บริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (Direct Debit)
เพื่อชาระเงินสมทบเข้ ากองทุนประกันสังคม สาหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40
ธนาคารให้ บริ การหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติแก่ลกู ค้ าซึง่ เป็ นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40 ในระบบประกันสังคม
เพื่อชาระ “เงินสมทบกองทุนประกันสังคม” ทุกเดือน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ผู้ประกันตนมาตรา 39 : หมายถึงผู้ประกันตนที่เคยมีสถานะเป็ นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 (ลูกจ้ างที่เคยมีนายจ้ าง และ
นาส่งเงินสมทบมาแล้ วไม่น้อยกว่า 12 เดือน) ซึ่งลาออกไม่เกิน 6 เดือนนับจากวันลาออกแล้ วมา
สมัครเป็ นผู้ประกันตนมาตรา 39 มีห น้ าที่นาส่งเงิ น สมทบกองทุนประกันสังคมอัตราเดือนละ
432 บาท (อาจเปลีย่ นแปลงตามกฎหมายกาหนด)
ชาระเงินทุกวันที่ 15 ของเดือน (กรณีตรงกับวันหยุด เลือ่ นเป็ นวันทาการถัดไป)
ผู้ประกันตนมาตรา 40 : หมายถึงบุคคลทัว่ ไป สัญชาติไทยที่มีอายุไม่ต่ากว่า 15 ปี บริ บรู ณ์ และอายุไม่เกิน 60 ปี ไม่เป็ น
ข้ าราชการ และไม่เป็ นผู้ประกันตน มาตรา 33 และมาตรา 39 หรื อบุคคลที่ถกู ยกเว้ นตามกฎหมาย
ประกันสังคม ซึ่งประกอบอาชีพรับจ้ างอิสระ และแรงงานนอกระบบ เช่น พ่อค้ า แม่ค้า เกษตรกร
แม่บ้าน มอเตอร์ ไซด์รับจ้ าง เป็ นต้ น
ชาระเงินทุกวันที่ 20 ของเดือน (กรณีตรงกับวันหยุด เลือ่ นเป็ นวันทาการถัดไป)
สามารถเลือกชาระเงินสมทบได้ ตามทางเลือกที่สานักงานประกันสังคมกาหนด
วิธีการสมัครหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติเพื่อชาระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
1) สานักงานประกันสังคม (สปส.) กาหนดให้ ผ้ ปู ระกันตนตามมาตรา 39 หรื อมาตรา 40 ติดต่อสานักงานประกันสังคมเพื่อ
ลงนามในแบบฟอร์ ม “หนังสือยินยอมให้ หกั เงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ประกันตนตามมาตรา 39” หรื อ “หนังสือ
ยินยอมให้ หกั เงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ประกันตนตามมาตรา 40” ซึ่งเป็ นรู ปแบบของสานักงานประกันสังคม
เท่านัน้ โดย สปส. จะทาการตรวจสอบข้ อมูลที่ผ้ ูประกันตนกรอกในแบบฟอร์ ม ให้ ถูกต้ องตรงกับฐานข้ อมูลในระบบ
ประกันสังคมก่อน
2) ลูกค้ านาเอกสารมายื่นที่สาขาธนาคารกรุงเทพทัว่ ประเทศ ดังนี ้
2.1) แบบฟอร์ มหนังสือยินยอมหักบัญชีฯ ที่ผา่ นการตรวจสอบข้ อมูลจากสานักงานประกันสังคมแล้ ว (ตามข้ อ 1)
2.2) บัตรประจาตัวประชาชน ฉบับจริ ง
2.3) สมุดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์บคุ คลธรรมดา ฉบับจริ ง ที่ช่ ือบัญชีตรงกับชื่อ-สกุล ของผู้ประกันตนเท่ านัน้ /
ไม่ สามารถใช้ บัญชีร่วม
2.4) เจ้ าหน้ าที่ธนาคารจะถ่ายสาเนาหนังสือยินยอมหักบัญชี ฯ และลงนามรับรองลายมือชื่อเจ้ าของบัญชี มอบให้
ลูก ค้ า ไปน ายื่ น ที่ ส านัก งานประกัน สัง คม เพื่ อ ลงทะเบี ย นตามขัน้ ตอนของ สปส. โดย สปส.จะเป็ นผู้แ จ้ ง
ผู้ประกันตนให้ ทราบถึงรอบวันที่หกั บัญชีเงินฝาก

การรับใบเสร็จรับเงิน
ผู้ประกันตนมาตรา 39 : สานักงานประกันสังคม กาหนดให้ ผ้ ปู ระกันตนขอรับใบเสร็ จรับเงิน ได้ ที่สานักงานประกันสังคม
ผู้ประกันตนมาตรา 40 : สานักงานประกันสังคม กาหนดให้ ผ้ ปู ระกันตนขอรับใบเสร็ จรับเงิน ได้ ที่สานักงานประกันสังคม
ค่ าธรรมเนียมบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ
ธนาคารเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมบริ การจากสานักงานประกันสังคม
ข้ อมูลอื่นๆ
1)

2)

กรณี เปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชี เงินฝากที่ใช้ หกั บัญชี อตั โนมัติ (บัญชีเงินฝากธนาคารกรุ งเทพอื่น หรื อบัญชี เงินฝาก
ธนาคารอื่น) / กรณียกเลิกบริ การหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ / กรณีเปลี่ยนแปลงข้ อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ - สกุล สถานที่
ติดต่อ / กรณีเปลีย่ นแปลงสถานะของผู้ประกันตน เช่น เปลี่ยนเป็ นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 นัน้ ผู้ประกันตนต้ อง
ติดต่ อสานักงานประกันสังคมเท่ านัน้
หากท่านมีข้อสงสัยหรื อ ต้ องการสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติม เช่น ประเภท / คุณสมบัติ ของผู้ประกันตนมาตราต่างๆ
เงื่อนไข กฎเกณฑ์ ข้ อกาหนดของผู้ประกันตน หรื อข้ อมูลสิทธิ ประโยชน์ ต่างๆ ช่องทางในการชาระเงินสมทบผ่าน
ธนาคารอื่น / ตัวแทนผู้รับช าระเงิ น สามารถติ ดต่อได้ ที่สานัก งานประกันสังคมทุก เขต หรื อสายด่วน สานัก งาน
ประกันสังคม โทร. 1506 บริ การ 24 ชัว่ โมง หรื อ www.sso.go.th

