ระเบียบสานักงานประกันสั งคม
ว่าด้ วย การรับสมัครและขึน้ ทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐
แห่ งพระราชบัญญัติประกันสั งคม พ.ศ. ๒๕๓๓
พ.ศ. ๒๕๕๑

โดยที่เป็ นการสมควรแก้ไขปรับปรุ งระเบียบสานักงานประกันสังคม ว่าด้วยการรับสมัคร
และขึ้นทะเบียนผูป้ ระกันตนตามมาตรา ๔๐ เพื่อให้การดาเนินการตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.
๒๕๓๓ เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดาเนิ นการประกันตนโดยสมัครใจ และ
อานวยประโยชน์แก่ผปู ้ ระกันตนในการจ่ายเงินสมทบและขอรับประโยชน์ทดแทน เลขาธิการสานักงาน
ประกันสังคมจึงวางระเบียบไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรี ยกว่า “ระเบียบสานักงานประกันสังคม ว่าด้วย การรับสมัครและการ
ขึ้นทะเบียนผูป้ ระกันตนตามมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ พ.ศ. ๒๕๕๑”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็ นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบสานักงานประกันสังคม ว่าด้วย การรับสมัครและขึ้นทะเบียน
ผูป้ ระกันตนตามมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.
๒๕๓๓ พ.ศ.
๒๕๓๗ ลง
วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๗
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้

“ผูป้ ระกันตน” หมายความว่า ผูซ้ ่ ึ งจ่ายเงินสมทบอันก่อให้เกิดสิ ทธิ ในการรับ
ประโยชน์ทดแทนตามพระราชกฤษฎีกา ซึ่งออกโดยอาศัยอานาจตามความในมาตรา ๔๐ วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิ การสานักงานประกันสังคม
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานประกันสังคม หรื อสานักงานประกันสังคม
เขตพื้นที่ หรื อสานักงานประกันสังคมจังหวัด หรื อสานักงานประกันสังคมจังหวัดสาขา แล้วแต่กรณี
“บัตร” หมายความว่า บัตรประกันสังคมตามมาตรา ๔๐
ข้อ ๕ ให้เลขาธิการ เป็ นผูร้ ักษาการตามระเบียบนี้
หมวด ๑
การเป็ นผู้ประกันตน
ข้อ ๖ ผูส้ มัครเข้าเป็ นผูป้ ระกันตนต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
(๑) มีอายุไม่ต่ากว่าสิ บห้าปี บริ บูรณ์และไม่เกินหกสิ บปี บริ บูรณ์
(๒) ไม่เป็ นผูป้ ระกันตนตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.
๒๕๓๓
(๓) ไม่เป็ นผูท้ ุพพลภาพ
(๔) ไม่เป็ นวัณโรคในระยะอันตราย โรคพิษสุ ราเรื้ อรัง และโรคซึ่ งอยูใ่ นระหว่าง
การรักษาและอยูใ่ นสภาพใช้เครื่ องช่วยชีวิต
ข้อ ๗ ผูใ้ ดประสงค์จะสมัครเป็ นผูป้ ระกันตน ให้ยนื่ คาขอด้วยตนเองตามแบบคาขอ
สมัครเป็ นผูป้ ระกันตนตามมาตรา ๔๐ ท้ายระเบียบนี้ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สานักงาน พร้อมด้วย
หลักฐาน ดังต่อไปนี้
(๑) บัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรอื่นที่ใช้แทนบัตรประจาตัวประชาชน
ได้ หรื อใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว หรื อหนังสื อเดินทาง แล้วแต่กรณี พร้อมสาเนา
(๒) ทะเบียนบ้าน พร้อมสาเนา
(๓) รู ปถ่าย หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตา
ดา ขนาด ๒.๕ x ๒.๕ เซนติเมตร จานวน ๒ รู ป

(๔) ใบรับรองของผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรมซึ่ งรับรองไว้ก่อนวันยืน่ คาขอไม่
เกินสามสิ บวันว่าผูส้ มัครเข้าเป็ นผูป้ ระกันตนไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตาม ข้อ ๖(๓) และ (๔)
ข้อ ๘ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารหลักฐานและคุณสมบัติของผูย้ นื่ คาขอ แล้ว
เสนอความเห็นต่อผูม้ ีอานาจพิจารณาอนุมตั ิการเป็ นผูป้ ระกันตน เพื่อพิจารณาคาขอโดยมิชกั ช้า
ข้อ ๙ ให้บุคคลดังต่อไปนี้ เป็ นผูม้ ีอานาจพิจารณาอนุมตั ิการเป็ นผูป้ ระกันตน
(๑) ผูอ้ านวยการกองเงินสมทบ หรื อข้าราชการพลเรื อนสามัญดารงตาแหน่งไม่
ต่ากว่าระดับ ๗ ซึ่ งปฏิบตั ิราชการอยูใ่ นกองเงินสมทบ ที่ได้รับมอบหมายจากผูอ้ านวยการกองเงินสมทบมี
อานาจพิจารณาอนุมตั ิการเป็ นผูป้ ระกันตนตามมาตรา ๔๐ ทัว่ ราชอาณาจักร
(๒) ผูอ้ านวยการสานักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ หรื อข้าราชการพลเรื อนสามัญ
ดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าระดับ ๓ ซึ่ งปฏิบตั ิราชการอยูใ่ นสานักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมาย
จากผูอ้ านวยการสานักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ มีอานาจพิจารณาอนุมตั ิการเป็ นผูป้ ระกันตนในเขตพื้นที่ความ
รับผิดชอบของสานักงานประกันสังคมเขตพื้นที่น้ นั
(๓) ประกันสังคมจังหวัด หรื อข้าราชการพลเรื อนสามัญดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่า
ระดับ ๓ ซึ่ งปฏิบตั ิราชการอยูใ่ นสานักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา ที่ได้รับมอบหมายจากประกันสังคม
จังหวัด มีอานาจพิจารณาอนุ มตั ิคาขอเป็ นผูป้ ระกันตนตามมาตรา ๔๐ ในจังหวัดซึ่ งเป็ นที่ต้ งั สานักงาน
ประกันสังคมจังหวัด/สาขานั้น
เมื่อมีการอนุมตั ิตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้สานักงานมีหนังสื อแจ้งผลการพิจารณาให้
ผูส้ มัครเข้าเป็ นผูป้ ระกันตนทราบโดยเร็ ว
ข้อ ๑๐ ความเป็ นผูป้ ระกันตนให้เริ่ มตั้งแต่เดือนถัดจากเดือนที่เลขาธิ การหรื อผูท้ ี่มีอานาจ
อนุมตั ิตามข้อ ๙ แจ้งให้ทราบ และได้จ่ายเงินสมทบ
ข้อ ๑๑ ให้สานักงานออกบัตรให้แก่ผปู ้ ระกันตน
การออกบัตรตามวรรคหนึ่ง ให้ออกทุกครั้งที่จ่ายเงินสมทบ โดยให้บตั รมีอายุนบั
ถึงวันสิ้ นปี ปฏิทินที่ออกบัตร

การกาหนดเลขบัตรประกันสังคม สาหรับผูท้ ี่มีบตั รประจาตัวประชาชน ให้ใช้
เลขประจาตัวประชาชนเป็ นเลขที่บตั รประกันสังคม กรณี ผทู ้ ี่ไม่มีบตั รประจาตัวประชาชนให้ใช้เลขตามที่
สานักงานกาหนด
บัตรให้เป็ นไปตามแบบท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๑๒ กรณี บตั รสู ญหาย ถูกทาลาย หรื อชารุ ด ให้ผปู ้ ระกันตนยื่นคาขอตามแบบท้าย
ระเบียบนี้
ข้อ ๑๓ ในกรณี ดงั ต่อไปนี้ให้ถือว่าความเป็ นผูป้ ระกันตนสิ้ นสุ ดลง
(๑) ตาย
(๒) ลาออกโดยแสดงความจานงต่อสานักงาน
(๓) ได้เป็ นผูป้ ระกันตนตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.
๒๕๓๓
(๔) ความปรากฏต่อสานักงานว่าผูป้ ระกันตนแจ้งข้อความหรื อแสดงหลักฐาน
เกี่ยวกับคุณสมบัติหรื อลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๖ ในสาระสาคัญอันเป็ นเท็จ
(๕) ไม่จ่ายเงินสมทบภายในระยะเวลาที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา ซึ่งออกโดย
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๔๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓
การสิ้ นสุ ดความเป็ นผูป้ ระกันตนตาม (๕) สิ้ นสุ ดลงตั้งแต่เดือนที่ผปู ้ ระกันตนไม่
จ่ายเงินสมทบภายในระยะเวลาที่กาหนด
หมวด ๒
การจ่ ายเงินสมทบ
ข้อ ๑๔ ให้ผปู ้ ระกันตนจ่ายเงินสมทบ ณ สานักงาน หรื อหน่วยงาน หรื อองค์กรทั้ง
ภาครัฐและเอกชนที่สานักงานได้ตกลงรับเป็ นหน่วยบริ การ
ข้อ ๑๕ ผูป้ ระกันตนที่มีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงสถานที่จ่ายเงินสมทบ ให้แจ้งต่อ
สานักงานที่จ่ายเงินสมทบคราวสุ ดท้ายก่อนถึงกาหนดการจ่ายเงินสมทบคราวต่อไป ไม่นอ้ ยกว่า ๓๐ วัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑

สุ รินทร์ จิรวิศิษฎ์
(นายสุ รินทร์ จิรวิศิษฎ์)
เลขาธิการสานักงานประกันสังคม

