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หลักเกณฑ์และสิทธิประโยชน์ 
 
           หลักเกณฑ์ที่จะท ำให้ท่ำนมีสิทธิ คือ เม่ือผู้ประกันตนจ่ำยเงินสมทบมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน ภำยใน
ระยะเวลำ 15 เดือนก่อนกำรว่ำงงำน (ถูกเลิกจ้ำงหรือลำออกหรือสิ้นสุดสัญญำจ้ำงตำมก ำหนดระยะเวลำ) โดยไม่มี
ควำมผิดตำมกฎหมำย  
   
เงื่อนไขการเกิดสิทธิ 
  ให้ควำมคุ้มครองสิทธิประโยชน์กรณีว่ำงงำนแก่ผู้ประกันตนกรณีนำยจ้ำงจ้ำงหยุดกิจกำรชั่วครำวเนื่องจำกเหตุ

สุดวิสัย โดยยังไม่มีกำรเลิกจ้ำง เช่น กรณีสถำนประกอบกำรถูกน้ ำท่วม ต้องขึ้นทะเบียนผู้ว่ำงงำนที่ส ำนักงำนจัดหำงำน
ของรัฐภำยใน 30 วันนับแต่วนัทีว่่ำงงำน โดยไม่ต้องรอหนังสือรับรองกำรออกจำกงำน เพื่อเป็นกำรแสดงสิทธิ์ใน
เบ้ืองต้น มีควำมสำมำรถในกำรท ำงำนและพร้อมที่จะท ำงำนที่เหมำะสมตำมที่จัดหำให้ ต้องไม่ปฏิเสธกำรฝึกงำน                
ต้องรำยงำนต่อเจ้ำหน้ำที่ส ำนักจัดหำงำนไม่น้อยกว่ำเดือนละ 1 ครั้ง  

ผู้ที่ว่ำงงำนต้องไม่ถูกเลิกจ้ำงเนื่องจำกกรณี มีดังนี้ 
    -  ทุจริตต่อหน้ำที่กระท ำผิดอำญำโดยเจตนำแก่นำยจ้ำง 
    -  จงใจท ำให้นำยจ้ำงได้รับควำมเสียหำย 
    -  ฝ่ำฝืนข้อบังคับ หรือระเบียบเก่ียวกับกำรท ำงำน หรือค ำสั่งอันชอบด้วยกฎหมำยในกรณี ร้ำยแรง 
    -  ละทิ้งหน้ำที่เป็นเวลำ 7 วันท ำงำนติดต่อกัน โดยไม่มีเหตุอันควร 
    -  ประมำทเลินล่อเป็นเหตุให้นำยจ้ำงได้รับควำมเสียหำยอย่ำงร้ำยแรง 
    -  ได้รับโทษจ ำคุกตำมค ำพิพำกษำ 
    -  ต้องมิใช่ผู้มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีชรำภำพ มีสิทธิรับประโยชน์ทดแทนเริ่มตั้งแต่วนัที่ 8 นับ

แต่วันว่ำงงำนจำกกำรท ำงำนกับนำยจ้ำงรำยสุดท้ำย 
    -  ไม่เป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจตำมมำตรำ 39 

 
 
สิทธิที่ท่านจะได้รับประโยชน์ทดแทน 
 
กรณีถูกเลิกจ้าง  
  ได้รับเงินทดแทนระหว่ำงกำรว่ำงงำนปีละไม่เกิน 180 วัน ในอัตรำร้อยละ 50 ของค่ำจ้ำงเฉลี่ย โดย ค ำนวณ
จำกฐำนเงินสมทบขั้นต่ ำเดือนละ 1,650 บำท และฐำนเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน 15,000 บำทตัวอย่ำงเช่น  ผู้ประกันตน
มีเงินเดือนเฉลี่ย 10,000 บำท จะได้รับเดือนละ 5,000 บำท กรณีลำออกหรือสิ้นสุดสัญญำจ้ำงตำมก ำหนดระยะเวลำ  
ได้รับเงินทดแทนระหว่ำงกำรว่ำงงำนปีละไม่เกิน 90 วัน ในอัตรำร้อยละ 30 ของค่ำจ้ำงเฉลี่ย โดยค ำนวณจำกฐำนเงิน
สมทบขั้นต่ ำเดือนละ 1,650 บำท และฐำนเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน 15,000 บำท ตัวอย่ำงเช่น ผู้ประกันตนมีเงินเดือน
เฉลี่ย 10,000 บำท จะได้รับเดือนละ 3,000 บำท 

สทิธปิระโยชน์ส ำหรับผูป้ระกนัตน  

กรณีวำ่งงำน 
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  เม่ือผู้ประกันตนสิ้นสุดควำมเป็นผู้ประกันตน (ลำออก) สำมำรถใช้สิทธิประกันสังคมต่อได้อีก 6 เดือน โดย       
มิต้องเสียค่ำใช้จ่ำย (กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตรำย กรณีคลอดบุตร กรณีทพุพลภำพและกรณีเสียชีวิต) 
  ประโยชน์ทดแทนทุกกรณีเม่ือมีสิทธิต้องยื่นเรื่องรับเงินภำยใน 1 ปี เว้นแต่ กรณีว่ำงงำนผู้ประกันตนจะต้อง
ยื่นขึ้นทะเบียนว่ำงงำนที่ส ำนักงำนจัดหำงำนของรัฐ ต้องยื่นสิทธิภำยใน 30 วัน หลังจำกถูกเลิกจ้ำงหรือลำออกจำก
งำน หำกยื่นสิทธิเกินกว่ำ 30 วัน จะไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง และหำกยื่นสิทธิเกินวันที่จะได้รับสิทธิไปแล้ว จะไม่ได้รับ
สิทธิประโยชนท์ดแทนกรณีว่ำงงำน 
  หมำยเหตุ ในกรณียื่นค ำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่ำงงำนเพรำะเหตุถูกเลิกจ้ำง หรือเหตุถูกเลิกจ้ำงและ
ลำออกหรือสิ้นสุดสัญญำจ้ำงเกินกว่ำ 1 ครั้ง ภำยใน 1 ปีปฏิทิน ให้มีสิทธิได้รับเงินทดแทนทุกครั้ง รวมกันไม่เกิน 180 
วัน แต่ในกรณยีื่นขอรับประโยชนท์ดแทนในกรณีว่ำงงำนเพรำะเหตุลำออกหรือสิ้นสุดสัญญำจ้ำง เกินกว่ำ 1 ครั้ง 
ภำยใน 1 ปีปฏิทิน ให้มีสิทธิได้รับเงินทดแทนรวมกันไม่เกิน 90 วัน   
 
หลักฐานที่ต้องใช้เพ่ือขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงาน 
      1. แบบค ำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่ำงงำน (สปส. 2-01/7) 
      2. บัตรประจ ำตัวประชำชน พร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน 
      3. รูปถ่ำยขนำด 1 นิ้ว 1 รูป (ถ่ำยไม่เกิน 6 เดือน) 
      4. หนังสือรับรองกำรออกจำกงำนหรือส ำเนำแบบแจ้งกำรลำออกจำกงำนของผู้ประกันตนออกจำกงำนของ
ผู้ประกันตน (สปส. 6 -09) กรณีที่ไม่มีส ำเนำ สปส.6-09 ก็สำมำรถไปขึ้นทะเบียนกรณีว่ำงงำนได้ 
      5. หนังสือหรือค ำสั่งของนำยจ้ำงให้ออกจำกงำน (ถ้ำมี) 
      6. ส ำเนำสมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำรประเภทออมทรัพย์หน้ำแรกซ่ึงมีชื่อและเลขที่บัญชีของผู้ประกันตน ผ่ำน 11 
ธนำคำร ดังนี้  
   1) ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด(มหำชน) 

2) ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จ ำกัด(มหำชน)  
3) ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกัด(มหำชน) 
4) ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด(มหำชน)  
5) ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกัด (มหำชน)  

   6) ธนำคำรทหำรไทย จ ำกัด(มหำชน) 
   7) ธนำคำรธนชำต จ ำกัด (มหำชน)  
   8) ธนำคำรซีไอเอ็มบีไทย จ ำกัด (มหำชน)  

9) ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย   
10) ธนำคำรออมสิน (ไม่สำมำรถใช้งำนได้เนื่องจำกอยู่ในระหว่ำงกำรปรับปรุงโปรแกรม)  
11) ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร (ธ.ก.ส.) (ไม่สำมำรถใช้งำนได้ เนื่องจำกอยู่ใน

ระหว่ำงกำรปรับปรุงโปรแกรม)  
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ข้ันตอนและวิธีการขอรับประโยชน์ทดแทน 
  ต้องไปขึ้นทะเบียนผู้ว่ำงงำนที่ส ำนักจัดหำงำน  กรอกแบบฟอร์มใบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่ำงงำน 
พร้อมด้วยหลักฐำนดังนี ้ 

- บัตรประจ ำตัวประชำชน พร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน รูปถ่ำยขนำด 1 นิ้ว 1 รูป (ถ่ำยไม่เกิน 6 
เดือน) 

- กรอกแบบค ำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณวี่ำงงำน พร้อมด้วยหลักฐำนดังนี้ 
- หนังสือรับรองกำรออกจำกงำน หรือส ำเนำแบบแจ้งกำรออกจำกงำน (สปส 6-09) หรือ หนังสือหรือค ำสั่ง

ของนำยจ้ำงที่ให้ออกจำกงำน ส ำเนำสมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำรประเภทออมทรัพย์หน้ำแรกที่มีชื่อและ
เลขที่บัญชี 

 
  เม่ือคุณสมบัติครบถ้วน ส ำนักงำนประกันสังคมท ำกำรโอนเงินทดแทนกำรขำดรำยไดต้ำมสิทธิให้ผู้ประกันตน 
ผ่ำนทำงบัญชีธนำคำรของผู้ประกันตน เดือนละ 1 ครั้ง หำกผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนไม่พอใจค ำสั่งจ่ำยประโยชน์
ทดแทน สำมำรถยื่นอุทธรณ์ได้ภำยใน 30 วนั นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค ำสั่ง ส ำหรับผู้ประกันตนต่ำงด้ำว 
 
 
ส าหรับผู้ประกันตนต่างด้าว 
 
          ส ำนักงำนประกันสังคม ได้จัดท ำแนวปฏิบัติกำรพิจำรณำวินิจฉยัประโยชนท์ดแทนกรณีว่ำงงำนส ำหรับ
ผู้ประกันตนต่ำงด้ำว 
  
หลักเกณฑ์และเงือ่นไข 
  ผู้ประกันตนต่ำงด้ำวต้องมีกำรน ำส่งเงินสมทบมำแล้วไม่น้อยยกว่ำ 6 เดือน ภำยใน 15 เดือนก่อนกำรว่ำงงำน 
ไม่เป็นผู้มีสิทธิรับประโยชน์ทดแทนกรณีชรำภำพ (อำยุยังไม่ครบ 55 ปีบริบูรณ์) เป็นผู้ว่ำงงำน 
เนื่องจำกนิติสัมพันธ์ระหว่ำงนำยจ้ำงและลูกจ้ำงตำมสัญญำสิ้นสุดลง กำรพิจำรณำคุณสมบัติของผู้ประกันตนต่ำงด้ำว  
ตรวจสอบหลักฐำนและข้อเท็จจริงกำรได้รับอนุญำตให้พ ำนักอำศัยอยู่ในประเทศไทย โดยถูกต้องตำมกฎหมำยหรือไม่ 
เช่น หลักฐำนที่ได้รับอนุญำตให้พ ำนักอำศัยอยู่ในประเทศไทย (Visa) วันสิ้นสุดของใบอนุญำตกำรท ำงำนหลักฐำนใบ
แจ้งยกเลิกกำรอนุญำตท ำงำน ซ่ึงเจ้ำหน้ำที่กรมกำรจัดหำงำนรรับรอง ฯลฯ หำกพบว่ำผู้ประกันตนไม่ได้รับอนุญำตให้
พ ำนักอำศัยอยู่ในประเทศไทย ให้พิจำรณำปฏิเสธกำรจ่ำยประโยชนท์ดแทนกรณวี่ำงงำนตั้งแต่วันที่หลักฐำนกำรได้รับ
อนุญำตให้พ ำนักอำศัยอยู่ในประเทศไทย (Visa) สิ้นสุดลง 
 
  กรณีที่ได้รับแจ้งจำกส ำนักจัดหำงำนกรุงเทพพื้นที่/จังหวดั/สำขำ ว่ำผู้ประกันตนต่ำงด้ำวปฏฺิเสธกำรท ำงำนให้
พิจำรณำปฏิเสธกำรจ่ำยประโยชน์ทดแทนกรณวี่ำงงำนตัง้แต่วันที่นำยจ้ำงแสดงควำมประสงค์ว่ำจ้ำงให้ผู้ประกันตน
ต่ำงด้ำวท ำงำน 

กรณีผู้ประกันตนต่ำงด้ำวได้ปฏิบัติตำมเงื่อนไขได้ครบถ้วนแล้ว และมีสิทธิได้รรับประโยชน์ทดแทนกรณี
ว่ำงงำนแต่ได้เดินทำงออกจำกประเทศไทย ให้ถือว่ำผู้ประกันตนต่ำงด้ำวมีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ทดแทนนั้น ส่วนกำร
สั่งจ่ำยเงินประโยชน์ทดแทนกรณวี่ำงงำนให้ปฏิบัติตำมแนวปฏิบัติของส ำนักงำนประกันสังคม 
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หลักฐานที่ต้องใช้เพ่ือขอรับประโยชน์ทดแทน ส าหรับผู้ประกันตนตา่งดา้ว  
        1.  แบบค ำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่ำงงำน (สปส. 2-01/7) 
        2.  หลักฐำนกำรได้รับอนุญำตให้พ ำนักอำศัยอยู่ในประเทศไทย (Visa) 
        3.  หนังสือหรือค ำสั่งของนำยจ้ำงที่ให้ออกจำกงำน (ถ้ำมี) 
        4.  ส ำเนำใบแจ้งยกเลิกกำรอนุญำตท ำงำน ซ่ึงเจ้ำหน้ำที่กรมกำรจัดหำงำนรับรอง 
        5.  ส ำเนำสมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำรประเภทออมทรัพย์หน้ำแรกซ่ึงมีชื่อและเลขที่บัญชีของผู้ประกันตน ผ่ำน 
11 ธนำคำร ดังนี้  
   1) ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด(มหำชน) 

2) ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จ ำกัด(มหำชน)  
3) ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกัด(มหำชน) 
4) ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด(มหำชน)  
5) ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกัด (มหำชน)  
6) ธนำคำรทหำรไทย จ ำกัด(มหำชน) 
7) ธนำคำรธนชำต จ ำกัด (มหำชน)  
8) ธนำคำรซีไอเอ็มบีไทย จ ำกัด (มหำชน)  
9) ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย   
10) ธนำคำรออมสิน (ไม่สำมำรถใช้งำนได้เนื่องจำกอยู่ในระหว่ำงกำรปรับปรุงโปรแกรม)  
11) ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร (ธ.ก.ส.) (ไม่สำมำรถใช้งำนได้เนื่องจำกอยู่ใน

ระหว่ำงกำรปรับปรุงโปรแกรม)  
 
 
สถานที่ย่ืนเร่ือง 
  ยื่นได้ที่ส ำนักงำนจัดหำงำนของรัฐที่ไหนก็ได้ที่สะดวก  สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติม โทรสำยด่วน 1694 ในวนัและ
เวลำรำชกำร 08.30 - 16.30 น. 
  
 
 
 
 
ที่มา : http://www.sso.go.th/wpr/category.jsp?lang=th&cat=874 


