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ระเบียบสํานักงานประกันสังคม 
ว่าด้วยการคืนเงินให้แก่ผู้ประกันตน 

กรณีเงินที่รับไว้เป็นเงินไม่พึงชําระแก่กองทุนประกันสังคม 
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
 

โดยที่ระเบียบคณะกรรมการประกันสังคม  ว่าด้วยการรับเงิน  การจ่ายเงิน  และการเก็บรักษา
เงินกองทุน  พ.ศ.  2555  ข้อ  12  (3)  กําหนดให้สํานักงานประกันสังคมจ่ายเงินคืนรัฐบาล  หรือนายจ้าง  
หรือผู้ประกันตน  หรือบุคคลอื่น  ในกรณีเงินที่รับไว้เป็นเงินไม่พึงชําระแก่กองทุน  หรือเงินสมทบที่นําส่งไว้
เกินจํานวนที่ต้องชําระ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน   
พ .ศ .  ๒๕๓๔  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่  ๕)   
พ.ศ.  ๒๕๔๕  เลขาธิการสํานักงานประกันสังคมจึงวางระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสํานักงานประกันสังคม  ว่าด้วยการคืนเงินให้แก่ผู้ประกันตน  
กรณีเงินที่รับไว้เป็นเงินไม่พึงชําระแก่กองทุนประกันสังคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  28  มีนาคม  พ.ศ.  2561  เป็นต้นไป   
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสํานักงานประกันสังคม  ว่าด้วยการคืนเงินให้แก่ผู้ประกันตน   

หรือบุคคลอื่นในกรณีเงินที่รับไว้เป็นเงินไม่พึงชําระแก่กองทุนประกันสังคม  พ.ศ.  2558   
ข้อ 4 ในระเบียบนี้ 
“ผู้ประกันตน”  หมายความว่า  ผู้ประกันตนตามมาตรา  40 
“เงินไม่พึงชําระ”  หมายความว่า  เงินที่จ่ายเข้ากองทุนโดยไม่มีหน้าที่จ่าย  หรือโดยมิได้มี

ลักษณะเป็นเงินสมทบตามพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบ  ประเภท 
ของประโยชน์ทดแทน  ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคล 
ซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตน  พ.ศ.  ๒๕๖๑   

“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่  สํานักงาน
ประกันสังคมจังหวัด  หรือสํานักงานประกันสังคมจังหวัดสาขา  แล้วแต่กรณี 

ข้อ 5 ให้ผู้ประกันตนหรือผู้ มีสิทธิ  ย่ืนขอรับเงินไม่พึงชําระคืนตามแบบคําขอรับเงิน 
ไม่พึงชําระคืนผู้ประกันตนตามมาตรา  40  (สปส.1-40/5)  ท้ายระเบียบนี้  ต่อสํานักงาน  กรณีเงินที่
สํานักงานรับไว้เป็นเงินไม่พึงชําระแก่กองทุนประกันสังคม  ภายใน  1  ปี  นับแต่วันที่ทราบว่ามีสิทธิ 
รับเงินคืนหรือภายใน  10  ปี  นับแต่วันที่นําส่งเงินเข้ากองทุน 

ข้อ 6 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อํานวยการสํานักงานประกันสังคม
กรุงเทพมหานครพื้นที่  หรือประกันสังคมจังหวัด  หรือหัวหน้าสํานักงานประกันสังคมจังหวัดสาขา  แล้วแต่กรณี
เป็นผู้มีอํานาจพิจารณาแบบคําขอรับเงินไม่พึงชําระคืนผู้ประกันตนตามมาตรา  40  ตามข้อ  5 
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ข้อ 7 ให้บุคคลดังต่อไปนี้  เป็นผู้มีอํานาจพิจารณาอนุมัติคืนเงินไม่พึงชําระตามข้อ  5 
(1) ผู้อํานวยการสํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่  หรือข้าราชการพลเรือนสามัญ

ตําแหน่งประเภทวิชาการตั้งแต่ระดับชํานาญการขึ้นไป  ซึ่งปฏิบัติราชการ  ณ  สํานักงานประกันสังคม
กรุงเทพมหานครพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อํานวยการสํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 

(2) ประกันสังคมจังหวัด  หรือข้าราชการพลเรือนสามัญตําแหน่งประเภทวิชาการตั้งแต่ระดับ
ชํานาญการขึ้นไป  ซึ่งปฏิบัติราชการ  ณ  สํานักงานประกันสังคมจังหวัดหรือสํานักงานประกันสังคม
จังหวัดสาขาที่ได้รับมอบหมายจากประกันสังคมจังหวัด 

ข้อ 8 ในกรณีผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิได้รับเงินคืน  เป็นผู้จะต้องคืนสิทธิประโยชน์หรือเงินอื่นใด
ที่ได้รับไปแล้วแก่สํานักงาน  ให้สํานักงานดําเนินการตามหลักเกณฑ์  และแนวปฏิบัติการคืนเงินให้แก่
ผู้ประกันตน  หรือผู้มีสิทธิในกรณีเงินที่รับไว้เป็นเงินไม่พึงชําระแก่กองทุนประกันสังคม  ท้ายระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๑  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
สุรเดช  วลีอิทธิกุล 

เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม 



 

                                                                                                                                                                (สปส.1-40/5) 
 

                                                                             แบบค ำขอรับเงินไม่พึงช ำระคืน 
ส ำนักงำนประกันสังคม               ผู้ประกันตนตำมมำตรำ 40 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  นำย    นำง    นำงสำว  อ่ืนๆ ............................ชื่อ– ชื่อสกุล (ผู้ยื่นค ำขอ)............................................................ 
    เลขประจ ำตัวประชำชน……………………………………...……………………….ที่อยู่ที่ติดต่อ เลขท่ี..........................หมู่ที…่…............  
    ตรอก/ซอย........................ถนน..................................แขวง/ต ำบล.................................เขต/อ ำเภอ..................................... 
    จังหวัด......................................................รหัสไปรษณีย์..................................โทรศัพท์........................................................  
2. ยื่นค ำขอในฐำนะ   ผู้ประกันตน   ทำงเลือกท่ี 1   ทำงเลือกที่ 2    ทำงเลือกท่ี 3 (ใหม่)  ผู้มีสิทธิ  
3. มีควำมประสงค์ขอรับเงินไม่พึงช ำระคืน กรณี 
    ไม่มีคุณสมบัติเป็นผู้ประกันตน ตั้งแต่........................................  ไม่ประสงค์เป็นผู้ประกันตน ตั้งแต่.......................... 
    กลับเป็นผู้ประกันตนมำตรำ 33 ตั้งแต่………………....................  เปลี่ยนแปลงรูปแบบทำงเลือก ตั้งแต่..................... 
    กลับเป็นผู้ประกันตนมำตรำ 39 ตั้งแต่......................................  ผู้ประกันตนเสียชีวิต ตั้งแต่..................................... 
4. กรณีผู้ประกันตนมีชีวิต เอกสำรที่ยื่นเพื่อเป็นหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำ มีดังนี้ 
    บัตรประจ ำตัวประชำชนฉบับจริง     บัตรอ่ืนทีท่ำงรำชกำรออกให้ (ระบุ)........................ 
    หนังสือมอบอ ำนำจ      ....................... 
   กรณีผู้ประกันตนเสียชีวิต เอกสำรที่ยื่นเพ่ือเป็นหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำ มีดังนี้ 
    บัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้มีสิทธิ  ใบมรณบัตรของผู้ประกันตน  
    ทะเบียนสมรสบิดำ  มำรดำของผู้ประกันตน  ทะเบียนหย่ำของคู่สมรส บิดำ และมำรดำของผู้ประกันตน (ถ้ำมี)  
    ทะเบียนบ้ำนของผู้มีสิทธิ  ใบมรณบัตรของคู่สมรส บิดำ มำรดำ และบุตรของผู้ประกันตน (ถ้ำมี) 
    สูติบัตรของบุตรผู้ประกันตน  หนังสือจดทะเบยีนรับรองบุตรบุญธรรมของผู้ประกันตน (ถำ้มี) 
    ทะเบียนสมรสของผู้ประกันตน  อ่ืนๆ ทีท่ำงรำชกำรออกให้ (ระบุ)...................................................... 
    ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมข้ำงต้นเป็นจริงทุกประกำรหำกเป็นเท็จยินยอมให้ส ำนักงำนประกันสังคม เรียกเงินคืนตำมจ ำนวนที่จ่ำยจริง 

(ลงชื่อ) ……………………........….…………………… ผู้ประกันตน/ผู้มีสิทธิ 
                                                                        (………………………….......…...……………)  
                                                                วันที…่..........…............................................... 
หมำยเหตุ  ก. กรณีมอบอ ำนำจ ผู้รับมอบอ ำนำจจะต้องน ำบัตรประจ ำตัวประชำชนฉบับจริงของผู้มอบอ ำนำจและผู้รับมอบอ ำนำจ 

       ไปแสดงต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 
    ข. ต้องยื่นแบบค ำขอรับเงินไม่พึงช ำระคืนจำกส ำนักงำนภำยใน 1 ปี นับแต่วันที่ทรำบว่ำมีสิทธิขอรับเงินคืน หรือภำยใน 10 ปี  

 นับแต่วันที่น ำส่งเงินเข้ำกองทุน 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 
เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นที่.................... 
       ประกันสังคมจังหวัด/สำขำ..................................................................... 
             ได้ตรวจสอบแบบค ำขอรับเงินไม่พึงช ำระคืนและหลักฐำนที่เกี่ยวข้องแล้ว มีควำมเห็นว่ำ 
  เห็นควรอนุมัตคิืนเงินไม่พึงช ำระให้  นำย  นำง  นำงสำว......................................................................  
เป็นจ ำนวนเงิน......................................บำท (..........................................................................................................................) 
  ไม่เห็นควรอนุมัติ เนื่องจำก.................................................................................................. ............................. 
                                 ลงชื่อ.......................................................พนักงำนเจ้ำหน้ำที่  
                                       (.......................................................)                                   

                            ต ำแหน่ง...................................................   
                  วันที่..........................................................                           
            อนุมัติ       ไม่อนุมัติ   

 ลงชื่อ................................................................ 
      (.......................................................) 
 ต ำแหน่ง................................................... 
 วันที่.......................................................... 

 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที ่
เลขท่ีรับ  / 
วันท่ีรับ............................................ 
 



หลักเกณฑ ์และแนวปฏิบัติการคืนเงินให้แก่ผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิ  
ในกรณีเงินที่รับไว้เป็นเงินไม่พึงช าระแก่กองทุนประกันสังคม  

********************** 
 

1. กรณีไม่มีการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 (ไม่ลงฐาน) 
 1.1 มีการจ่ายเงิน แต่ไม่มีการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 เนื่องจากตรวจสอบพบว่า                    
มีสถานะเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 หรือมาตรา 39 หรือมีอายุต่่ากว่า 15 ปีบริบูรณ์ หรือเกินกว่า 60 ปีบริบูรณ์      
ในวันสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 หรือเป็นผู้ไม่มีคุณสมบัติสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 และได้ช่าระ     
เงินสมทบไว้ ให้พิจารณาจ่ายเงินไม่พึงช่าระคืนให้แก่ผู้มีสิทธิเท่าจ่านวนเงินที่จ่ายเข้ากองทุน   
 1.2 มีการจ่ายเงิน แต่ ไม่มีการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 เนื่องจากตรวจสอบพบว่า                      
เป็นบุคคลอ่ืน ให้พิจารณาจ่ายเงินไม่พึงช่าระคืนให้แก่ผู้มีสิทธิ เท่าจ่านวนเงินที่จ่ายเข้ากองทุน        

2. กรณีขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 เรียบร้อยแล้ว 
 2.1 มีการจ่ายเงิน แต่มีหลักฐานว่าขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนโดยไม่สุจริต ให้พิจารณาไม่คืนเงิน                      
ที่จ่ายเข้ากองทุนทั้งจ่านวน 
 2.2 มีการจ่ายเงิน และมีหลักฐานว่าขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนโดยสุจริต  หากจ่ายเงินเข้ากองทุน      
เป็นเงินสมทบงวดล่วงหน้าไว้ และมีการเปลี่ยนแปลงทางเลือกการจ่ายเงินสมทบในเดือนใด ให้พิจารณาจ่ายเงิน            
ไม่พึงช่าระคืนเป็นเงินสมทบงวดล่วงหน้ากรณีเปลี่ยนแปลงทางเลือกให้แก่ผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิ ถัดจากเดือน      
ที่ยื่นเปลี่ยนแปลงทางเลือกจนถึงงวดเดือนที่ช่าระล่วงหน้าไว้เท่าจ่านวนเงินที่จ่ายเข้ากองทุน ไม่รวมเงินรัฐบาลสมทบ  
 2.3 มีการจ่ายเงิน และมีหลักฐานว่าขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนโดยสุจริต  แต่จ่ายเงินเข้ากองทุน           
เป็นเงินสมทบรายเดือนเกินกว่าจ่านวนเงินสมทบที่ผู้ประกันตนพึงช่าระ เช่น ช่าระเงินสมทบเกินกว่า 13 งวดเดือน                       
และผู้ประกันตนไม่ประสงค์น่าเงินสมทบที่ช่าระไว้เกิน 13 งวดเดือนดังกล่าว มาบันทึกเป็นเงินสมทบเพ่ิมเติม 
ทางเลือกที่ 2 หรือทางเลือกที่  3 หรือไม่ประสงค์น่ามาบันทึกเป็นเงินสมทบงวดล่วงหน้าเมื่อถึงงวดเดือน             
ที่ผู้ประกันตนพึงช่าระ หรือช่าระเงินสมทบไว้น้อยกว่าหรือเกินกว่าจ่านวนเงินสมทบตามทางเลือกที่สมัครไว้               
ให้พิจารณาจ่ายเงินไม่พึงช่าระคืนให้แก่ผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิเป็นเงินเจ้าหนี้อ่ืนๆ ม.40 หรือเงินเกิน เท่าจ่านวนเงิน    
ที่จ่ายเข้ากองทุน ไม่รวมเงินรัฐบาลสมทบ  
 2.4 มีหลักฐานว่าขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนโดยสุจริต  ภายหลังตรวจสอบพบว่าไม่มีคุณสมบัติ                   
เป็นผู้ประกันตนตามที่กฎหมายก่าหนด เช่น มีสถานะเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 หรือมาตรา 39 อยู่ก่อนวันที่
สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 หรือมีอายุต่่ากว่า 15 ปีบริบูรณ์ และเกินกว่า 60 ปีบริบูรณ์ในวันสมัคร         
และช่าระเงินสมทบมาตรา 40 งวดแรก เป็นต้น ให้ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ช่าระเงินสมทบงวดแรก 
(ตั้งแต่วันที่เริ่มเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40) สาเหตุเนื่องจากไม่มีคุณสมบัติเป็นผู้ประกันตนตามที่กฎหมายก่าหนด    
ให้พิจารณาจ่ายเงินไม่พึงช่าระคืนให้แก่ผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิเท่าจ่านวนเงินที่จ่ายเข้ากองทุน ไม่รวมเงินรัฐบาลสมทบ 

 

3. กรณีสิ้นสุด... 
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3. กรณีสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน และมีการช าระเงินสมทบงวดล่วงหน้าไว้ 
 3.1 สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน เนื่องจาก แจ้งความจ านงไม่ประสงค์เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40                 
ให้ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ไม่ประสงค์เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 และพิจารณาจ่ายเงิน       
ไม่พึงช่าระคืนให้แก่ผู้ประกันตน/ผู้มีสิทธิ ตามเงื่อนไข ดังนี้ 

3.1.1 หากความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ 1 ของเดือนที่ไม่ประสงค์เป็นผู้ประกันตน     
ให้พิจารณาจ่ายเงินไม่พึงช าระคืนให้แก่ผู้ประกันตน นับแต่ งวดเดือนที่สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน จนถึงงวดเดือน
ทีช่ าระเงินสมทบล่วงหน้าไว้ เท่าจ่านวนเงินที่จ่ายเข้ากองทุน ไม่รวมเงินรัฐบาลสมทบ  
       ตัวอย่างที่ 1 นาย ก. ช่าระเงินสมทบทางเลือกท่ี 2 ไว้ประจ่างวดเดือนมกราคม 2560 และช่าระเงิน
สมทบล่วงหน้าไว้ถึงงวดเดือนธันวาคม 2560 รวมจ่านวน 1,200 บาท ต่อมาขอแจ้งความจ านงไม่ประสงค์เป็น
ผู้ประกันตน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ให้ส่านักงานพิจารณาจ่ายเงินไม่พึงช าระคืนให้แก่ นาย ก. นับแต่  
งวดเดือนที่สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน จนถึงงวดเดือนที่ช าระเงินสมทบล่วงหน้าไว้ คือ ตั้งแต่งวดเดือน                   
กรกฎาคม 2560 –ธันวาคม 2560 รวมจ านวน 600 บาท 

คืนเงินสมทบล่วงหน้า กรณีลาออก ตั้งแต่วันที่ 1 ของเดือนที่ไม่ประสงค์เป็นผู้ประกันตน 

                                     

 

 

3.1.2 หากความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ 2 ของเดือนที่ไม่ประสงค์เป็นผู้ประกันตน              
เป็นต้นไป ให้พิจารณาจ่ายเงินไม่พึงช าระคืนให้แก่ผู้ประกันตน ถัดจาก งวดเดือนที่สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน 
จนถึงงวดเดือนทีช่ าระเงินสมทบล่วงหน้าไว้ เท่าจ่านวนเงินที่จ่ายเข้ากองทุน ไม่รวมเงินรัฐบาลสมทบ 
       ตัวอย่างที่ 2 นาย ก. ช่าระเงินสมทบทางเลือกท่ี 2 ไว้ประจ่างวดเดือนมกราคม 2560 และช่าระเงิน
สมทบล่วงหน้าไว้ถึงงวดเดือนธันวาคม 2560 รวมจ่านวน 1,200 บาท ต่อมาขอแจ้งความจ านงไม่ประสงค์เป็น
ผู้ประกันตน ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2560 ให้ส่านักงานพิจารณาจ่ายเงินไม่พึงช าระคืนให้แก่ นาย ก. ถัดจาก 
งวดเดือนที่สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน จนถึงงวดเดือนที่ช าระเงินสมทบล่วงหน้าไว้ คือ ตั้งแต่งวดเดือน               
สิงหาคม 2560 – ธันวาคม 2560 รวมจ านวน 500 บาท  

คืนเงินสมทบล่วงหน้า กรณีลาออก ตั้งแต่วันที่ 2 ของเดือนที่ไม่ประสงค์เป็นผู้ประกันตน 

 

 

 
จากตัวอย่าง... 

น า ย  ก .ช่ า ร ะ เงิ น ส ม ท บ /       
เงินสมทบล่วงหน้า ทางเลือกที่ 2 
งวดเดือน มค. 60 – ธค.60 
จ่านวน 1,200 บาท 

ไม่ประสงค์เป็นผู้ประกันตน 
ตาม ม าต รา  4 0  ตั้ งแ ต่              
วันที่ 1 กค. 60 

งานเงินสมทบคืนเงินล่วงหน้า 
ตั้งแต่งวดเดือน กค.60-ธค.60  
รวมจ่านวน 600 บาท 

นาย ก .ช่ าระ เงิน สมทบ /       
เงินสมทบล่วงหน้า ทางเลือกที่ 2 
งวดเดือน มค. 60 – ธค.60 
จ่านวน 1,200 บาท 
 

ไม่ประสงค์เป็นผู้ประกันตน 
ตาม ม าต รา  4 0  ตั้ งแ ต่              
วันที่ 2 กค. 60 เป็นต้นไป 

งานเงินสมทบคืนเงินล่วงหน้า 
ตั้งแต่งวดเดือน สค.60-ธค.60  
รวมจ่านวน 500 บาท 
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 จากตัวอย่างที่ 2 ยกเว้น กรณีที่ผู้ประกันตนรายใดช าระเงินสมทบเข้ากองทุน ภายหลังจากวันที่
สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน ให้ส านักงานพิจารณาจ่ายเงินไม่พึงช าระคืนให้แก่ผู้ประกันตน นับแต่ งวดเดือน    
ที่สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน จนถึงงวดเดือนที่ช าระเงินสมทบล่วงหน้าไว้ เนื่องจากผู้ประกันตนไม่มีหน้าที่ช่าระ
เงินสมทบเข้ากองทุนภายหลังจากวันที่สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน เช่น (1) หรือ (2) ดังนี้ 

(1) นาย ก. แจ้งความจ่านงไม่ประสงค์เป็นผู้ประกันตนตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2560 โดยในวันดังกล่าว
เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้มีการบันทึกสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนลงในระบบงานทะเบียนมาตรา 40 จึงท่าให้นาย ก.             
ยังมีสถานะเป็นผู้ประกันตนตามปกติ ต่อมาในวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ปรากฏว่ามีญาติ พ่ี น้อง ของ นาย ก.               
ไปติดต่อช่าระเงินสมทบให้กับนาย ก. ประจ่างวดเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2560 รวมจ่านวน 200 บาท                     
และภายหลังเจ้าหน้าที่จึงได้มีการบันทึกสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนลงระบบงานทะเบียนมาตรา 40 สิ้นสุดความเป็น
ผู้ประกันตนตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2560 กรณีดังกล่าว ให้ส่านักงานพิจารณาจ่ายเงินไม่พึงช่าระคืนให้แก่นาย ก.
ประจ่างวดเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2560 จ่านวน 200 บาท เนื่องจากนาย ก. ไม่มีหน้าที่จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน
ภายหลังจากวันที่สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน โดยระบบจะประมวลผลข้อมูลวันที่สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน กับวันที่
รับช่าระเงินสมทบ (ก่อน – หลัง) เพ่ือพิจารณาจ่ายคืนเงินไม่พึงช่าระให้แก่ผู้ประกันตนตามข้อเท็จจริง 

คืนเงินกรณีลาออกตั้งแต่วันที่ 2 ของเดือนเป็นต้นไป แต่มีการช าระเงินสมทบฯ ภายหลังจากวันทีล่าออก 
 
 
 
 

 

 (2) นาย ก. ช่าระเงินสมทบโดยวิธีการหักผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร โดย สปส. จะส่งข้อมูลผู้ประกันตน        
ให้ธนาคาร ทุกวันที่ 16 ของเดือน และธนาคารจะด่าเนินการหักเงินสมทบ ทุกวันที่ 20 ของเดือน ปรากฏว่า นาย ก.                
ยื่นแบบแจ้งความจ่านงไม่ประสงค์เป็นผู้ประกันตน ขอลาออกจากการเป็นผู้ประกันตน ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2560                
(ลาออกก่อนวันที่หักเงินสมทบผ่านบัญชีฯ) เมื่อถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ธนาคารจะด่าเนินการหักเงินสมทบของ นาย ก. 
ประจ่างวดเดือนกรกฎาคม 2560 จ่านวน 100 บาท ไว้ตามข้อตกลง (MOU) ตามปกติ กรณีดังกล่าว ให้ส่านักงาน
พิจารณาจ่ายเงินสมทบประจ่างวดเดือนกรกฎาคม 2560 จ่านวน 100 บาท คืนให้แก่ นาย ก. เป็นเงินไม่พึงช่าระ 
เนื่องจาก นาย ก. ไม่มีหน้าที่ช่าระเงินสมทบเข้ากองทุนภายหลังจากวันที่สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน โดยระบบ          
จะประมวลผลข้อมูลวันที่สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน กับวันที่รับช่าระเงินสมทบ (ก่อน – หลัง) เพ่ือพิจารณาจ่ายคืน      
เงินไม่พึงช่าระให้แก่ผู้ประกันตนตามข้อเท็จจริง 
คืนเงินกรณีลาออกตั้งแต่วันที่ 2 ของเดือนเป็นต้นไป แต่มีการหักเงินผ่านบัญชีธนาคารฯ ภายหลังจากวันที่ลาออก 

 

 

 
3.2 สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน เนื่องจากเสียชีวิต ให้พิจารณาจ่ายเงินสมทบล่วงหน้าคืนตามหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติ 
การจ่ายคืนเงินสมทบที่ผู้ประกันตนจ่ายล่วงหน้ากรณผีู้ประกันตนเสียชีวิต พ.ศ. 2561 

นาย ก. ไม่ประสงค์เป็น 
ผปต. ตั้งแต่วันที่         

2 กค. 60 เป็นต้นไป 

วันที่ 3 กค. 60 มีญาติ พ่ี น้อง  
ของ นาย ก. ช าระเงินสมทบ
ทางเลือกที่ 2 ให้นาย ก. งวดเดือน 
กค.60 -  สค.60 จ านวน  200 บาท 

งาน เงินสมทบคืน เงิน งวดเดื อน               
กค.60-สค.60 จ านวน 200 บาท 
(นาย ก. ไม่มีหน้าที่ ช่าระเงินสมทบ                
เข้ากองทุนภายหลังจากสิ้นสุดฯ ผปต.) 

สปส.ส่งข้อมูล ผปต. ให้ธนาคาร     
ทุกวันที่ 16 ของเดือน และ ธนาคาร       
หั ก เ งิ น ส ม ท บ ทุ ก วั น ที่  2 0               
ของเดือน  

นาย ก.ไม่ประสงค์เป็น ผปต. 
ต้ังแต่วันที่  17 กค. 60 
เป็นต้นไป 

ง า น เ งิ น ส ม ท บ คื น เ งิ น ง ว ด เ ดื อ น                          
กค.60 จ านวน 100 บาท (นาย ก. ไม่มีหน้าที่
ช่าระเงินสมทบเข้ากองทุนภายหลังจากสิ้นสุดฯ 
การเป็นผู้ประกันตน) 

 

4. กรณีได้กลับ... 
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4. กรณีได้กลับเข้าเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 หรือมาตรา 39 
 กรณีตรวจสอบพบว่าผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ได้กลับเข้าเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 หรือมาตรา 39           
ให้พิจารณาจ่ายเงินไม่พึงช่าระคืนในช่วงที่ได้กลับเข้าเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 หรือมาตรา 39 แก่ผู้ประกันตน                      
หรือผู้มีสิทธิ ตามเงื่อนไข ดังนี้ 

4.1 หากกลับเข้าเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 หรือมาตรา 39 ตั้งแต่วันที่ 1 ของเดือน และมีสถานะ       
เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 หรือมาตรา 39 จนถึงปัจจุบัน ให้พิจารณาจ่ายเงินไม่พึงช่าระคืนแก่ผู้ประกันตน               
หรือผู้มีสิทธิ นับแต่งวดเดือนที่กลับเข้าเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 หรือมาตรา 39 จนถึงงวดเดือนที่ช่าระเงิน
สมทบไว้ รวมถึงเงินสมทบงวดล่วงหน้า (ถ้ามี) เท่าจ่านวนเงินที่ผู้ประกันตนจ่ายเข้ากองทุน ไม่รวมเงินรัฐบาลสมทบ                 
โดยไม่ต้องบันทึกสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ในระบบงานทะเบียน (ยกเว้น หากผู้ประกันตนรายใดประสงค์    
ลาออกจากการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ให้เจ้าหน้าที่บันทึกสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนตามวันที่ยื่นแบบแจ้งความจ่านง
ไม่ประสงค์เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ต่อส่านักงานเท่านั้น มิให้บันทึกวันที่สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนเป็นวันที่
ย้อนหลังตามวันที่ได้กลับเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 หรือมาตรา 39 โดยเด็ดขาด) และให้พิจารณาการใช้สิทธิ          
ขอรับประโยชน์ทดแทนทุกกรณี หากมีการใช้สิทธิขอรับประโยชน์ทดแทนไปแล้ว ให้ด่าเนินการติดตามประโยชน์ทดแทน
จ่ายเกินสิทธิให้เสร็จสิ้นก่อนการพิจารณาจ่ายคืนเงินไม่พึงช่าระให้แก่ผู้ประกันตน หรือผู้มีสิทธิ 

ตัวอย่างที่ 1  นาย ก. เริ่มเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ทางเลือกที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559                   
โดยช่าระเงินสมทบไว้ประจ่าเดือนพฤษภาคม 2559 และเงินสมทบล่วงหน้าถึงงวดเดือนเมษายน 2560 รวมจ่านวน                    
1,200 บาท ต่อมา นาย ก. ได้กลับเข้าเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 และมีสถานะ   
เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 จนถึงปัจจุบัน กรณีดังกล่าว ให้ส่านักงานพิจารณาจ่ายเงินไม่พึงช าระคืนให้แก่                
นาย ก. นับแต่งวดเดือนมกราคม 2560 – เมษายน 2560 รวมจ านวน 400 บาท โดยให้บันทึกค่าขอรับเงินไม่พึง
ช่าระคืน ในรหัส INS030401 เลือกสาเหตุการคืนเงินเป็น “คืนเงิน ม.33/39” และระบุ  เฉพาะงวดเดือนที่จะจ่าย        
เงินไม่พึงช่าระคืน คือ งวดเดือนมกราคม 2560 – เมษายน 2560 เนื่องจากนับแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป 
นาย ก. ไม่มีหน้าที่ช่าระเงินสมทบเงินสมทบในฐานะผู้ประกันตนตามมาตรา 40                  

การคืนเงินกรณีกลับเข้าเป็น ม.33/39 ตั้งแต่วันที่ 1 ของเดือน - ปัจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 
 
   

 
 

นาย ก. เป็นผู้ประกันตน
ทางเลือกท่ี 2                     

ตั้งแต่วันที่ 1 พค. 59 

ช่ า ร ะ เ งิ น ส ม ท บ /                 
เ งิ น ส ม ท บ ล่ ว ง ห น้ า                
งวดเดือน พค.59–เมย.60                 
จ่านวน 1,200 บาท 

นาย ก. ได้กลับเข้าเป็น
ผู้ประกันตนมาตรา 33 
ตั้ งแต่ วั นที่  1  มค .6 0 
จนถึงปัจจุบัน 

ง า น เ งิ น ส ม ท บ คื น เ งิ น               
ไม่ พึ งช่ าระกรณี กลับ เป็ น 
ผู้ ป ร ะกั น ต น ม าต รา  3 3              
ประจ่างวดเดือน  
 ม.ค.60 จ่านวน 100 บาท  
 ก.พ.60 จ่านวน 100 บาท  
 มี.ค.60 จ่านวน 100 บาท  
 เม.ย.60 จ่านวน 100 บาท 
รวมจ่านวน 400 บาท  

4.2 หากกลับ... 
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4.2 หากกลับเข้าเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 หรือมาตรา 39 ตั้งแต่วันที่ 1 ของเดือน และมีสถานะ
สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 หรือมาตรา 39 ในวันที่ 1 ของเดือนใด ให้พิจารณาจ่ายเงิน                
ไม่พึงช่าระคืนให้แก่ผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิ นับแต่งวดเดือนที่กลับเข้าเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 หรือมาตรา 39              
จนถึง ก่อนงวดเดือนที่สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 หรือมาตรา 39 เท่าจ่านวนเงินที่ผู้ประกันตน                     
จ่ายเข้ากองทุน ไม่รวมเงินรัฐบาลสมทบ โดยไม่ต้องบันทึกสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ในระบบงานทะเบียน 
(ยกเว้น หากผู้ประกันตนรายใดประสงค์ลาออกจากการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกันกับข้อ 4.1)             
และให้พิจารณาการใช้สิทธิขอรับประโยชน์ทดแทนทุกกรณี  หากมีการใช้สิทธิขอรับประโยชน์ทดแทนไปแล้ว               
ให้ด่าเนินการติดตามประโยชน์ทดแทนจ่ายเกินสิทธิให้เสร็จสิ้นก่อนการพิจารณาจ่ายคืนเงินไม่พึงช่าระให้แก่ผู้ประกันตน 
หรือผู้มีสิทธิ 

 ตัวอย่างที่  2 นาย ก. ได้กลับเข้าเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ตั้งแต่วันที่  1 มกราคม 2560           
และสิ้ นสุดความเป็นผู้ ประกันตนตามมาตรา 33 ในวันที่  1 เมษายน 2560 ให้ ส่ านั กงานพิจารณา               
จ่ายเงินไม่พึงช าระคืนให้แก่ นาย ก. ประจ างวดเดือนมกราคม 2560 – มีนาคม 2560 รวมจ านวน 300 บาท               
โดยให้บันทึกค่าขอรับเงินไม่พึงช่าระคืน ในรหัส INS030401 เลือกสาเหตุการคืนเงินเป็น “คืนเงิน ม.33/39”               
และระบุ  เฉพาะงวดเดือนที่จะจ่ายเงินไม่พึงช่าระคืน คือ งวดเดือนมกราคม  2560 – มีนาคม 2560 เนื่องจากนับแต่วันที่ 
1 มกราคม 2560 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 นาย ก. ไม่มีหน้าที่ช่าระเงินสมทบในฐานะผู้ประกันตนตามมาตรา 40 
และนับแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 เป็นต้นไป นาย ก. เริ่มมีหน้าที่ช่าระเงินสมทบในฐานะผู้ประกันตนตามมาตรา 40 
ดังนั้น งวดเดือนเมษายน 2560 จึงถือว่าเป็นเงินสมทบมาตรา 40 ตามปกติ ซึ่งจะรอพิจารณาจ่ายคืนให้แก่นาย ก.          
ในรูปแบบสิทธิประโยชน์ทดแทนฯ เมื่อ นาย ก. สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนกรณีเกษียณอายุ 60 ปีบริบูรณ์ หรือกรณี
เสียชีวิต ต่อไป   

การคืนเงินกรณีกลับเข้าเป็น ม.33/39 ตั้งแต่วันที่ 1 ของเดือน – วันที่ 1 ของเดือนใด 
 

 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

นาย ก. เป็นผู้ประกันตน
ทางเลือกท่ี 2                         

ตั้งแต่วันที่ 1 พค. 59 

ช่ า ร ะ เ งิ น ส ม ท บ /                   
เ งิ น ส ม ท บ ล่ ว ง ห น้ า               
งวดเดือน พค.59 – เมย.60      
จ่านวน 1,200 บาท 

 

นาย ก. ได้กลับเข้าเป็น
ผู้ประกันตนมาตรา 33 
ตั้ งแต่ วั นที่  1  มค .6 0 
และลาออกตั้ งแต่ วันที่             
1 เมย.60 

ง า น เ งิ น ส ม ท บ คื น เ งิ น               
ไม่ พึ งช่ าระกรณี กลับ เป็ น 
ผู้ ป ร ะกั น ต น ม าต รา  3 3              
ประจ่างวดเดือน  
 ม.ค.60 จ่านวน 100 บาท  
 ก.พ.60 จ่านวน 100 บาท  
 มี.ค.60 จ่านวน 100 บาท  
รวมจ่านวน 300 บาท  
 

4.3 หากกลับ... 
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4.3 หากกลับเข้าเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 หรือมาตรา 39 นับแต่วันที่ 2 ของเดือน และมีสถานะ
เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 หรือมาตรา 39 จนถึงปัจจุบัน ให้พิจารณาจ่ายเงินไม่พึงช่าระคืนแก่ผู้ประกันตน                   
หรือผู้มีสิทธิ นับถัดจากงวดเดือนที่กลับเข้าเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 หรือมาตรา 39 จนถึงงวดเดือนที่ช่าระ   
เงินสมทบไว้ รวมถึงเงินสมทบงวดล่วงหน้า (ถ้ามี) เท่าจ่านวนเงินที่ผู้ประกันตนจ่ายเข้ากองทุนไม่รวมเงินรัฐบาลสมทบ              
โดยไม่ต้องบันทึกสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 (ยกเว้น หากผู้ประกันตนรายใดประสงค์ลาออกจากการเป็น
ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกันกับข้อ 4.1) และให้พิจารณาการใช้สิทธิขอรับประโยชน์ทดแทนทุกกรณี 
หากมีการใช้สิทธิขอรับประโยชน์ทดแทนไปแล้ว ให้ด่าเนินการติดตามประโยชน์ทดแทนจ่ายเกินสิทธิให้เสร็จสิ้น        
ก่อนจ่ายคืนเงินไม่พึงช่าระให้แก่ผู้ประกันตน หรือผู้มีสิทธิ  

ตัวอย่างที่ 3 นาย ก. เริ่มเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 เลือกที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559                
โดยช่าระเงินสมทบไว้ประจ่าเดือนพฤษภาคม 2559 และเงินสมทบล่วงหน้าถึงงวดเดือนเมษายน 2560 รวมจ่านวน                
1,200 บาท ต่อมา นาย ก. ได้กลับเข้าเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2560 และมีสถานะ                
เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 จนถึงปัจจุบัน ให้ส่านักงานพิจารณาจ่ายเงินไม่พึงช าระคืนให้แก่ นาย ก. ตั้งแต่งวดเดือน
กุมภาพันธ์ 2560 – เมษายน 2560 รวมจ านวน 300 บาท โดยให้บันทึกค่าขอรับเงินไม่พึงช่าระคืน ในรหัส 
INS030401 เลือกสาเหตุการคืนเงินเป็น “คืนเงิน ม.33/39” และระบุ  เฉพาะงวดเดือนที่จะจ่ายเงินไม่พึงช่าระคืน         
คือ งวดเดือนกุมภาพันธ์ 2560 – เมษายน 2560 จ่านวน 300 บาท เท่าจ่านวนเงินที่จ่ายเข้ากองทุนไม่รวมเงินรัฐบาลสมทบ   

การคืนเงินกรณีกลับเข้าเป็น ม.33/39 ตั้งแต่วันที่ 2 ของเดือน – ปัจจุบัน 
 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นาย ก. เป็นผู้ประกันตน
ทางเลือกท่ี 2  

ตั้งแต่วันที่ 1 พค. 59 

ช่ า ร ะ เ งิ น ส ม ท บ /        
เ งิ น ส ม ท บ ล่ ว ง ห น้ า              
งวดเดือน พค.59– เมย.60              
จ่านวน 1,200 บาท 

 

นาย ก. ได้กลับเข้าเป็น
ผู้ประกันตนมาตรา 33 
ตั้ งแต่ วั นที่  2  มค .6 0 
จนถึงปัจจุบัน 

ง า น เ งิ น ส ม ท บ คื น เ งิ น               
ไม่ พึ งช่ าระกรณี กลับ เป็ น 
ผู้ ป ร ะกั น ต น ม าต รา  3 3              
ประจ่างวดเดือน  
 ก.พ.60 จ่านวน 100 บาท  
 มี.ค.60 จ่านวน 100 บาท  
 เม.ย.60 จ่านวน 100 บาท  
รวมจ่านวน 300 บาท 

4.4 หากกลับ... 
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4.4 หากกลับเข้าเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 หรือมาตรา 39 นับแต่วันที่ 2 ของเดือน และมีสถานะ
สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 หรือมาตรา 39 ในวันที่ 1 ของเดือนใด ให้พิจารณาจ่ายเงิน                 
ไม่ พึงช่าระคืนแก่ผู้ประกันตน หรือผู้มีสิทธิ นับถัดจากงวดเดือนที่กลับเข้าเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33                    
หรือมาตรา 39 จนถึง ก่อน งวดเดือนที่สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 หรือมาตรา 39 เท่าจ่านวนเงิน          
ที่ผู้ประกันตนจ่ายเข้ากองทุน ไม่รวมเงินรัฐบาลสมทบ โดยไม่ต้องบันทึกสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40          
(ยกเว้น หากผู้ประกันตนรายใดประสงค์ลาออกจากการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกันกับข้อ 4.1)         
และให้พิจารณาการใช้สิทธิขอรับประโยชน์ทดแทนทุกกรณี หากมีการใช้สิทธิ ขอรับประโยชน์ทดแทนไปแล้ว                
ให้ด่าเนินการติดตามประโยชน์ทดแทนจ่ายเกินสิทธิให้เสร็จสิ้นก่อนจ่ายคืนเงินไม่พึงช่าระให้แก่ผู้ประกันตน หรือผู้มีสิทธิ 

 ตัวอย่างที่  4 นาย ก. ได้กลับเข้าเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ตั้งแต่วันที่  2 มกราคม 2560            
และสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ในวันที่  1 เมษายน 2560 ให้ส่านักงานพิจารณาจ่ายเงิน             
ไม่พึงช าระคืนให้แก่ นาย ก. ประจ างวดเดือนกุมภาพันธ์ 2560 – มีนาคม 2560 รวมจ านวน 200 บาท            
โดยให้บันทึกค่าขอรับเงินไม่พึงช่าระคืน ในรหัส INS030401 เลือกสาเหตุการคืนเงินเป็น “คืนเงิน ม.33/39”              
และระบุ  เฉพาะงวดเดือนที่จะจ่ายเงินไม่พึงช่าระคืน คือ งวดเดือนกุมภาพันธ์ 2560 – มีนาคม 2560 เนื่องจากนับแต่
วันที่ 1 เมษายน 2560 เป็นต้นไป นาย ก. เริ่มมีหน้าที่ช่าระเงินสมทบในฐานะผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ดังนั้น     
งวดเดือนเมษายน 2560 จึงถือว่าเป็นเงินสมทบมาตรา 40 ตามปกติ ซึ่งจะรอพิจารณาจ่ายคืนให้แก่นาย ก. ในรูปแบบ
สิทธิประโยชน์ทดแทนฯ เมื่อ นาย ก. สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนกรณีเกษียณอายุ 60 ปีบริบูรณ์ หรือกรณีเสียชีวิต ต่อไป   

การคืนเงินกรณีกลับเข้าเป็น ม.33/39 ตั้งแต่วันที่ 2 ของเดือน – วันที่ 1 ของเดือนใด 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 หากผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ได้กลับเข้าเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 หรือมาตรา 39 มากกว่า       
1 ครั้ง ให้พิจารณาจ่ายเงินไม่พึงช่าระคืนแก่ผู้ประกันตน หรือผู้มีสิทธิ ตามเงื่อนไขข้อ 4.1 – 4.4 โดยพิจารณา                 
ตามวันที่กลับเข้าเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 หรือมาตรา 39 และพิจารณาตามวันที่สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน
ตามมาตรา 33 หรือมาตรา 39 ประกอบการพิจารณาจ่ายเงินไม่พึงช่าระคืนทุกครั้ง     

หมายเหตุ : การพิจารณาจ่ายคืนเงินไม่พึงช่าระแต่ละกรณี ให้เจ้าหน้าที่ระบุสาเหตุการคืนเงินให้ถูกต้องทุกครั้ง 
เนื่องจากระบบจะประมวลผลข้อมูลการคืนเงินแต่ละกรณี ตามข้อเท็จจริง หากเลือกสาเหตุการคืนเงินไม่ถูกต้อง                     
อาจเป็นเหตุให้จ่ายคืนเงินให้แก่ผู้ประกันตนไม่ถูกต้องครบถ้วน หรืออาจท่าให้มีเงินคงค้างในระบบ หรืออาจไม่พบข้อมูล
เงินไม่พึงช่าระที่สามารถจ่ายคืนได้ เป็นต้น 

ขั้นตอน... 

นาย ก. เป็นผู้ประกันตน
ทางเลือกท่ี 2  

ตั้งแต่วันที่ 1 พค. 59 

ช่ า ร ะ เ งิ น ส ม ท บ /                   
เ งิ น ส ม ท บ ล่ ว ง ห น้ า              
งวดเดือน พค.59 – เมย.60               
จ่านวน 1,200 บาท 

 

นาย ก. ได้กลับเข้าเป็น
ผู้ประกันตนมาตรา 33 
ตั้ งแต่ วั นที่  2  มค .6 0 
จนถึงวันที่ 1 เมย.60 

ง า น เ งิ น ส ม ท บ คื น เ งิ น               
ไม่ พึ งช่ าระกรณี กลับ เป็ น 
ผู้ ป ร ะกั น ต น ม าต รา  3 3              
ประจ่างวดเดือน 
 ก.พ.60 จ่านวน 100 บาท  
 มี.ค.60 จ่านวน 100 บาท 
รวมจ่านวน 200 บาท  
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ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 

  1. กรณผีู้ประกันตนติดต่อขอรับเงินไม่พึงช่าระคืน ณ ส่านักงาน  
      ให้ผู้ประกันตนยื่นแบบค่าขอรับเงินไม่พึงช่าระคืนผู้ประกันตนตามมาตรา 40 (สปส.1-40/5) 
พร้อมเอกสารประกอบค่าขอฯ ให้ถูกต้องครบถ้วน โดยให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแบบค่าขอฯ เอกสารประกอบค่าขอฯ     
และตรวจสอบข้อมูลผู้ประกันตน ในระบบสารสนสนเทศมาตรา 40 และระบบ Sapiens เพ่ือประกอบการพิจารณา    
จ่ายคืนเงินไม่พึงช่าระให้ถูกต้องครบถ้วน หากพบว่าข้อมูลผู้ประกันตนไม่ถูกต้อง ให้ประสานส่านักเสริมสร้างความมั่นคง
แรงงานนอกระบบ เพ่ือตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องก่อนการพิจารณาจ่ายคืนเงินไม่พึงช่าระทุกครั้ง 
  2. กรณผีู้ประกันตนยื่นแบบค่าขอรับเงินไม่พึงช่าระคืน ผ่านทางไปรษณีย์ 
      กรณีผู้ประกันตนส่งแบบค่าขอรับเงินไม่พึงช่าระคืนผู้ประกันตนตามมาตรา 40 (สปส.1-40/5) 
พร้อมเอกสารประกอบค่าขอฯ ผ่านทางไปรษณีย์  ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแบบค่าขอฯ เอกสารประกอบค่าขอฯ             
และตรวจสอบข้อมูลผู้ประกันตนในระบบสารสนสนเทศมาตรา 40 และระบบ Sapiens เพ่ือประกอบการพิจารณา     
จ่ายคืนเงินไม่พึงช่าระให้ถูกต้องครบถ้วน หากพบว่าแบบค่าขอฯ เอกสารประกอบค่าขอฯ ไม่ถูกต้องครบถ้วน             
ให้เจ้าหน้าที่แจ้งผู้ประกันตนโดยเร็วและให้ส่งเอกสารประกอบค่าขอเพ่ิมเติมให้ครบถ้วน และหากพบว่าข้อมูล
ผู้ประกันตนในระบบสารสนเทศมาตรา 40 ไม่ถูกต้อง ให้ประสานส่านักเสริมสร้างความมั่นคงแรงงานนอกระบบ          
เพ่ือตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องก่อนการพิจารณาจ่ายคืนเงินไม่พึงช่าระทุกครั้ง 

ขั้นตอนการบันทึกค าขอรับเงินไม่พึงช าระคืนในระบบ และระดับสิทธิการปฏิบัติงานคืนเงินสมทบแต่ละขั้นตอน  
1. การบันทึก/แก้ไข/ยกเลิกค าขอรับคืนเงินสมทบ ในหน้าจอ รหัส INS030401 
  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อ่านวยการส่านักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพ้ืนที่      
หรือประกันสังคมจังหวัด หรือหัวหน้าส่านักงานประกันสังคมจังหวัดสาขา แล้วแต่กรณี เป็นผู้มีอ่านาจพิจารณา             
แบบค่าขอรับเงินไม่พึงช่าระคืนผู้ประกันตนตามมาตรา 40 (สปส.1-40/5) ตามระเบียบส่านักงานประกันสังคม ว่าด้วย 
การคืนเงินให้แก่ผู้ประกันตน กรณีเงินที่รับไว้เป็นเงินไม่พึงช่าระแก่กองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2561 พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ 
ในแบบค่าขอรับเงินไม่พึงช่าระคืนผู้ประกันตนตามมาตรา 40 (สปส.1-40/5) ให้ครบถ้วน และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าว     
ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเข้าใช้งานระบบสารสนเทศงานประกันสังคมมาตรา 40 ระดับปฏิบัติการ (User / Office) หมายถึง พนักงาน
ชั้นต้น พนักงานชั้นกลาง พนักงานชั้นสูง ลูกจ้างประจ่า หรือข้าราชการระดับปฏิบัติการ เป็นผู้บันทึกค่าขอรับเงินไม่พึงช่าระคืน
ในระบบสารสนเทศงานประกันสังคมมาตรา 40 ในหน้าจอ รหัส INS030401  
2. การอนุมัติค าขอรับคืนเงินสมทบ ในหน้าจอ รหัส INS030402 
  ให้ผู้อ่านวยการส่านักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ หรือประกันสังคมจังหวัด ตามระเบียบ
ส่านักงานประกันสังคม ว่าด้วย การคืนเงินให้แก่ผู้ประกันตน กรณีเงินที่รับไว้เป็นเงินไม่พึงช่าระแก่กองทุนประกันสังคม     
พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเข้าใช้งานระบบสารสนเทศงานประกันสังคมมาตรา 40 ระดับสูง (Manager/Director)              
เป็นผู้พิจารณาอนุมัติคืนเงินไม่พึงช่าระในหน้าจอ รหัส INS030402 หรือให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ ต่าแหน่งประเภท
วิชาการตั้งแต่ระดับช่านาญการขึ้นไป ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อ่านวยการส่านักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 
หรือประกันสังคมจังหวัดตามระเบียบส่านักงานประกันสังคม ว่าด้วย การคืนเงินให้แก่ผู้ประกันตน กรณีเงินที่รับไว้เป็นเงิน    
ไม่พึงช่าระแก่กองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเข้าใช้งานระบบสารสนเทศงานประกันสังคมมาตรา 40 
ระดับสูง (High User/Head) เป็นผู้พิจารณาอนุมัติคืนเงินในหน้าจอ รหัส INS030402 พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้อนุมัติ   
คืนเงินในแบบค่าขอรับเงินไม่พึงช่าระคืนผู้ประกันตนตามมาตรา 40 (สปส.1-40/5) ให้ครบถ้วน  

3. การบันทึก... 
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3. การบันทึกตัดจ่ายค าสั่งคืนเงินไม่พึงช าระ ในหน้าจอ รหัส INS030405  
  3.1 ให้ผู้มีอ่านาจตามข้อ 1 หรือข้อ 2 เป็นผู้บันทึกตัดจ่ายค่าสั่งคืนเงินไม่พึงช่าระในหน้าจอรหัส 
INS030405 พร้อมทั้งพิมพ์หนังสือแจ้งผลและค่าสั่งคืนเงินไม่พึงช่าระ ในหน้าจอ รหัส INS030406 
  3.2 ให้ผู้มีอ่านาจตามข้อ 2 ด่าเนินการ ดังนี้ 
        (1) ลงลายมือชื่อในหนังสือแจ้งผล  
        (2) ลงลายมือชื่อในค่าสั่งคืนเงินไม่พึงช่าระ 
  ทั้งนี้ เมื่อด่าเนินการตามขั้นตอนข้อ 1 – 3 ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด่าเนินการจัดส่ง
หนังสือแจ้งผลให้ผู้ประกันตนทราบในกรณีที่ผู้ประกันตนขอรับเงินไม่พึงช่าระโดยวิธีโอนผ่านธนาคารหรือผ่านไปรษณีย์ 
(ยกเว้นกรณีวินิจฉัยสั่งจ่าย ณ ส่านักงาน ให้อยู่ในดุลพินิจของส่านักงานประกันสังคมแต่ละแห่ง) พร้อมทั้งให้พนักงาน
เจ้าหน้าทีร่วบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องส่งให้งานการเงินด่าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นค าขอรับเงินไม่พึงช าระคืน กรณีผู้ประกันตน มีชีวิต มีดังนี้  
  1. แบบค่าขอรับเงินไม่พึงช่าระคืนผู้ประกันตนตามมาตรา 40 (สปส.1-40/5) 
  2. บัตรประจ่าตัวประชาชนฉบับจริง หรือบัตรอ่ืนที่ทางราชการออกให้ 
  3. หนังสือมอบอ่านาจ กรณีมอบอ่านาจให้บุคคลอ่ืนรับเงินแทน พร้อมบัตรประจ่าตัวประชาชน               
                          ฉบับจริงของผู้มอบอ่านาจ และผู้รับมอบอ่านาจ 
  4. ส่าเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จ่ากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ่ากัด (มหาชน) 
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) และธนาคารออมสิน ประเภทออมทรัพย์หน้าแรกที่มีชื่อ                      
และเลขที่บัญชีของผู้ประกันตน พร้อมรับรองส่าเนาถูกต้อง (กรณีขอรับเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร) 

สถานที่ย่ืนค าขอรับเงินไม่พึงช าระคืน 
  ผู้ประกันตนสามารถยื่นแบบค่าขอรับเงินไม่พึงช่าระคืนผู้ประกันตนตามมาตรา 40 (สปส.1-40/5)             
ได้ที่ส่านักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ ส่านักงานประกันสังคมจังหวัด หรือส่านักงานประกันสังคม       
จังหวัดสาขา 

ก าหนดระยะเวลาในการยื่นค าขอรับเงินไม่พึงช าระคืน 
  ผู้ประกันตนสามารถยื่นแบบค่าขอรับเงินไม่พึงช่าระคืนผู้ประกันตนตามมาตรา 40 (สปส.1-40/5)         
ไดภ้ายใน 1 ปี นับแต่วันที่ทราบว่ามีสิทธิเรียกเงินคืน หรือภายใน 10 ปี นับแต่วันที่น่าส่งเงินเข้ากองทุน 

 

****************************** 

กลุ่มงานพัฒนาระบบประกันสังคมมาตรา 40 
ส่านักเสริมสร้างความมั่นคงแรงงานนอกระบบ 

เมษายน 2561 
 


