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1. การลงทะเบียนเพื่อใช้บริการระบบใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ 
ส าหรับผู้ประกันตนที่ยังไม่เคยลงทะเบียนสมัครสมาชิกกับเว็บไซต์ประกันสังคม สามารถสมัครสมาชิก

เพ่ือใช้งานระบบใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ตามข้ันตอนดังนี้ 

1.1 เปิด Web Browser กรอก url https://www.sso.go.th และ Click ที่ Menu สมัครสมาชิก 

 

ภาพที่ 1 หน้าจอเว็บไซต์ส านักงานประกันสังคม https://www.sso.go.th 

1.2 หน้าระบบสมาชิก Click ที่ปุ่ม สมัครสมาชิก 

 

ภาพที่ 2 หน้าจอระบบสมาชิกเว็บไซต์ส านักงานประกันสังคม 

1.3 หน้าจอนโยบายคุ้มครองสิทธิ์ข้อมูลส่วนบุคคล ท าการเลือกยอมรับข้อตกลง แล้ว Click ปุ่มถัดไป > 

https://www.sso.go.th/
https://www.sso.go.th/
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ภาพที่ 3 หน้าจอนโยบายคุ้มครองสิทธิ์ข้อมูลส่วนบุคคล 
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1.4 หน้าข้อมูลส่วนตัว กรอกข้อมูลส่วนตัว หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล กดปุ่ม ถัดไป > 

 

ภาพที่ 4 หน้าจอลงทะเบียนข้อมูลส่วนตัว 

1.5  ยืนยันตัวตน ด้วยรหัส OTP ที่ได้รับทาง SMS โดย Click ปุ่ม  ระบบ
จะท าการส่ง รหัส OTP ในรูปแบบ SMS ไปยังโทรศัพท์เคลื่อนที่ของท่าน (ตามหมายเลขโทรศัพท์
ที่ระบุ) 
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ภาพที่ 5 หน้าจอการยืนยันตัวตนด้วยรหัส OTP 

1.6 กรอกรหัส OTP ที่ได้รับในช่องรหัสแล้ว Click ปุ่ม ยืนยัน 
1.7 สมัครสมาชิกส าเร็จ 

หมายเหตุ : เมื่อท ารายการหักบัญชีเงินฝากธนาคารส าเร็จแล้ว ควรตรวจสอบยอดเงินในบัญชีและบันทึก
ข้อมูลหน้าจอการท ารายการตัดบัญชีเงินฝากส าเร็จจากระบบธนาคารเก็บไว้ เพ่ือเป็นหลักฐานการช าระเงินใน
เบื้องต้น 

2. การเข้าใช้งานระบบใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt)  
 ส าหรับผู้ประกันตน มาตรา 40 ที่ต้องการเข้าใช้งานระบบใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) 
ให้ท าการเปิด Web Browser กรอก url https://www.sso.go.th/erc จะแสดงหน้าจอเข้าสู่ระบบ ดังภาพ 

 

ภาพที่ 6 หน้าจอการเข้าสู่ระบบ 

หมายเลข 1 กรอก ชื่อผู้ใช้งาน (User Name) 

หมายเลข 2 กรอก รหัสผ่าน (Password) 
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หมายเลข 3 ให้คลิกที่ปุ่มเข้าสู่ระบบ        ระบบจะท าการตรวจสอบข้อมูล  
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน เมื่อตรวจสอบถูกต้องแล้วจะเข้าสู่ระบบ 

หมายเลข 4  กรณผีู้ประกันตนที่ยังไม่มี User สามารถคลิกลิ้งเพื่อลงทะเบียนสมัครสมาชิกเว็บไซต์
ส านักงานประกันสังคม 

3. หน้าข้อตกลงและเงื่อนไข (TERMS & CONDITIONS) 
เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว จะปรากฏหน้าจอข้อตกลงและเงื่อนไข (TERMS & CONDITIONS) เพ่ือให้ผู้

เข้าใช้งานอ่านและท าความเข้าใจเงื่อนไขในการใช้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
1. การตกลงยินยอม 
2. วัตถุประสงค์ของการใช้งานระบบ 
3. ข้อจ ากัดและข้อสงวนสิทธิ์ 

ซึ่งผู้ใช้งานต้องคลิกท่ียอมรับข้อตกลง หลังจากนั้นคลิกที่ ปุ่ม  
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ภาพที่ 7 หน้าจอข้อตกลงและเงื่อนไข (TERMS & CONDITIONS) 
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4. หน้าจอแรกของระบบ 
หลังจากยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข (TERMS & CONDITIONS) เรียบร้อยแล้ว จะแสดงผลหน้าจอ

แรกของระบบ ดังรูป 

 

ภาพที่ 8 หน้าจอแรกของระบบ 

ในหน้าจอแรกของระบบจะแสดงข้อมูล ดังนี้ 

หมายเลข 1  จะแสดงชื่อ – นามสกุล , วันที่เวลาที่ท าการเข้าสู่ระบบ 
หมายเลข 2 จะแสดงปุ่มส าหรับออกจากระบบ เมื่อผู้ใช้ต้องการจะออกจากระบบสามารถกดที่ปุ่ม 

  เพ่ือท าการออกจากระบบ 

หมายเลข 3 จะแสดงเมนูต่าง ๆ ของระบบตามสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้ 

5. เมนูข้อมูลใบเสร็จรับเงินกองทุนประกันสังคม  
การเข้าใช้งานเมนูข้อมูลใบเสร็จรับเงินกองทุนประกันสังคม ให้คลิกท่ีเมนูข้อมูลใบเสร็จรับเงินกองทุน

ประกันสังคม ดังรูป  

 

ภาพที่ 9 หน้าจอการเข้าใช้งานเมนูข้อมูลใบเสร็จรับเงินกองทุนประกันสังคม 

หลังจากคลิกที่เมนูข้อมูลใบเสร็จรับเงินกองทุนประกันสังคม จะแสดงรายละเอียดข้อมูลใบเสร็จรับเงิน
กองทุนประกันสังคม มาตรา 40  โดยสามารถค้นหาใบเสร็จรับเงินได้ (รายละเอียดจะกล่าวในข้อ 5.1)  

6. การค้นหาข้อมูลใบเสร็จรับเงิน กองทุนประกันสังคม มาตรา 40 
สามารถค้นหาข้อมูลใบเสร็จรับเงินได้ 2 กรณี ดังนี้  

กรณีท่ี 1 ยังไม่เคยพิมพ์ใบเสร็จมาก่อน ค้นหาได้จาก วันที่ช าระเงิน แล้วคลิกที่ปุ่ม  
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กรณีท่ี 2 เคยพิมพ์ใบเสร็จไปแล้ว และจ าเลขที่ใบเสร็จได้ หรือจดเลขท่ีใบเสร็จไว้ สามารถค้นหาได้

จากเลขที่ใบเสร็จรับเงิน หรือ วันที่ช าระเงิน แล้วคลิกท่ี ปุ่ม  

 

ภาพที่ 10 หน้าจอส าหรับค้นหาข้อมูลใบเสร็จรับเงินสมทบกองทุนประกันสังคม มาตรา 40 

7. หน้าแสดงผลการค้นหาข้อมูลใบเสร็จรับเงินกองทุนประกันสังคม มาตรา 40 
หลังจากค้นหาข้อมูลใบเสร็จรับเงินตามเงื่อนไขการค้นหาแล้ว ระบบจะแสดงผลการค้นหาได้แก่ 

ล าดับ , เลขที่ใบเสร็จรับเงิน , ชื่อส านักงานประกันสังคม , วันที่ช าระ , งวดที่ช าระ , เงินสมทบ , เงินสมทบ
เพ่ิมเติม , ช่องทางการช าระเงิน (E หมายถึง ช าระผ่านอิเล็กทรอนิกส์ ,B หมายถึง ช าระผ่านเคาน์เตอร์) , 
สถานะใบเสร็จรับเงิน (E หมายถึง แก้ไขงวด , แก้ไขเลขที่บัญชี C หมายถึง ยกเลิก) และด้านขวาของแถว
ตารางประกอบด้วยปุ่มต่าง ๆ ที่สามารถใช้งานได้ดังนี้  

- ปุ่ม  ส าหรับดูรายละเอียดใบเสร็จรับเงินดังรูป 

- ปุ่ม  ส าหรับดาวน์โหลดไฟล์ส าเนาใบเสร็จรับเงินในรูปแบบไฟล์ PDF 

 

ภาพที่ 11 หน้าจอแสดงผลการค้นหาข้อมูลใบเสร็จรับเงินกองทุนประกันสังคม มาตรา 40 

8. รายละเอียดใบเสร็จรับเงินกองทุนประกันสังคม มาตรา 40 

หลังจากคลิกท่ีปุ่ม  ระบบจะแสดงรายละเอียดใบเสร็จรับเงิน หากคลิกที่ปุ่ม  จะ
กลับไปยังหน้าแสดงผลการค้นหา  
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ตัวอย่าง 


