
 

ระเบียบส านักงานประกนัสังคม 

ว่าด้วย  การรับสมัครและขึน้ทะเบียนผู้ประกนัตนตามมาตรา  ๔๐ 

แห่งพระราชบัญญตัิประกนัสังคม  พ.ศ. ๒๕๓๓ 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

  
  
 
 

                                โดยท่ีเป็นการสมควรแกไ้ขปรับปรุงระเบียบส านกังานประกนัสังคม  วา่ดว้ยการรับสมคัร
และข้ึนทะเบียนผูป้ระกนัตนตามมาตรา  ๔๐  เพื่อใหก้ารด าเนินการตามพระราชบญัญติัประกนัสังคม  พ.ศ. 
๒๕๓๓  เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  ก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อการด าเนินการประกนัตนโดยสมคัรใจ  และ
อ านวยประโยชน์แก่ผูป้ระกนัตนในการจ่ายเงินสมทบและขอรับประโยชน์ทดแทน  เลขาธิการส านกังาน
ประกนัสังคมจึงวางระเบียบไวด้งัต่อไปน้ี 

  
                                ขอ้  ๑      ระเบียบน้ีเรียกวา่  “ระเบียบส านกังานประกนัสังคม  วา่ดว้ย  การรับสมคัรและการ
ข้ึนทะเบียนผูป้ระกนัตนตามมาตรา ๔๐  แห่งพระราชบญัญติัประกนัสังคม  พ.ศ. ๒๕๓๓  พ.ศ. ๒๕๕๑” 
  
                                ขอ้  ๒    ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  ๑  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๑  เป็นตน้ไป 

  
                                ขอ้  ๓     ใหย้กเลิกระเบียบส านกังานประกนัสังคม  วา่ดว้ย  การรับสมคัรและข้ึนทะเบียน
ผูป้ระกนัตนตามมาตรา  ๔๐  แห่งพระราชบญัญติัประกนัสังคม  พ.ศ. ๒๕๓๓  พ.ศ. ๒๕๓๗  ลง
วนัท่ี  ๑  กนัยายน  พ.ศ. ๒๕๓๗ 

             
                                ขอ้  ๔     ในระเบียบน้ี 

 
 

 



                                                “ผูป้ระกนัตน”  หมายความวา่  ผูซ่ึ้งจ่ายเงินสมทบอนัก่อใหเ้กิดสิทธิในการรับ
ประโยชน์ทดแทนตามพระราชกฤษฎีกา  ซ่ึงออกโดยอาศยัอ านาจตามความในมาตรา  ๔๐  วรรคสอง  แห่ง
พระราชบญัญติัประกนัสังคม  พ.ศ. ๒๕๓๓ 

                                                “เลขาธิการ”  หมายความวา่  เลขาธิการส านกังานประกนัสังคม 

                                               “ส านกังาน”  หมายความวา่  ส านกังานประกนัสังคม  หรือส านกังานประกนัสังคม
เขตพื้นท่ี  หรือส านกังานประกนัสังคมจงัหวดั  หรือส านกังานประกนัสังคมจงัหวดัสาขา  แลว้แต่กรณี 

                                               “บตัร”  หมายความวา่  บตัรประกนัสังคมตามมาตรา  ๔๐ 

  
                                ขอ้  ๕     ใหเ้ลขาธิการ  เป็นผูรั้กษาการตามระเบียบน้ี 

  
หมวด  ๑ 

การเป็นผู้ประกนัตน 

  
                                ขอ้  ๖     ผูส้มคัรเขา้เป็นผูป้ระกนัตนตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มดงัต่อไปน้ี 

                                               (๑)   มีอายไุม่ต  ่ากวา่สิบหา้ปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ 

                                               (๒)  ไม่เป็นผูป้ระกนัตนตามมาตรา  ๓๙  แห่งพระราชบญัญติัประกนัสังคม  พ.ศ. 
๒๕๓๓ 

                                               (๓)  ไม่เป็นผูทุ้พพลภาพ 

                                               (๔)  ไม่เป็นวณัโรคในระยะอนัตราย  โรคพิษสุราเร้ือรัง  และโรคซ่ึงอยูใ่นระหวา่ง
การรักษาและอยูใ่นสภาพใชเ้คร่ืองช่วยชีวิต 

  
                                ขอ้  ๗     ผูใ้ดประสงคจ์ะสมคัรเป็นผูป้ระกนัตน  ใหย้ืน่ค าขอดว้ยตนเองตามแบบค าขอ
สมคัรเป็นผูป้ระกนัตนตามมาตรา  ๔๐  ทา้ยระเบียบน้ี  ต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ี  ณ  ส านกังาน  พร้อมดว้ย
หลกัฐาน  ดงัต่อไปน้ี 

                                               (๑)   บตัรประจ าตวัประชาชน  หรือบตัรอ่ืนท่ีใชแ้ทนบตัรประจ าตวัประชาชน
ได ้ หรือใบส าคญัประจ าตวัคนต่างดา้ว  หรือหนงัสือเดินทาง  แลว้แต่กรณี  พร้อมส าเนา 
                                               (๒)  ทะเบียนบา้น  พร้อมส าเนา 
                                               (๓)  รูปถ่าย  หนา้ตรง  ไม่สวมหมวกและแวน่ตา
ด า  ขนาด  ๒.๕ x ๒.๕  เซนติเมตร  จ านวน  ๒  รูป 



                                               (๔)  ใบรับรองของผูป้ระกอบวชิาชีพเวชกรรมซ่ึงรับรองไวก่้อนวนัยืน่ค  าขอไม่
เกินสามสิบวนัวา่ผูส้มคัรเขา้เป็นผูป้ระกนัตนไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตาม  ขอ้  ๖(๓)  และ  (๔) 
  
                                ขอ้  ๘     ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีตรวจเอกสารหลกัฐานและคุณสมบติัของผูย้ืน่ค  าขอ  แลว้
เสนอความเห็นต่อผูมี้อ  านาจพิจารณาอนุมติัการเป็นผูป้ระกนัตน  เพื่อพิจารณาค าขอโดยมิชกัชา้ 
  
                                ขอ้  ๙     ใหบุ้คคลดงัต่อไปน้ีเป็นผูมี้อ  านาจพิจารณาอนุมติัการเป็นผูป้ระกนัตน 

                                               (๑)   ผูอ้  านวยการกองเงินสมทบ  หรือขา้ราชการพลเรือนสามญัด ารงต าแหน่งไม่
ต ่ากวา่ระดบั  ๗  ซ่ึงปฏิบติัราชการอยูใ่นกองเงินสมทบ  ท่ีไดรั้บมอบหมายจากผูอ้  านวยการกองเงินสมทบมี
อ านาจพิจารณาอนุมติัการเป็นผูป้ระกนัตนตามมาตรา  ๔๐  ทัว่ราชอาณาจกัร 
                                               (๒)  ผูอ้  านวยการส านกังานประกนัสังคมเขตพื้นท่ี  หรือขา้ราชการพลเรือนสามญั
ด ารงต าแหน่งไม่ต ่ากวา่ระดบั  ๓  ซ่ึงปฏิบติัราชการอยูใ่นส านกังานประกนัสังคมเขตพื้นท่ี  ท่ีไดรั้บมอบหมาย
จากผูอ้  านวยการส านกังานประกนัสังคมเขตพื้นท่ี  มีอ านาจพิจารณาอนุมติัการเป็นผูป้ระกนัตนในเขตพื้นท่ีความ
รับผดิชอบของส านกังานประกนัสังคมเขตพื้นท่ีนั้น 

                                                (๓)  ประกนัสังคมจงัหวดั  หรือขา้ราชการพลเรือนสามญัด ารงต าแหน่งไม่ต ่ากวา่
ระดบั  ๓  ซ่ึงปฏิบติัราชการอยูใ่นส านกังานประกนัสังคมจงัหวดั/สาขา  ท่ีไดรั้บมอบหมายจากประกนัสังคม
จงัหวดั  มีอ านาจพิจารณาอนุมติัค าขอเป็นผูป้ระกนัตนตามมาตรา  ๔๐  ในจงัหวดัซ่ึงเป็นท่ีตั้งส านกังาน
ประกนัสังคมจงัหวดั/สาขานั้น 

                                               เม่ือมีการอนุมติัตามวรรคหน่ึงแลว้  ใหส้ านกังานมีหนงัสือแจง้ผลการพิจารณาให้
ผูส้มคัรเขา้เป็นผูป้ระกนัตนทราบโดยเร็ว 

  
                                ขอ้  ๑๐   ความเป็นผูป้ระกนัตนให้เร่ิมตั้งแต่เดือนถดัจากเดือนท่ีเลขาธิการหรือผูท่ี้มีอ านาจ
อนุมติัตามขอ้  ๙  แจง้ใหท้ราบ  และไดจ่้ายเงินสมทบ 

  
                                ขอ้  ๑๑   ใหส้ านกังานออกบตัรใหแ้ก่ผูป้ระกนัตน 

                                               การออกบตัรตามวรรคหน่ึง  ใหอ้อกทุกคร้ังท่ีจ่ายเงินสมทบ  โดยใหบ้ตัรมีอายนุบั
ถึงวนัส้ินปีปฏิทินท่ีออกบตัร 



                                               การก าหนดเลขบตัรประกนัสังคม  ส าหรับผูท่ี้มีบตัรประจ าตวัประชาชน  ใหใ้ช้
เลขประจ าตวัประชาชนเป็นเลขท่ีบตัรประกนัสังคม  กรณีผูท่ี้ไม่มีบตัรประจ าตวัประชาชนใหใ้ชเ้ลขตามท่ี
ส านกังานก าหนด 

                                               บตัรให้เป็นไปตามแบบทา้ยระเบียบน้ี 

                                
                                ขอ้  ๑๒  กรณีบตัรสูญหาย  ถูกท าลาย  หรือช ารุด  ใหผู้ป้ระกนัตนยื่นค าขอตามแบบทา้ย
ระเบียบน้ี 

  
                                ขอ้  ๑๓  ในกรณีดงัต่อไปน้ีใหถื้อวา่ความเป็นผูป้ระกนัตนส้ินสุดลง 
                                               (๑)   ตาย 
                                               (๒)  ลาออกโดยแสดงความจ านงต่อส านกังาน 

                                               (๓)  ไดเ้ป็นผูป้ระกนัตนตามมาตรา  ๓๓  แห่งพระราชบญัญติัประกนัสังคม  พ.ศ. 
๒๕๓๓ 

                                               (๔)  ความปรากฏต่อส านกังานวา่ผูป้ระกนัตนแจง้ขอ้ความหรือแสดงหลกัฐาน
เก่ียวกบัคุณสมบติัหรือลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้  ๖  ในสาระส าคญัอนัเป็นเทจ็ 

                                               (๕)  ไม่จ่ายเงินสมทบภายในระยะเวลาท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกา  ซ่ึงออกโดย
อาศยัอ านาจตามความในมาตรา  ๔๐  วรรคสอง  แห่งพระราชบญัญติัประกนัสังคม  พ.ศ. ๒๕๓๓ 

                                               การส้ินสุดความเป็นผูป้ระกนัตนตาม  (๕)  ส้ินสุดลงตั้งแต่เดือนท่ีผูป้ระกนัตนไม่
จ่ายเงินสมทบภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

  
หมวด  ๒ 

การจ่ายเงินสมทบ 

  
                                ขอ้  ๑๔  ใหผู้ป้ระกนัตนจ่ายเงินสมทบ  ณ  ส านกังาน  หรือหน่วยงาน  หรือองคก์รทั้ง
ภาครัฐและเอกชนท่ีส านกังานไดต้กลงรับเป็นหน่วยบริการ 
  
                                ขอ้  ๑๕  ผูป้ระกนัตนท่ีมีความประสงคจ์ะขอเปล่ียนแปลงสถานท่ีจ่ายเงินสมทบ  ใหแ้จง้ต่อ
ส านกังานท่ีจ่ายเงินสมทบคราวสุดทา้ยก่อนถึงก าหนดการจ่ายเงินสมทบคราวต่อไป  ไม่นอ้ยกวา่  ๓๐  วนั 

  



                                                                                 ประกาศ     ณ   วนัท่ี    ๒๑    เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

  
  
                                                                                                            สุรินทร์   จิรวศิิษฎ์ 
                                                                                                       (นายสุรินทร์   จิรวศิิษฎ)์ 
                                                                                            เลขาธิการส านกังานประกนัสังคม 

  
  
 


