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ระเบียบสํานักงานประกันสังคม 
ว่าด้วยการรับสมัครและขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา  40 

แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.  2533 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

เพื่อให้การรับสมัครและขึ้นทะเบียนสําหรับผู้ที่ประสงค์จะสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา  40  
เป็นไปอย่างเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  5  แห่งพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑ์และอัตรา 
การจ่ายเงินสมทบ  ประเภทของประโยชน์ทดแทน  ตลอดจนหลักเกณฑ์และเง่ือนไขแห่งสิทธิในการ 
รับประโยชน์ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม  
จึงวางระเบียบสํานักงานประกันสังคมว่าด้วยการรับสมัครและข้ึนทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา  40  
แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.  ๒๕๓๓  ไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสํานักงานประกันสังคม  ว่าด้วยการรับสมัครและขึ้นทะเบียน
ผู้ประกันตนตามมาตรา  40  แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.  ๒๕๓๓  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
(1) ระเบียบสํานักงานประกันสังคม  ว่าด้วยการรับสมัครและข้ึนทะเบียนผู้ประกันตน 

ตามมาตรา  40  แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.  2533  พ.ศ.  2554 
(2) ระเบียบสํานักงานประกันสังคม  ว่าด้วยการรับสมัครและข้ึนทะเบียนผู้ประกันตน 

ตามมาตรา  40  แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.  2533  พ.ศ.  2558 
ข้อ ๔ ให้ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเป็นผู้ประกันตนยื่นแบบคําขอสมัครเป็นผู้ประกันตน 

ตามมาตรา  40  (สปส  1-40)  ตามแบบคําขอท้ายระเบียบนี้ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  ณ  สํานักงาน
ประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่  สํานักงานประกันสังคมจังหวัด  หรือสํานักงานประกันสังคมจังหวัดสาขา  
แล้วแต่กรณี  โดยใช้เอกสารบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ใช้แทนบัตรประจําตัวประชาชน 

ข้อ ๕ ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเป็นผู้ประกันตนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  ให้ดําเนินการ 
ตามข้ันตอนการสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา  40  ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  ตามที่สํานักงาน
ประกันสังคมกําหนด 

ข้อ ๖ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารหลักฐานผู้ ย่ืนคําขอสมัครเป็นผู้ประกันตน 
ตามมาตรา  40  ตามข้อ  4  แล้วเสนอความเห็นต่อผู้มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการเป็นผู้ประกันตน 

ขอ้ 7 ให้บุคคลดังต่อไปนี้ เป็นผู้ มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการเป็นผู้ประกันตนสําหรับ 
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเป็นผู้ประกันตนตามข้อ  4   



 หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๘๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

(1) ผู้อํานวยการสํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่  หรือข้าราชการพลเรือนสามัญ
ตําแหน่งประเภทวิชาการตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไปซึ่งปฏิบัติราชการ  ณ  สํานักงานประกันสังคม
กรุงเทพมหานครพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อํานวยการสํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 
ที่มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา  40  ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสํานักงาน
ประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่  นั้น 

(2) ประกันสังคมจังหวัด  หรือข้าราชการพลเรือนสามัญตําแหน่งประเภทวิชาการตั้งแต่ระดับ
ปฏิบัติการข้ึนไปซึ่งปฏิบัติราชการ  ณ  สํานักงานประกันสังคมจังหวัดหรือสํานักงานประกันสังคมจังหวัดสาขา  
ที่ได้รับมอบหมายจากประกันสังคมจังหวัด  มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา  40  
ในสํานักงานประกันสังคมจังหวัดหรือสํานักงานประกันสังคมจังหวัดสาขา  ซึ่งเป็นที่ตั้งสํานักงานประกันสังคม
จังหวัดหรือสํานักงานประกันสังคมจังหวัดสาขา  นั้น 

(๓) ผู้อํานวยการสํานักเสริมสร้างความม่ันคงแรงงานนอกระบบ  หรือข้าราชการพลเรือนสามัญ  
ตําแหน่งประเภทวิชาการต้ังแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไปซึ่งปฏิบัติราชการ  ณ  สํานักเสริมสร้างความม่ันคง
แรงงานนอกระบบ  ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อํานวยการสํานักเสริมสร้างความม่ันคงแรงงานนอกระบบ   
มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา  ๔๐  ทั่วประเทศ 

ข้อ ๘ ความเป็นผู้ประกันตนให้เร่ิมตั้งแต่เดือนที่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจตามข้อ  7   
และได้จ่ายเงินสมทบแล้ว 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๖  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
สุรเดช  วลีอิทธิกุล 

เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม 



 

 
 

แบบค ำขอสมัครเป็นผู้ประกันตนตำมมำตรำ 40 
 
1.  นาย  นางสาว  นาง  อ่ืนๆ........................ชื่อ-ชื่อสกุล….................................................................................. 
2. เลขประจ าตัวประชาชน………………………………………………….เกิดวันที่ ..................เดือน ..........................พ.ศ. .................... 
3. ที่อยู่ที่ติดต่อเลขที่........................หมู่ที.่..........หมู่บ้าน.............................ตรอก/ซอย........................ถนน…......................….. 
    ต าบล/แขวง……...............อ าเภอ/เขต…........................จังหวัด………..........................……..รหัสไปรษณีย์.............................. 
    โทรศัพท์บ้าน..…………………….……โทรศัพท์มือถือ.........................................E-mail Address............................................. 
     ขัดข้องที่จะรับข้อมูลข่าวสารจาก สปส. ทาง sms  ไม่ขัดข้องที่จะรับข้อมูลข่าวสารจาก สปส. ทาง sms 
4. อาชีพปัจจุบัน (ระบุ)  เกษตรกรรม     ยานพาหนะรับจ้าง    รับจ้าง/รับเหมา  
    ค้าขาย(หาบเร่/แผงลอย)  รับงานไปท าที่บ้าน   ช่างฝีมือ         

 อาชีพอิสระ        ผู้ประกอบอาชีพอ่ืนๆ 
5. ประมาณการรายได้ประจ าต่อเดือน (บาท)     

 ต่ ากว่า 1,000 บาท   1,000-3,000 บาท   3,001-6,000 บาท  
 สูงกว่า6,000 บาท  ระบุ............................................. 

6. สภาพร่างกาย   ปกติ    พิการ ระบุความพิการ........................................................ 
7. ประสงค์สมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 โดยขอเลือกจ่ายเงินสมทบ 

 ทางเลือกที่ 1 จ่ายเงินสมทบ   70 บาท/เดือน   
 ทางเลือกที่ 2       จ่ายเงินสมทบ  100  บาท/เดือน   

ข้าพเจ้าขอสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และขอรับรองว่ามีคุณสมบัติ
ตามกฎหมายประกันสังคม 
หมายเหตุ เอกสารหลักฐานในการสมัครใช้บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ใช้แทนบัตรประจ าตัวประชาชน 
 
 

ลงชื่อ…………………..….............................ผู้สมัคร 
      (……………….........………....…........….)  
วันที่.........................................................  
 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 
สปส.           รหัสเครือข่าย 
เลขที่รับ /      
วันที่รับ..................................................................  
เรียน  ผู้อ านวยการส านักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่................... 
        ประกันสังคมจังหวัด/สาขา..................................................................... 
        ได้ตรวจสอบแบบค าขอสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40 (สปส.1-40) และคุณสมบัติของผู้สมัครแล้วมีความเห็นว่า 
         อนุมัต ิ    ไม่อนุมัต ิเนื่องจาก................................................................................................................................ 
 
 

ลงชื่อ.......................................................เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ                อนุมัติ        ไม่อนุมัติ 
      (.......................................................)    ลงชื่อ................................................................... 
ต าแหน่ง...................................................                       (.................................................................) 
วันที่.........................................................    ต าแหน่ง..............................................................    
        วันที่....................................................................  
 
ส่วนของผู้สมัคร 
  ได้รับแบบค าขอสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 
  ของ นาย/นาง/นางสาว ....................................................แล้ว เมื่อวันที่........................................................ 
  ทั้งนี ้ความเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 จะเริ่มตั้งแต่เดือนที่มีการจ่ายเงินสมทบงวดแรก ณ ส านักงาน 
  ประกันสังคมกรุงเทพมหานครพ้ืนที่/จังหวัด/สาขา.......................................................... ............................... 
        ลงชื่อ ..............................................พนักงานเจ้าหน้าที่ 
               (.............................................) 
        โทร. ......................................................  
 

(สปส.1-40) 
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