กองทุนประกันสั งคม
พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างชัว่ คราว (งบคลัง) และพนักงานเงินรายได้ เข้าปฏิบตั ิงานใน
มหาวิทยาลัยแล้ว จะต้องดาเนินการเกี่ยวกับการประกันสังคม ดังนี้
1. กรณีไม่ เคยขึน้ ทะเบียนผู้ประกันตน
- ผูป้ ระกันตนกรอกแบบฟอร์ ม (สปส.1-03)
- ส่ งเอกสารสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนซึ่ งรับรองสาเนาถูกต้องจานวน 1 ชุด
- ไม่ตอ้ งกรอกบัตรรับรองสิ ทธิ รักษาพยาบาล (สปส.9-02)
ส านัก งานประกันสั ง คมจะดาเนิ นการออกบัตรรั บรองสิ ทธิ รัก ษาพยาบาลให้หลังจาก
จ่ายเงินสมทบครบ 3 เดือนแล้ว
2. กรณีเคยขึน้ ทะเบียนผู้ประกันตนมาก่ อนแล้ ว
- ผูป้ ระกันตนกรอกแบบฟอร์ ม (สปส.1-03/1) และ
- ส่ งเอกสารสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนซึ่ งรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 1 ชุด
- กรอกแบบขอบัตรรับรองสิ ทธิ ก ารรั กษาพยาบาล (สปส. 9-02) พร้ อมส่ ง เอกสาร
บัตรรับรองสิ ทธิ การรักษาพยาบาลตัวจริ งไปด้วย (ถ่ายสาเนาบัตรเดิมเก็บไว้)
3. กรณีผ้ ไู ด้ รับการจ้ าง ( ตามข้ อ1 และ 2 ) เป็ นชาวต่ างประเทศ
ดาเนินการตามข้อ 1 หรื อข้อ 2 แล้วแต่กรณี พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้
1. สาเนาใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว
2. สาเนาหนังสื อเดินทาง
3. สาเนาใบอนุญาตทางานคนต่างด้าว
4. บัตรรับรองสิ ทธิ การรักษาพยาบาลฉบับเดิม (ตัวจริ ง) โดยให้ถ่ายสาเนาบัตรเดิมเก็บไว้
4. กรณีขอเปลีย่ นแปลงบัตรรับรองสิ ทธิการรักษาพยาบาล มี 2 กรณี
4.1 ขอเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาลใหม่
- ผูป้ ระกันตนจะขอเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาลใหม่ได้ เมื่อมีมีกรณี ดงั นี้
1. การเปลี่ยนแปลงสถานที่ทางานใหม่
2. ย้ายที่อยู่
สานักงานประกันสังคมประกาศให้ผปู ้ ระกันตนเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาล (ซึ่ งให้เปลี่ยนแปลง
สถานพยาบาลได้ปีละ 1 ครั้งระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคมในแต่ละปี )
- ผูป้ ระกันตนกรอกแบบขอบัตรรับรองสิ ทธิ การรักษาพยาบาล (สปส. 9-02)พร้อม
แนบบัตรรับรองสิ ทธิ การรักษาพยาบาลฉบับเดิม และ (ถ่ายสาเนาบัตรเดิมเก็บไว้)
4.2 ขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล

ผูป้ ระกันตนกรอกแบบขอบัตรรับรองสิ ทธิ การรักษาพยาบาล (สปส. 9-02) แนบ
เอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
1. บัตรรับรองสิ ทธิ การรักษาพยาบาลฉบับเดิม (ถ่ายสาเนาบัตรเดิมเก็บไว้)
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรื อสาเนาหนังสื อแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยน
ชื่อตัว หรื อ นามสกุล
5. กรณีบัตรประกันสั งคมหรื อบัตรรั บรองสิ ทธิ การรั กษาพยาบาลสู ญหาย/ ถู กทาลาย /
ชารุ ดในสาระสาคัญ
5.1 กรณี บตั รประกันสังคมหรื อบัตรรับรองสิ ทธิ การรักษาพยาบาล สู ญหาย
ผูป้ ระกันตนกรอกแบบฟอร์ ม (สปส. 9-02) แนบเอกสารเพิม่ เติม ดังนี้
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ชุด
2. ใบแจ้งความบัตรสู ญหาย
5.2 กรณี บตั รประกันสังคมหรื อบัตรรับรองสิ ทธิ การรักษาพยาบาล ถูกทาลาย/ ชารุ ด
ในสาระสาคัญ
ผูป้ ระกันตนกรอกแบบฟอร์ ม (สปส.9-02) แนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ชุด
2. บัตรประกันสังคมหรื อบัตรรับรองสิ ทธิการรักษาพยาบาลถูกทาลาย/ ชารุ ด
ในสาระสาคัญ
6. กรณีเปลีย่ นแปลงข้ อเท็จจริงผู้ประกันตน อาทิ ชื่ อ สกุล บัตรประจาตัวประชาชน
สถานภาพครอบครัว สมรส หย่ า มีบุตร เป็ นต้ น
- ผูป้ ระกันตนกรอกแบบฟอร์ ม (สปส.6-10) แนบเอกสารเพิม่ เติม ดังนี้
1. เอกสารที่เปลี่ ยนแปลง เช่ น สาเนาบัตรประจาตัว ประชาชนหรื อสาเนาทะเบียน
เปลี่ยน ชื่อตัว หรื อ นามสกุล หรื อสาเนาทะเบียนสมรส หรื อสาเนาทะเบียนหย่า
2. บัต รประกั น สั ง คมหรื อบัต รรั บ รองสิ ท ธิ ก ารรั ก ษาพยาบาลฉบับ เดิ ม (ถ่ า ย
สาเนาบัตรเดิมเก็บไว้)
7. กรณีการแจ้ งสิ้นสุ ดความเป็ นผู้ประกันตน
การแจ้ง สิ้ น สุ ด ความเป็ นผู ้ป ระกัน ตนมี 6 กรณี ได้ แ ก่ (1) ลาออก (2) สิ้ น สุ ด
ระยะเวลาการจ้า ง (3) เลิ ก จ้า ง (4) เกษี ย ณอายุ (5) ไล่ อ อก/ปลดออก/ให้ อ อก/
เนื่องจากกระทาความผิด (6) ตาย
- กรณี (1) - (5) ผูป้ ระกันตนกรอกแบบฟอร์ มการแจ้งสิ้ นสุ ดความเป็ นผูป้ ระกันตน
(สปส. 6-09) พร้ อมแนบเอกสารบัตรประจาตัวประชาชนจานวน 1 ชุ ด หรื อแนบบัตรรั บรองสิ ทธิ ก าร
รักษาพยาบาลฉบับเดิมด้วย (ถ่ายสาเนาบัตรเดิมเก็บไว้)

- กรณี (6) หน่ วยงานกรอกแบบฟอร์ มการแจ้งสิ้ นสุ ดความเป็ นผูป้ ระกันตน (สปส.
6-09) พร้อมแนบเอกสารบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ชุด หรื อแนบบัตรรับรองสิ ทธิการรักษาพยาบาล
8. การขอรับสิ ทธิประโยชน์ และการคุ้มครองของลูกจ้ างผู้ประกันตน มี 6 กรณี ได้ แก่
8.1 กรณี เจ็บป่ วย หรื อ ประสบอันตราย ที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากการทางานรวมถึง กรณี
ทันตกรรม (กรณี อุดฟัน ถอนฟัน และขูดหินปูน) และกรณี เจ็บป่ วยฉุกเฉิน (ผูป้ ่ วย
นอกผูป้ ่ วยใน และกรณี อุบตั ิเหตุ)
8.2 กรณี คลอดบุตร
8.3 กรณี ทุพพลภาพ
8.4 กรณี ตาย
8.5 กรณี สงเคราะห์บุตร
8.6 กรณี ชราภาพ
กรณี ที่ 8.1- 8.6 ผูป้ ระกันตนกรอกแบบฟอร์ มขอรับประโยชน์ทดแทน สปส. 2-01 หรื อ
สปส. 2-16 แล้วแต่กรณี พร้ อมแนบเอกสารหลักฐานในเรื่ องที่ ตอ้ งการ (เว้นแต่ กรณี 8.4 ให้ทายาทของ
ผูป้ ระกันตนกรอกแบบฟอร์ มขอรับประโยชน์ทดแทน สปส. 2 – 01 และติดต่อสานักงานประกันสังคมเขต
พื้นที่ / จังหวัด / สาขา ได้โดยตรง)
ทั้งนี้ ในการดาเนินการข้างต้น ให้หน่วยงานทาหนังสื อพร้อมแนบแบบฟอร์ มและหลักฐาน
ต่า ง ๆ ตามรายละเอี ย ดข้า งต้น ส่ ง ได้ที่ งานสวัสดิ ก าร กองการเจ้าหน้า ที่ (ขอรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ที่
นายนิมิตร โค้วบุญงาม โทร. 02-5644440 ต่อ 1889-90)
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