัฐบาลในการปฏิรูประบบราชการที่ผานมามีวัตถุประสงคที่สําคัญประการหนึ่ง
คือ การดําเนินการใหบริหารราชการเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยยึดเอาประชาชนเปน
ศูนยกลางในการไดรับบริการ
คูมือปฏิบัติงานรวมเรื่องสิทธิประโยชนของผูประกันตนที่เกีย่ วเนื่องกับงานทะเบียนฯและ
บัตรฯ เกิดขึ้นเนื่องจากปญหาขอขัดของในทางปฏิบัติของเจาหนาที่สํานักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแกน
ที่ปฏิบัติงานในเรื่องสิทธิประโยชนของผูป ระกันตน เนือ่ งจากงานดังกลาวมีความเกี่ยวเนื่องกับงานทะเบียนฯ
และบัตรฯ ของกรมการปกครอง ดังนั้น เปนการใหความชวยเหลือประชาชนผูมาขอรับบริการในงาน
ดังกลาว จึงมีแนวความคิดในการบูรณาการทํางานของหนวยงานดานประกันสังคม และหนวยงานดาน
ทะเบียนฯ และบัตรฯ เพื่อใหสามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานซึ่งกันและกัน และสามารถตอบสนองความ
ตองการของประชาชนในระดับพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนการชวยลดระยะเวลาในการเดินทางและ
ประหยัดคาใชจายในการติดตองานในเรื่องดังกลาว
จังหวัดขอนแกน หวังเปนอยางยิ่งวา “คูมือปฏิบัติงานรวมเรื่องสิทธิประโยชนของ
ผูประกันตนทีเ่ กี่ยวเนื่องกับงานทะเบียนฯและบัตรฯ ” จะเปนประโยชนทั้งตอทางราชการ และประชาชน
ในจังหวัดขอนแกน โดยเฉพาะหนวยงานราชการสามารถนําไปเปนตนแบบในการบูรณาการระหวาง
หนวยงานเพื่อใหบริการประชาชนในดานอื่นๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป
ขอขอบคุณหนวยงานตางๆ ทั้งในระดับจังหวัดและระดับอําเภอที่ไดชว ยกันศึกษาปญหา
และแนวทางการดําเนินงานแกไขปญหา จนสามารถจัดทําคูมือปฏิบัติงานรวมนี้ครั้งนี้ สําเร็จเรียบรอย
สมดังเจตนารมยที่มุงหวังไวทุกประการ
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สิทธิประโยชนของผูประกันตนที่เกี่ยวเนือ่ งกับงานทะเบียนฯและบัตรฯ
1. ความเปนมา
การใหบริการประชาชนเปนภารกิจหลักของหนวยงานภาครัฐ การพัฒนาคุณภาพการใหบริการจึง
เปนแนวทางทีส่ งเสริมใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจหลักดังกลาว ดวยเหตุนี้ จังหวัดขอนแกนจึงไดจัดทําองค
ความรู
ใหแกขาราชการในหนวยงานภาครัฐเพื่อตอบสนองประเด็นยุทธศาสตรจังหวัดในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ โดยบูรณาการรวมกับหนวยงานภาครัฐตางๆ ที่มีความสัมพันธ
เกี่ยวเนื่องกัน เพื่อสามารถใหบริการไดอยางสะดวกรวดเร็ว เปนธรรม ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และสราง
ความพึงพอใจแกประชาชนผูใชบริการ
สํานักงานประกันสังคม เปนหนวยงานทีเ่ นนการใหบริการแกนายจาง ลูกจาง ผูประกันตน และผูม ี
สิทธิใหไดรับสิทธิประโยชนตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 และพระราชบัญญัติประกันสังคม
พ.ศ.2533 และที่แกไขเพิ่มเติม และโดยทีง่ านดังกลาวมีความเกีย่ วเนื่องกับงานทะเบียนฯและบัตรฯของที่ทํา
การปกครองจังหวัด/อําเภอ เพราะตองใชเอกสารในการประกอบการพิจารณาประโยชนทดแทนตางๆ ซึ่ง
บางครั้งเจาหนาที่ของแตละสวนไมเขาใจในงานของกันและกันทําใหเกิดปญหาในทางปฏิบัติเปนเหตุใหสงผล
กระทบตอการใหบริการแกประชาชน
ดังนั้น จังหวัดขอนแกนโดยความรวมมือของหนวยงานตางๆ จึงเกิดแนวความคิดในการจัดการ
ความรู
รวมกันระหวางสํานักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแกนในฐานะที่รับผิดชอบงานสิทธิประโยชนของ
ผูประกันตน และที่ทําการปกครองจังหวัด/อําเภอในฐานะที่รับผิดชอบงานทะเบียนฯและบัตรฯ ในประเด็น
สิทธิประโยชนของผูประกันตนที่เกีย่ วเนือ่ งกับงานทะเบียนฯและบัตรฯ เพื่อรวมกันแกไขปญหา และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการใหบริการแกผูใชบริการตอไป
2. ความหมายและสิทธิของผูประกันตน
การเปนผูประกันตน หมายถึง
มาตรา 33 ใหลูกจางซึ่งมีอายุไมต่ํากวา 15 ปบริบูรณและไมเกิน 60 ปบริบูรณเปนผูประกันตน
ลูกจางซึ่งเปนผูประกันตนอยูแลวตามวรรคหนึ่งเมื่อมีอายุครบ 60 ปบริบูรณ และยังเปนลูกจางของ
นายจางซึ่งอยูภ ายใตบังคับแหงพระราชบัญญัตินี้ใหถือวาลูกจางนั้นเปนผูประกันตนตอไป
มาตรา 38 ความเปนผูประกันตนตามมาตรา 33 สิ้นสุดลง เมื่อผูประกันตนนั้น
(1) ตาย
(2) สิ้นสภาพการเปนลูกจาง

ในกรณีที่ผูประตนที่สิ้นสภาพการเปนลูกจางตาม (2) ไดสงเงินสมทบครบตามเงื่อนเวลาที่จะกอให
เกิดสิทธิตามบทบัญญัติในลักษณะ 3 แลว ใหผูนั้นมีสิทธิตามบทบัญญัติในหมวด 2 หมวด 3 หมวด 4
และหมวด 5 ตอไปอีก 6 เดือนนับแตวนั ที่สิ้นสภาพการเปนลูกจาง หรือตามระยะเวลาที่กําหนดเพิม่ ขึ้นโดย
พระราชกฤษฎีกา ซึ่งตองไมเกิน 12 เดือนนับแตวันทีส่ ิ้นสภาพการเปนลูกจาง
มาตรา 39 ผูใดเคยเปนผูประกันตนตามมาตรา 33 โดยจายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวา 12 เดือน
และตอมาความเปนผูประกันตนไดสิ้นสุดลงตามมาตรา 38(2) ถาผูนั้นประสงคจะเปนผูประกันตนตอไป ให
แสดงความจํานงตอสํานักงานตามระเบียบที่เลขาธิการกําหนด ภายใน 6 เดือนนับแตวันสิ้นสุดความเปน
ประกันตน
มาตรา 41 ความเปนผูประกันตนตามมาตรา 39 สิ้นสุดลงเมื่อผูประกันตนนั้น
(1) ตาย
(2) ไดเปนผูประกันตนตามมาตรา 33 อีก
(3) ลาออกจากความเปนผูประกันตนโดยการแสดงความจํานงตอสํานักงาน
(4) ไมสงเงินสมทบ 3 เดือนติดตอกัน
(5) ภายในระยะเวลา 12 เดือนสงเงินสมทบมาแลวไมครบ 9 เดือน
การสิ้นสุดความเปนผูประกันตน (4) สิ้นสุดลงตั้งแตเดือนแรกที่ไมสงเงินสมทบ และการสิ้นสุด
ความเปนผูประกันตนตาม (5) สิ้นสุดลงในเดือนที่สงเงินสมทบไมครบ 9 เดือน
ในกรณีที่ผูประกันตนที่สิ้นสุดความเปนผูป ระกันตนตาม (3) (4) และ (5) ไมสงเงินสมทบครบตาม
เงื่อนเวลาที่จะกอใหเกิดสิทธิตามบทบัญญัติในลักษณะ 3 แลว ใหผูนั้นมีสิทธิตามบทบัญญัติในหมวด 2 หมวด
3 หมวด 4 และหมวด 5 ตอไปอีก 6 เดือนนับแตวันทีส่ ิ้นสุดความเปนผูประกันตน
มาตรา 42 เพือ่ กอสิทธิแกผูประกันตนในการขอรับประโยชนทดแทนตามบัญญัติลักษณะ 3 ใหนับ
ระยะเวลาประกันตนตามมาตรา 33 และหรือมาตรา 39 ทุกชวงเขาดวยกัน
ประโยชนทดแทนมี 7 กรณี คือ
(1) ประโยชนทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวย
(2) ประโยชนทดแทนในกรณีคลอดบุตร
(3) ประโยชนทดแทนในกรณีทุพพลภาพ
(4) ประโยชนทดแทนในกรณีตาย
(5) ประโยชนทดแทนในกรณีสงเคราะหบตุ ร (บังคับใช 31 ธันวาคม 2541)
(6) ประโยชนทดแทนในกรณีชราภาพ (บังคับใช 31 ธันวาคม 2541)
(7) ประโยชนทดแทนในกรณีวางงาน ยกเวนผูประกันตนตามมาตรา 39
(บังคับใช 1 มกราคม 2547)

3. การยื่นเรื่องและหลักฐานประกอบการขอรับประโยชนทดแทน
3.1 การยื่นเรื่องขอรับประโยชนทดแทน
การยื่นเรือ่ งขอรับประโยชนทดแทนสามารถดําเนินการได 2 ทาง ดังนี้
(1) ยื่นเรือ่ ง ณ สํานักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแกน ถนนศูนยราชการ อําเภอเมือง
ขอนแกน จังหวัดขอนแกน (ขางศาลากลางจังหวัดขอนแกน หรือฝงตรงขามสํานักงานเหลากาชาดจังหวัด
ขอนแกน)
โทร. 0-4324-5328 ตอ 102 โทรสาร 0-4323-9627
(2) ยื่นเรือ่ งผานทางไปรษณีย ไปยังหัวหนาสวนราชการตามชื่อและที่อยูทายนี้
เรียน ประกันสังคมจังหวัดขอนแกน
สํานักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแกน
ถนนศูนยราชการ อําเภอเมืองขอนแกน
จังหวัดขอนแกน
40000
3.2 การขอรับแบบฟอรมสําหรับการยื่นเรื่อง
สามารถรับแบบฟอรมไดที่สํานักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแกน หรือทีว่ าการอําเภอทุกแหง
ในจังหวัดขอนแกน หรือทางเว็บไซต www.sso.go.th รายการแบบฟอรมขอรับประโยชนทดแทน (สปส.
2-01)
3.3 การรับเงิน
สามารถรับเงินได 3 ทาง ดังนี้
(1) ณ สํานักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแกน ถนนศูนยราชการ อําเภอเมืองขอนแกน
จังหวัดขอนแกน (ขางศาลากลางจังหวัดขอนแกน หรือฝงตรงขามสํานักงานเหลากาชาดจังหวัด
ขอนแกน)
(2) ทางไปรษณียธนาณัติ
(3) ทางธนาคาร 6 แหง ไดแก ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน), ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
จํากัด
(มหาชน), ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน), ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) และ
ธนาคารไทยพาณิชย

3.4 หลักฐานและเงื่อนไขการขอรับประโยชนทดแทน
กรณี
หลักฐาน
- ใบเสร็จรับเงิน (กรณีขอรับคารักษาพยาบาลและกรณี
เจ็บปวย/ประสบ
ขอรับคาอวัยวะเทียม/อุปกรณ)
อันตราย
- กรณีที่ไมเขารักษาฯ - ใบรับรองแพทย (กรณีขอรับคาอวัยวะเทียม/อุปกรณ
โรงพยาบาลตามบัตร ใหแพทยระบุความจําเปนตองใช และประเภทอวัยวะ/
อุปกรณ ที่ใชดวย และกรณีขอรับเงินทดแทนการขาด
รับรองสิทธิ
รายไดใหแพทยระบุวันหยุดงาน)
- หนังสือรับรองของนายจาง (ใชเฉพาะกรณีขอรับเงิน
ทดแทนการขาดรายได)
คลอดบุตร
- กรณีผูประกันตน
หญิงใชสิทธิ

- สูติบัตรตนฉบับของบุตรพรอมถายสําเนา 1 ชุด (กรณี
บุตรแฝดใหแนบสูติบัตรของคูแฝดดวย)

เงื่อนไข
- จายเงินสมทบ
ไมนอยกวา 3 เดือน
ภายใน 15 เดือน

- จายเงินสมทบ
ไมนอยกวา 7 เดือน
ภายใน 15 เดือน

-

กรณีผูประกันตน
ชายใชสิทธิ

- สูติบัตรตนฉบับของบุตรพรอมสําเนา 1 ชุด (กรณีบุตร
แฝดใหแนบสูติบัตรของคูแฝดดวย)
- สําเนาทะเบียนสมรส กรณีไมไดจดทะเบียนสมรสให
แนบหนังสือรับรองของผูประกันตนกรณีไมมีทะเบียน
สมรส

ทุพพลภาพ

- ใบรับรองแพทย (กรณีขอคาอวัยวะเทียม/อุปกรณ ให
แพทยระบุความจําเปนตองใชและประเภทที่ใชดวย)
- ใบเสร็จรับเงิน (กรณีขอรับคาอวัยวะเทียม/อุปกรณ)
- สําเนาเวชระเบียน (ถามี)

- จายเงินสมทบ
ไมนอยกวา 3 เดือน
ภายใน 15 เดือน

- มรณบัตรตนฉบับพรอมสําเนา 1 ชุด
- หลักฐานจากฌาปนสถาน หรือมัสยิดที่แสดงวาเปน
ผูจัดการศพ

- จายเงินสมทบ
ไมนอยกวา 1 เดือน
ภายใน 6 เดือน

ตาย
- กรณีขอรับคาทําศพ

กรณี
กรณีขอรับเงิน
สงเคราะห
-

- กรณีเงินชราภาพ

กรณีผูประกันตนถึง
แก ความตาย

สงเคราะหบุตร
- กรณีผูประกันตน
หญิงใชสิทธิ

กรณีผูประกันตน
ชายใชสิทธิ
-

ชราภาพ

หลักฐาน
- สําเนาบัตรประจําตัวประชนของผูจัดการศพ
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนของผู
มีสิทธิรับเงินสงเคราะห
- สําเนาทะเบียนสมรสของผูประกันตน และของบิดา
มารดา
(ถามี)
- สําเนาสูติบัตรของบุตร หรือสําเนาทะเบียนบานของ
บุตร
กรณีไมมีสูติบัตร
- สําเนามรณบัตร
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนของผู
มีสิทธิรับเงินบําเหน็จชราภาพ
- สําเนาทะเบียนสมรสของผูประกันตน และของบิดา
มารดา
(ถามี)
- สําเนาสูติบัตรของบุตร หรือสําเนาทะเบียนบานของ
บุตรกรณีไมมสี ูติบัตร

เงื่อนไข

- สูติบัตรตนฉบับของบุตรพรอมสําเนา 1 ชุด (กรณีบุตร - จายเงินสมทบไม
แฝดใหแนบสูติบัตรของคูแฝดดวย)
นอยกวา 12 เดือน
- สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพยหนา ภายใน 36 เดือน
แรก ซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชีของผูยื่นคําขอ
- สําเนาทะเบียนสมรส หรือสําเนาทะเบียนหยาของ
ผูประกันตน หรือสําเนาทะเบียนรับรองบุตร หรือสําเนา
คําพิพากษา หรือคําสั่งของศาล
- สูติบัตรตนฉบับของบุตรพรอมสําเนา 1 ชุด (กรณีบุตร
แฝดใหแนบสูติบัตรของคูแฝดดวย)
- สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพยหนา
แรกซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชีของผูยื่นคําขอ
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

-อายุครบ 55 ป
บริบูรณ และสิ้นสุด

กรณี
วางงาน

หลักฐาน

เงื่อนไข
การเปนผูประกันตน
- สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพยหนา - จายเงินสมทบไม
แรกซึ่งมีชื่อ และเลขที่บัญชีของผูยื่นคําขอ
นอยกวา 6 เดือน
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ภายใน 15 เดือน

4. หลักการพิจารณาจายประโยชนทดแทน
ผูประกันตน หรือ ผูมีสิทธิ จะไดรับการพิจารณาตามสิทธิในกรณีตางๆ ภายใตเงื่อนไข ดังนี้
กรณี
เจ็บปวย/ประสบ
อันตราย

ประโยชนทไี่ ดรับ
- เขารับการรักษาฟรีไมตอง
เสียคาใชจายใดๆ ใน
โรงพยาบาล
ที่อยูใน
เครือขายประกันสังคม ไดแก
รพ.ขอนแกน ,
รพ.ศรีนครินทร, รพ.ชุมแพ
และ รพ.เวชประสิทธิ์

เงื่อนไข
- ผูประกันตนตองเลือกโรงพยาบาลที่อยูใน
เครือขายประกันสังคม
- ยกเวน โรคยกเวนตามประกาศ และจะตอง
ไมจงใจหรือยินยอมใหบุคคลอื่นทํารายจน
ไดรับอันตรายหรือบาดเจ็บ

- กรณีทันตกรรม เปน กรณีฟนปกติ
กรณียกเวน แต
- ถอนฟน, อุดฟน , ขูดหินปูน
สามารถใชสิทธิได
ครั้งละไมเกิน 250 บาท ปละ
ไมเกิน 500 บาท
กรณีฟนปลอม
ตองเปนฟนปลอมฐานอะคิลิก
ชนิดถอดได
- จํานวน 1-5 ซี่ จาย 1,200
บาท/5 ป
- จํานวน 6 ซี่ขึ้นไป จาย
1,400 บาท/5 ป

- สามารถใชบริการที่ใดก็ได ที่มีทันตแพทย
โดยนําใบเสร็จ ใบรับรองแพทย เบิกไดที่
สํานักงานประกันสังคมทั่วประเทศ
ภายใน 1 ป

กรณี
คลอดบุตร
- ผูประกันตนหญิง

-

ผูประกันตนชาย

ทุพพลภาพ

ตาย
- จายใหผูจัดการศพ

- จายเงินสงเคราะห

ใหทายาท

- กรณีเงินชราภาพ

กรณีผูประกันตนถึง

ประโยชนทไี่ ดรับ

เงื่อนไข

- คาคลอดบุตรเหมาจาย
12,000 บาท
- เงินสงเคราะหการหยุดงาน
เพื่อการคลอดบุตร รอยละ 50
ของคาจาง เปนเวลา 90 วัน

- ไดรับไมเกิน 2 ครั้ง

- คาคลอดบุตรเหมาจาย
12,000 บาท

- ไดรับไมเกิน 2 ครั้ง (สามารถใชสิทธิคลอด
บุตรของหญิงที่อยูกินฉันทสามี-ภรรยาอยาง
เปดเผยได ) ทั้งนี้ ตองไมจดทะเบียนสมรส
กับหญิงใดอยูก อน

- คาทดแทนการขาดรายได
รอยละ 50 ของคาจาง จาย
ตลอดชีวิต

- ตองสูญเสียสมรรถภาพของรางกาย หรือ
จิตใจตั้งแตรอยละ 50 ขึ้นไป

- คาทําศพ 40,000 บาท

- จายใหแกผูจดั การงานศพของผูประกันตน
โดยมีหนังสือรับรองจากทางวัดที่จดั การงาน
ศพ
- จายเงินสมทบตั้งแต 36 เดือน - จายแกทายาทผูประกันตน
แตไมถึง 10 ป ไดรับเทากับ
คาจางหนึ่งเดือนครึ่ง
- จายเงินสมทบตั้งแต 10 ปขึ้น
ไป ไดรับเทากับคาจาง 5 เดือน
- เงินบําเหน็จชราภาพ
- จายแกบุคคลที่ผูประกันตนทําหนังสือระบุ
ไววา เปนผูมีสิทธิรับ หรือหากผูประกันตน

กรณี
แก ความตาย

สงเคราะหบุตร
- กรณีผูประกันตน
หญิงใชสิทธิ

ประโยชนทไี่ ดรับ

- สามี-ภรรยาใหใชสิทธิ
รวมกันไดคราวละไมเกิน 2
คน เดือนละ 350 บาท/เดือน

- จายใหแกผูประกันตน (สามีหรือภรรยา)ที่
ยื่นคําขอ จายตัง้ แตบุตรอายุ 0 – 6 ป สิ้นสุด
การจายเมื่อบุตรอายุครบ 6 ป หรือยกบุตร
ใหเปนบุตรบุญธรรมของผูอื่น หรือบุตร
เสียชีวิต หรือผูประกันออกจากงาน
- จะตองเปนบุตรที่ชอบดวยกฎหมายเทานัน้

- จายเปน 2 ประเภท คือเปน
บําเหน็จชราภาพ และบํานาญ
ชราภาพ
1 ผูประกันตนตองอายุครบ 55
ปบริบูรณ
2 ความเปนผูป ระกันตนสิ้นสุด
ลง

บําเหน็จชราภาพ
1. กรณีสงเงินสมทบนอยกวา 12 เดือน จาย
ใหเทากับจํานวนเงินสมทบที่ผูประกันตน
กรณีสงเคราะหบุตรและชราภาพ
2. กรณีสงเงินสมทบตั้งแต 12 เดือนขึ้นไป
จายใหเทากับเงินสมทบที่ผูประกันตนนําสง
รวมสวนของนายจางนําสงกรณีสงเคราะห
บุตรและชราภาพ
กรณีบํานาญชราภาพ
- สงเงินสมทบตั้งแต 180 เดือนขึ้นไป จาย
เปนรายเดือนในอัตรารอยละ 20 ของคาจาง
เฉลี่ย 60 เดือนสุดทาย กอนความเปน
ผูประกันตนสิน้ สุดลงเปนฐานในการ
คํานวณ
- ยกเวนถูกใหออกจากงานโดยมีความผิด
ตามกฎหมายแรงงาน

- กรณีผูประกันตน

ชายใชสิทธิ
ชราภาพ

วางงาน

เงื่อนไข
ไมไดทําหนังสือระบุไวจายใหแกทายาทที่
ชอบดวยกฎหมายโดยเฉลีย่ แบงสวน

- กรณีลาออก จายรอยละ 30
ของคาจางไมเกิน 90 วัน
- กรณีถูกเลิกจางจายรอยละ 50
ของคาจางไมเกิน 180 วัน

5. ปญหาและแนวทางแกไขในกรณีการขอรับประโยชนทดแทน
จากการปฏิบัตงิ านของเจาหนาที่สํานักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแกนที่ผานมาจะพบปญหาใน
สวนที่เกีย่ วเนือ่ งกับงานทะเบียนฯ และบัตรฯ 3 กรณี คือ
1. กรณีคลอดบุตร
2. กรณีตาย
3. กรณีสงเคราะหบุตร
กรณีคลอดบุตร หมายความวา การที่ทารกออกจากครรภมารดา ซึ่งมีระยะเวลาตั้งครรภไมนอยกวา
28 สัปดาห ไมวาทารกจะมีชวี ิตรอดอยูห รือไม
กรณีตาย หมายความวา ผูประกันตนที่จา ยเงินสมทบจนกอใหเกิดสิทธิกรณีตายและสาเหตุการตาย
จะตองไมเกิดจากการจงใจหรือยินยอมใหผูอื่นกระทํา
กรณีสงเคราะหบุตร หมายความวา ประโยชนทดแทนทีผ่ ูประกันตนไดจายเงินสมทบจนกอใหเกิด
สิทธิตามเงื่อนไข และตองเปนบุตรที่ ชอบดวยกฎหมายเทานั้น โดยมีเงื่อนไขการจาย ดังนี้
1. บุตรคราวละ 2 คน อายุตั้งแต 0-6 ป
2. จายรายเดือน ๆ ละ 350 บาท / บุตร 1 คน
3. ผูประกันตนทุพพลภาพ จายจนกวาบุตรอายุครบ 6 ป
4. ผูประกันตนตาย จายจนกวาบุตรอายุครบ 6 ปแกผูอุปการะบุตรผูประกันตน
บุตรที่ชอบดวยกฎหมายของผูประกันตนชาย
1. จดทะเบียนสมรสกับมารดาของบุตร
2. จดทะเบียนรับรองบุตร
3. ยื่นคํารองตอศาล
การใหคําแนะนํากรณีแกผูมาใชสิทธิกรณีที่เกิดปญหา
ปญหาดานเอกสารของผูใชสทิ ธิ
การใหคําแนะนํา
- ใบเกิดหาย
-ไมตองแจงความเอกสารสูญหาย
-ใหผูใชสิทธิไปขอคัดรับรองทะเบียนคนเกิด (ทร.1/ก) ที่สํานักทะเบียน
ราษฎรทุกแหง
- ชื่อบิดา-มารดาที่ปรากฏในใบ กรณีชื่อไมถูกตอง
เกิดไมตรงกับบัตรประชาชนของ -ใหเจาหนาทีต่ รวจสอบรายการขอมูลบุคคลในระบบทะเบียนราษฎร
ผูใชสิทธิ
ถาตรวจสอบชื่อในบัตรประชาชนและทะเบียนตรงกันแตในใบเกิดไม

ปญหาดานเอกสารของผูใชสทิ ธิ

การใหคําแนะนํา
ถูกตองใหผูใชสิทธิไปติดตอที่สํานักทะเบียนฯ ที่ตนเองมีภูมิลําเนาอยู
เพื่อขอออกหนังสือรับรองบุคคล โดยนําเอกสารสําเนาทะเบียนบาน ,
บัตรประชาชน , เอกสารทางราชการอื่นๆ เชน สค.9 , ใบเปลี่ยนชื่อสกุล ,วุฒิการศึกษาไปพรอมดวย
-ใหทายาทผูประกันตนไปติดตอที่สํานักทะเบียนฯ ที่มีชอื่ ผูประกันตนที่
ตาย เพื่อขอใหออกหนังสือรับรองการตายของบิดา-มารดา
ผูประกันตนทีต่ าย โดยมีพยานบุคคลที่เชื่อถือได

-ใบมรณบัตรของบิดา-มารดา
ผูประกันตนทีเ่ สียชีวิตนานแลว
ไมมีใบมรณบัตรมาแสดงในการ
ขอใชสิทธิ
-การตรวจวาผูป ระกันตนที่
-ใหหญิงที่อางวาเปน “ภรรยา” ไปติดตอที่สํานักทะเบียนฯไดทกุ แหง
เสียชีวิตจดทะเบียนสมรสหรือไม เพื่อขอคัดรับรองทะเบียนสมรส
ไมมีหลักฐานแสดง

-กรณีที่ไมมีการประทับตราคําวา -ใหทายาทผูประกันตน ไปติดตอที่สํานักทะเบียนฯไดทุกแหง เพื่อขอคัด
รับรองทะเบียนคนตาย (ทร.4/ก) ซึ่งใชเปนเอกสารแทนกันได
" ตาย " ในทะเบียนบาน
(เนื่องจากตายตางสถานที่)
-ผูประกันตนชายไมไดจด
ทะเบียนสมรส การจดทะเบียน
รับรองบุตรทางอําเภอมี
หลักเกณฑอยางไร

-ใหผูประกันตนชาย ไปจดทะเบียนรับรองบุตรที่สํานักทะเบียนฯ ที่
ประสงคจะขอจดทะเบียนรับรองบุตร โดยตองมีมารดาของบุตร
ผูประกันตนและบุตรผูประกันตนไปใหความยินยอม
- กรณีบุตรเปนผูเยาว ไมสามารถใหความยินยอมได ใหผูประกันตนชาย
ไปยื่นคํารองตอศาลเพื่อขอรับรองวาเปนบุตร
- กรณีมารดาของบุตรผูประกันตน ไมสามารถมาใหคํายินยอมได
ใหผูประกันตนชายยืน่ คํารองตอศาล ยกเวนมารดาของบุตรถึงแกกรรม
- กรณีมารดาของบุตรผูประกันตนถึงแกกรรม และบุตรยังเปนผูเยาวก็
ตองยื่นคํารองตอศาล

- ผูประกันตนไมไดนําทะเบียน -ใหผูใชสิทธิไปขอคัดรับรองทะเบียนสมรส และขอความรวมมือ
สมรสมาแสดง แตคัดใหผดิ คน เจาหนาที่ สํานักงานทะเบียนฯตรวจสอบใหตรงกับบัตรประชาชนของ
เพราะเจาหนาที่คียขอมูลตามชื่อ- ผูใชสิทธิ ใหเปนบุคคลเดียวกัน ผูใชสทิ ธิจะไดไมเสียเวลา
สกุล แตเปนคนละคน

ปญหาดานเอกสารของผูใชสทิ ธิ

การใหคําแนะนํา

6. แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการ
แผนผังและระยะเวลาการใหบริการปรากฏตามรายการทายนี้ ยกเวนในกรณีวางงาน ซึ่งจะตองขึน้
ทะเบียนที่สํานักงานจัดหางานจังหวัดกอน แลวโอนขอมูลไปยังสํานักงานประกันสังคมเพื่อพิจารณาวินิจฉัย
สั่งจายตอไป และโอนเงินเขาบัญชี หลังจากผูประกันตนมารายงานตัวตามนัด 5 วันทําการ

เรื่อง การขอรับประโยชนทดแทนจากกองทุนประกันสังคม กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวย (ทุกเรื่อง)
(กรณีเอกสารถูกตอง ครบถวน ไมตองขอความเห็นแพทย)
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ

ผูประกันตน
ผูยื่นคําขอ

รับคําขอ ตรวจสอบความครบถวนและ
ถูกตองของแบบคําขอ และเอกสาร
ประกอบการยื่นคําขอ
(5 นาที / ราย) *

-

สรุป 4 ขั้นตอน
3 จุดบริการ รวมระยะเวลา 45 นาที
หมายเหตุ วันที่ 13-15 และ 27-29 เวลาขอรับบริการอาจเกินกวา 45 นาที

บันทึกคําขอในระบบคอมพิวเตอร
ตรวจสอบขอมูลและเอกสารที่เกี่ยวของ
สอบขอเท็จจริง
พิจารณาวินิจฉัยประโยชนทดแทน
(20 นาที / ราย) *

-

อนุมัติ
แจงคําสั่งประโยชน
ทดแทน
( 10 นาที / ราย)

จายเงิน
(10 นาที /ราย) *

เรื่อง การขอรับประโยชนทดแทนจากกองทุนประกันสังคม กรณีทันตกรรม (กรณีเอกสารถูกตอง ครบถวน)
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ

ผูประกันตน
ผูยื่นคําขอ

รับคําขอ ตรวจสอบความครบถวนและ
ถูกตองของแบบคําขอ และเอกสาร
ประกอบการยื่นคําขอ
(5 นาที / ราย) *

สรุป 3 ขั้นตอน
2 จุดบริการ * รวมระยะเวลา 30 นาที
หมายเหตุ วันที่ 13-15 และ 27-29 เวลาขอรับบริการอาจเกินกวา 30 นาที

-

บันทึกคําขอในระบบคอมพิวเตอร
ตรวจสอบขอมูลและเอกสารที่เกี่ยวของ
พิจารณาวินิจฉัยประโยชนทดแทน
อนุมัติ
แจงคําสั่งประโยชนทดแทน
(15 นาที / ราย)

จายเงิน
(10 นาที / ราย) *

เรื่อง การขอรับประโยชนทดแทนจากกองทุนประกันสังคม กรณีคลอดบุตร (กรณีเอกสารถูกตอง ครบถวน)
(ก) เงินทดแทนคาบริการทางการแพทย
(ข) เงินสงเคราะหการหยุดงานเพื่อการคลอดบุตร
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ

ผูประกันตน
ผูยื่นคําขอ

รับคําขอ ตรวจสอบความครบถวน
และถูกตองของแบบคําขอ และ
เอกสารประกอบการยื่นคําขอ
(5 นาที / ราย) *

-

บันทึกคําขอในระบบคอมพิวเตอร
ตรวจสอบขอมูลและเอกสารที่เกี่ยวของ
สอบขอเท็จจริง
พิจารณาวินิจฉัยประโยชนทดแทน
(10 นาที / ราย) *

สรุป 4 ขั้นตอน
3 จุดบริการ รวมระยะเวลา 35 นาที
หมายเหตุ วันที่ 13-15 และ 27-29 เวลาขอรับบริการอาจเกินกวา 35 นาที

-

อนุมัติ
แจงผลคําสั่ง
ประโยชนทดแทน
(10 นาที / ราย)

จายเงิน
(10 นาที / ราย) *

เรื่อง การขอรับประโยชนทดแทนจากกองทุนประกันสังคม กรณีทุพพลภาพ
เฉพาะเงินทดแทนการขาดรายไดและคารักษาพยาบาล สําหรับผูประกันตนที่มีมติใหเปนผูทุพพลภาพแลว (กรณีเอกสารถูกตอง ครบถวน)
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการทีป่ รับปรุงใหม

ผูประกันตน
ผูยื่นคําขอ

รับคําขอ ตรวจสอบความครบถวนและ
ถูกตองของแบบคําขอ และเอกสาร
ประกอบการยื่นคําขอ
(5 นาที / ราย) *

-

สรุป 4 ขั้นตอน
3 จุดบริการ * รวมระยะเวลา 40 นาที
หมายเหตุ วันที่ 13-15 และ 27-29 เวลาขอรับบริการอาจเกินกวา 40 นาที

บันทึกคําขอในระบบคอมพิวเตอร
ตรวจสอบขอมูลและเอกสารที่เกี่ยวของ
สอบขอเท็จจริง
พิจารณาวินิจฉัยประโยชนทดแทน
(20 นาที / ราย) *

-

อนุมัติ
แจงคําสั่งประโยชน
ทดแทน
( 5 นาที / ราย)

จายเงิน
(10 นาที / ราย) *

เรื่อง การขอรับประโยชนทดแทนจากกองทุนประกันสังคม กรณีตาย (เปนคาทําศพ)
(กรณีเอกสารถูกตอง ครบถวน)
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ

ผูประกันตน
ผูยื่นคําขอ

รับคําขอ ตรวจสอบความครบถวนและ
ถูกตองของแบบคําขอ และเอกสาร
ประกอบการยื่นคําขอ
(10 นาที / ราย) *

-

บันทึกคําขอในระบบคอมพิวเตอร
ตรวจสอบขอมูลและเอกสารที่เกี่ยวของ
สอบขอเท็จจริง
พิจารณาวินิจฉัยประโยชนทดแทน
(30 นาที / ราย) *

สรุป 4 ขั้นตอน
3 จุดบริการ * รวมระยะเวลา 60 นาที
หมายเหตุ วันที่ 13-15 และ 27-29 เวลาขอรับบริการอาจเกินกวา 150 นาที

-

อนุมัติ
แจงคําสั่งประโยชน
ทดแทน
( 10 นาที / ราย)

จายเงิน
(10 นาที / ราย) *

เรื่อง การขอรับประโยชนทดแทนจากกองทุนประกันสังคม กรณีตาย (เปนเงินสงเคราะหกรณีตาย)
(กรณีเอกสารถูกตอง ครบถวน)
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ

ผูประกันตน
ผูยื่นคําขอ

รับคําขอ ตรวจสอบความครบถวนและ
ถูกตองของแบบคําขอ และเอกสาร
ประกอบการยื่นคําขอ
(20 นาที / ราย) *

-

บันทึกคําขอในระบบคอมพิวเตอร
ตรวจสอบขอมูลและเอกสารที่เกี่ยวของ
สอบขอเท็จจริง
พิจารณาวินิจฉัยประโยชนทดแทน
(80 นาที / ราย) *

สรุป 4 ขั้นตอน
3 จุดบริการ * รวมระยะเวลา 150 นาที
หมายเหตุ วันที่ 13-15 และ 27-29 เวลาขอรับบริการอาจเกินกวา 150 นาที

-

อนุมัติ
แจงคําสั่งประโยชน
ทดแทน
( 30 นาที / ราย)

จายเงิน
(20 นาที / ราย) *

เรื่อง การขอรับประโยชนทดแทนจากกองทุนประกันสังคม กรณีสงเคราะหบุตร (กรณีเอกสารถูกตอง ครบถวน)
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ

ผูประกันตน
ผูยื่นคําขอ

รับคําขอ ตรวจสอบความครบถวนและ
ถูกตองของแบบคําขอ และเอกสาร
ประกอบการยื่นคําขอ
(5 นาที / ราย) *

สรุป 3 ขั้นตอน
2 จุดบริการ* รวมระยะเวลา 30 นาที
หมายเหตุ วันที่ 13-15 และ 27-29 เวลาขอรับบริการอาจเกินกวา 30 นาที

-

บันทึกคําขอในระบบคอมพิวเตอร
ตรวจสอบขอมูลและเอกสารที่เกี่ยวของ
สอบขอเท็จจริง
พิจารณาวินิจฉัยประโยชนทดแทน
(15 นาที / ราย) *

-

อนุมัติ
แจงผลคําสั่ง
ประโยชนทดแทน
(10 นาที / ราย)

เรื่อง การขอรับประโยชนทดแทนจากกองทุนประกันสังคม กรณีชราภาพ
(กรณีเอกสารถูกตอง ครบถวน)
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ

ผูประกันตน
ผูยื่นคําขอ

รับคําขอ ตรวจสอบความครบถวนและ
ถูกตองของแบบคําขอ และเอกสาร
ประกอบการยื่นคําขอ
(5 นาที / ราย) *

-

สรุป 4 ขั้นตอน
3 จุดบริการ * รวมระยะเวลา 45 นาที
หมายเหตุ วันที่ 13-15 และ 27-29 เวลาขอรับบริการอาจเกินกวา 45 นาที

บันทึกคําขอในระบบคอมพิวเตอร
ตรวจสอบขอมูลและเอกสารที่เกี่ยวของ
สอบขอเท็จจริง
พิจารณาวินิจฉัยประโยชนทดแทน
(20 นาที / ราย) *

-

อนุมัติ
แจงคําสั่งประโยชน
ทดแทน
( 10 นาที / ราย)

จายเงิน
(10 นาที / ราย) *
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หมายเลขโทรศัพทติดตอสํานักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแกน
งาน/ฝาย
งานประโยชนทดแทน

ชื่อผูประสานงาน
น.ส.ลัดดา แซลี้

งานทะเบียน

นางภัทรินร บัญนจักร

งานเงินสมทบ

นายอนุรักษ ไทยทอง

งานบริหาร

น.ส.จิรภัทร สายเชื้อ

โทรศัพท
0-4324-5328 ตอ
102
0-4324-5328 ตอ
106
0-4324-5328 ตอ
111
0-4324-5328 ตอ
115

โทรสาร
0-4323-9627
0-4323-9627
0-4323-9627
0-4323-9627

หมายเลขโทรศัพทติดตอสํานักทะเบียนอําเภอในจังหวัดขอนแกน
อําเภอ
อําเภอเมืองขอนแกน
อําเภอพล
อําเภอบานไผ
อําเภอชุมแพ
อําเภอน้ําพอง
อําเภอหนองสองหอง
อําเภอหนองเรือ
อําเภอสีชมพู
อําเภอบานฝาง
อําเภอพระยืน
อําเภอชนบท
อําเภอมัญจาคีรี
อําเภอภูเวียง
อําเภอภูผามาน
อําเภอแวงนอย

โทรศัพท
0-4323-9998 / 0-4324-1002
0-4341-8077
0-4327-4916
0-4331-1300
0-4343-2315
0-4349-1218
0-4329-4072
0-4339-9110
0-4344-9008
0-4326-6026
0-4328-7027
0-4328-9049
0-4329-2017
0-4339-6053
0-4349-9053

โทร.ภายใน
4001
4012
4010
4005
4007
4015
4004
4006
4002
4003
4018
4017
4016
4020
4014

โทรสาร
0-4323-6115
0-4341-5640
0-4327-2611
0-4331-1300
0-4343-1438
0-4349-1274
0-4329-4112
0-4339-9140
0-4326-9095
0-4326-6026
0-4328-6252
0-4328-9049
0-4329-1225
0-4339-6035
0-4349-9503
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อําเภอ
อําเภอแวงใหญ
อําเภอเปอยนอย
อําเภอกระนวน
อําเภอเขาสวนกวาง
อําเภออุบลรัตน
อําเภอบานแฮด
อําเภอโนนศิลา
อําเภอโคกโพธิ์ไชย
อําเภอซําสูง
อําเภอหนองนาคํา
อําเภอเวียงเกา

โทรศัพท
0-4349-6598
0-4349-4367
0-4325-1092
0-4344-9113
0-4344-6012
0-4321-8218
0-4328-1436
0-4326-1184
0-4321-9227
0-4321-7099
0-4343-8455

โทร.ภายใน
4013
4011
4009
4019
4008
4024
4025
4022
4021
4023
4029

โทรสาร
0-4349-6051
0-4349-4024
0-4325-1361
0-4344-9113
0-4344-6098
0-4321-8218
0-4328-1104
0-4321-6184
0-4321-9105
0-4321-7316
0-4343-8451
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ตัวอยางหนังสือการขอเอกสารเพิ่มเติม

ที่ ขก ๐๐๒๕ /
เรื่อง ขอเอกสารประกอบการพิจารณาประโยชนทดแทน
เรียน

__ ____________ _____
สํานักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแกน
ถนนศูนยราชการ ขก ๔๐๐๐๐

นายอําเภอ________________________________/ ปลัดจังหวัด_____________________

ด ว ย นาย/นางสาว/นาง___________________________________
ขอรั บ ประโยชน ท ดแทน
กรณี______________________________________ ตอสํานักงานประกันสังคมจังหวัด แตขาดเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
F คัดรับรองทะเบียนการตาย (ทร.4/ก)
F ไมโครฟลม
F คัดทะเบียนบาน (ทร.14)
F คัดรับรองทะเบียนสมรส/หยา
F อื่น ๆ _______________________________________
จึงเรียนมาเพื่อขอความรวมมือออกเอกสารดังกลาว ใหแกผูมีสิทธิดวย และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

กลุมงานใหบริการ ๑.๑
โทร. ๐-๔๓๒๔๕๓๒๘ ,๐-๔๓๒๓-๘๒๗๑ ตอ ๑๐๒,๑๐๖
โทรสาร ๐-๔๓๒๓-๙๖๒๗

27

งานทะเบียนฯและบัตรฯ ที่เกี่ยวเนื่องกับงานประกันสังคม
1. การแจงยายออก
หลักการ
- เมื่อผูอยูในบานยายที่อยูจากบาน ใหเจาบานแจงการยายออกภายใน 15 วัน นับแตวันที่ผูอยูใ น
บานยายออก
หลักฐาน
1. สําเนาทะเบียนบาน (ฉบับเจาบาน)
2. บัตรประจําตัวประชาชนของเจาบาน
3. หนังสือมอบหมายจากเจาบาน (กรณีผูแจงยายไมใชเจาบาน)
4. บัตรประจําตัวประชาชนของผูที่ไดรับมอบหมายจากเจาบาน (กรณีมอบหมาย)
5. บัตรประจําตัวประชาชนของผูยายที่อยูกรณีแจงยายที่อยูของตนเอง
2. การแจงยายปลายทาง
หลักการ
- การแจงการยายที่อยูปลายทาง หมายความวา การแจงการยายที่อยูโดยผูขอแจงยาย สามารถไปขอ
แจงยายออก และขอแจงยายเขาตอนายทะเบียนผูรับแจงแหงทองที่ทไี่ ปอยูใหมโดยไมตองเดินทางกลับไปขอ
แจงยายออก ณ สํานักทะเบียนเดิมที่มีชอื่ อยูในทะเบียนบานจากทะเบียนบาน
หลักฐาน
1. สําเนาทะเบียนบาน (ฉบับเจาบาน) ของบานที่จะยายเขา
2. บัตรประจําตัวประชาชนของผูแจงยาย หรือบัตรประจําตัวตามกฎหมายอื่นพรอมสําเนาบัตรที่
ลงชื่อเจาของบัตรกํากับไว
3. เจาบานทีจ่ ะยายเขาอยูใหม
4. บัตรประจําตัวประชาชนของเจาบานที่จะยายเขาอยูใ หม
5. หนังสือยินยอมใหแจงยายเขาของเจาบานที่จะเขาอยูใหม (กรณีเจาบานไมสามารถไปดําเนินการ
แจงยายได )
6. หนังสือมอบหมายจากผูยายที่อยู บัตรฯ พรอมดวยสําเนาบัตรฯ ที่ลงชื่อเจาของบัตรกํากับไว
ทั้งผูมอบและผูรับมอบ (กรณีผูแจงยายที่อยูมอบผูอื่นมาดําเนินการแทน ผูรับมอบหมาย 1 คน ควร
ดําเนินการแทนผูประสงคจะแจงยายที่อยูป ลายทางไดไมเกิน 3 คน และทั้ง 2 ฝาย ควรเปนผูที่มี
ความเกีย่ วของสัมพันธกันไมวาจะเปนญาติ คนรูจักผูมีสวนไดเสีย หรือผูที่มีนิติสัมพันธ)
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3. การแจงยายปลายทางอัตโนมัติ
- ยายที่อยูสามารถติดตอขอแจงยายตอนายทะเบียนแหงทองที่ที่ผูนั้นอาศัยอยูใหมได โดยไมตอง
กลับไปภูมิลําเนาเดิมที่ตนมีชื่ออยูในทะเบียนบาน
- ถาเปนการยายที่อยูระหวางสํานักทะเบียน ON-LINE 1,082 แหง ที่จัดทําทะเบียนบานแบบสมุด
พก ไดแก สํานักทะเบียนในจังหวัด กรุงเทพมหานคร ชลบุรี นครปฐม พิษณุโลก เชียงใหม นครราชสีมา
อุดรธานี สุราษฎรธานี สงขลา อําเภอเมืองปทุมธานี และสํานักทะเบียนในจังหวัดอื่นๆ อีก 67 จังหวัด จะ
สามารถแจงยายผานระบบคอมพิวเตอรเสร็จภายในเวลา 15 นาที เสียคาธรรมเนียม 10 บาท
4. การทําบัตรประจําตัวประชาชน
คุณสมบัตขิ องบุคคลที่ตองทําบัตร
- ผูมีสัญชาติไทยซึ่งมีอายุตงั้ แต 15 ปบริบูรณ แตไมเกิน 17 ปบริบูรณ และมีชื่ออยูใ นทะเบียนบาน
ตองมีบัตรประจําตัวประชาชนตามบทบัญญัติมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ.
2526 ซึ่งแกไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542
- ผูซึ่งไดรับการยกเวนไมตองมีบัตร ซึ่งมีบัตรประจําตัวตามกฎหมายอื่น ใหใชบตั รประจําตัวนัน้
แทนบัตรประจําตัวประชาชน แตหากประสงคจะขอมีบัตร (รวมทั้งผูซึ่งมีอายุเกิน 70 ป ) ก็สามารถทําไดและ
ตองเสียคาธรรมเนียมตามทีก่ ฎหมายกําหนด
สถานที่ยื่นคําขอทําบัตร
- ผูที่ประสงคจะขอบัตรประจําตัวประชาชน สามารถยื่นคําขอได ณ สํานักทะเบียนอําเภอ สํานัก
ทะเบียนทองถิ่นเทศบาล และสํานักงานเขตทุกแหง
กรณีขอมีบัตรครั้งแรก
หลักการ
- ผูมีสัญชาติไทย อายุตั้งแต 15 ปบริบูรณ ตองขอมีบัตรประจําตัวประชาชน ภายใน 60 วัน
หากพนกําหนดจะเสียคาปรับไมเกิน 500 บาท
หลักฐาน
1. สําเนาทะเบียนบาน
2. สูติบัตร หรือหลักฐานอืน่ ที่มีรูปถายที่ทางราชการออกให
3. หากไมมหี ลักฐานตามขอ 2 ใหนําเจาบานหรือบุคคลผูนาเชื่อถือไปรับรอง
4. กรณีบิดาและมารดาเปนคนตางดาว ใหนําใบสําคัญประจําตัวบุคคลตางดาวของบิดา
และมารดา ไปแสดงดวย
ไมเสียคาธรรมเนียม
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กรณีบัตรเดิมหมดอายุ
หลักการ
- เมื่อบัตรเดิมหมดอายุใหทําบัตรใหม ภายใน 60 วัน หากพนกําหนดจะเสียคาปรับไมเกิน
200 บาท แตหากผูถือบัตรมีความประสงคจะทําบัตรกอนบัตรจะหมดอายุสามารถทําไดภายใน 60 วัน
กอนที่บัตรเดิมหมดอายุ
- การนับวันบัตรหมดอายุ ใหถือเอาวันครบรอบวันเกิดเปนเกณฑ
หลักฐาน
1. สําเนาทะเบียนบาน
2. บัตรประจําตัวประชาชนเดิมที่หมดอายุ
ไมเสียคาธรรมเนียม
กรณีบัตรหายหรือบัตรถูกทําลาย
หลักการ
- เมื่อบัตรหาย หรือบัตรถูกทําลายใหแจงตอพนักงานเจาหนาที่ ที่สํานักทะเบียนที่
ประสงคจะทําบัตร เพื่อทําบัตรใหม ภายใน 60 วัน หากพนกําหนดจะเสียคาปรับไมเกิน
200 บาท
หลักฐาน
1. สําเนาทะเบียนบาน
2. หลักฐานอื่นทีม่ ีรูปถายที่ทางราชการออกให
3. หากไมมีเอกสารตามขอ 2 ใหนําเจาบานหรือบุคคลผูนาเชื่อถือไปรับรอง
เสียคาธรรมเนียม 20 บาท
กรณีบัตรเดิมชํารุด
หลักการ
- หากบัตรเดิมชํารุด เชน ไฟไหมบางสวน ถูกน้ําเลอะเลือนใหเปลีย่ นบัตรภายใน 60 วัน
หากพนกําหนดจะเสียคาปรับไมเกิน 200 บาท
หลักฐาน
1. สําเนาทะเบียนบาน
2. บัตรประจําตัวประชาชนเดิมที่ชํารุด
3. หลักฐานอื่นทีม่ ีรูปถายที่ทางราชการออกให
4. หากไมมีเอกสารตามขอ 3 ใหนําเจาบานหรือบุคคลผูนาเชื่อถือไปรับรอง
เสียคาธรรมเนียม 20 บาท
กรณีเปลี่ยนชือ่ ตัวหรือชื่อสกุล
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หลักการ
- หากเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือเปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุลใหเปลี่ยนบัตรภายใน 60 วัน
หากพนกําหนดจะเสียคาปรับไมเกิน 200 บาท
หลักฐาน
1. สําเนาทะเบียนบาน
2. บัตรประจําตัวประชาชนเดิม
3. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล
เสียคาธรรมเนียม 20 บาท
กรณีผูถือบัตรยายที่อยู
หลักการ
- ผูถือบัตรผูใดยายที่อยูจ ะขอเปลี่ยนบัตรใหตรงกับทะเบียนบานก็ได โดยยืน่ คําขอพรอม
หลักฐานสําเนาทะเบียนบาน และบัตรประจําตัวประชาชนเดิม
เสียคาธรรมเนียม 20 บาท
5. การแจงเกิด
หลักการ
- เมื่อมีคนเกิดตองแจงชื่อคนเกิดใหถูกตองตามหลักการตั้งชื่อบุคคล พรอมกับการแจงการเกิด
- คนเกิดในบานใหเจาบานหรือบิดาหรือมารดาแจงตอนายทะเบียนผูรับแจงแหงทองที่ที่มีคนเกิดใน
บาน ภายใน 15 วันนับแตวนั เกิด
หลักฐาน
1. สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน
2. บัตรประจําตัวประชาชนผูแจง
3. หนังสือรับรองการเกิดจากโรงพยาบาล (ถามี )
6. การแจงตาย
หลักการ
(1) คนตายในบาน
- ใหเจาบานหรือผูพ บศพแจงตอนายทะเบียนผูรับแจงแหงทองที่ที่มีคนตาย ภายใน 24
ชั่วโมง นับแตเวลาตายหรือพบศพ
(2) คนตายนอกบาน
- ใหคนที่ไปกับผูตาย หรือผูพบศพแจงตอนายทะเบียนผูรับแจงแหงทองที่ ที่มีการตายหรือ
พบศพ หรือแหงทองที่ที่จะพึงแจงไดภายใน 24 ชั่วโมงนับแตเวลาตายหรือเวลาพบศพ กรณีเชนนี้
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จะแจงตอพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจก็ได
กําหนดเวลาใหแจงตาย (1) และ (2) ถาทองที่ใดการคมนาคมไมสะดวก ผูอํานวยการทะเบียน
กลางอาจขยายเวลาออกไปตามที่เห็นสมควรแตตองไมเกิน 7 วันนับแตเวลาตายหรือเวลาพบศพ
หากไมปฏิบัตติ าม (1) และ (2) ตองระวางโทษปรับไมเกิน 1,000 บาท
หลักฐาน
1. สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานที่คนตายมีชื่อ และรายการบุคคล(ถามี)
2. หนังสือรับรองการตายจากโรงพยาบาล (ถามี)
3. บัตรประจําตัวประชาชนของผูแจง
7. การแจงยายเขา
หลักการ
- เมื่อมีผูยายที่อยูเขาอยูในบาน ใหเจาบานแจงการยายเขาภายใน 15 วันนับแตวันทีย่ ายเขาอยูใน
บาน
หากไมปฏิบัตติ ามตองระวางโทษปรับไมเกิน 1,000 บาท
หลักฐาน
1. สําเนาทะเบียนบาน (ฉบับเจาบาน)
2. บัตรประจําตัวประชาชนของเจาบาน
3. หนังสือมอบหมายจากเจาบาน (กรณีผูแจงยายไมใชเจาบาน)
4. บัตรประจําตัวประชาชนของผูที่ไดรับมอบหมายจากเจาบาน
5. ใบแจงการยายที่อยู (ท.ร.6) ตอนที่ 1 และ 2 ซึ่งเจาบานลงนามยินยอมใหยายเขาแลว
8. การจดทะเบียนสมรส
หลักฐาน
1. บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให
2. สําเนาหนังสือเดินทางกรณีชาวตางประเทศ
3. หนังสือรับรองสถานภาพบุคคลจากสถานทูตหรือสถานกงสุลหรือองคการของรัฐบาลประเทศ
นั้น มอบหมาย พรอมแปล (กรณีชาวตางประเทศขอจดทะเบียนสมรส)
4. สําเนาทะเบียนบาน
9. การจดทะเบียนหยา
หลักฐาน
1. บัตรประจําตัวประชาชน
2. ใบสําคัญการสมรส
3. หนังสือหยาหรือหนังสือสัญญา

32

10. การเปลี่ยนชื่อตัวและชือ่ รอง
หลักการ
- ตาม พ.ร.บ. ชื่อบุคคล พ.ศ. 2505 บุคคลสัญชาติไทยตองมีชื่อตัวและชื่อสกุลและจะมีชื่อรองดวย
ก็ได
คือ ชื่อประจําตัวบุคคล
ชื่อตัว
ชื่อรอง
คือ ชื่อซึ่งประกอบถัดจากชื่อตัว
ชื่อสกุล
คือ ชื่อประจําวงศสกุล
หลักฐาน
1. สําเนาทะเบียนบาน
2. บัตรประจําตัวประชาชน
3. ใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว (กรณีบคุ คลตางดาว)
11. การขอจดทะเบียนชื่อสกุล
หลักฐาน
1. สําเนาทะเบียนบาน
2. บัตรประจําตัวประชาชน
3. ใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว (กรณีบคุ คลตางดาว)
12. การขอรวมใชชื่อสกุล
หลักฐานและขั้นตอน
ขั้นตอนที1่ : สําหรับเจาของผูจดทะเบียนชื่อสกุล
1. สําเนาทะเบียนบาน
2. บัตรประจําตัวประชาชน
3. หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนชื่อสกุล (แบบ ช.2)
ขั้นตอนที2่ : สําหรับผูขอรวมชื่อสกุล
1. สําเนาทะเบียนบาน
2. บัตรประจําตัวประชาชน
3. หนังสืออนุญาตใหรว มใชชื่อสกุล
13. การจดทะเบียนรับรองบุตร
หลักฐาน
1. หนังสือแสดงความยินยอมของบุตร
2. หนังสือแสดงความยินยอมของมารดาของบุตร
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14. การจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม
หลักฐาน
1. บัตรประจําตัวประชาชน
2. หนังสืออนุมัติจากคณะกรรมการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม (กรณีบุตรบุญธรรมเปนผูเยาว)

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

