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ระเบียบสำนักงำนประกันสังคม
ว่ำด้วยกำรขอรับเงินสมทบผู้ประกันตนตำมมำตรำ ๔๐ ทีน่ ำส่งไว้เกินจำนวนทีต่ อ้ งชำระคืน
พ.ศ. 2565
โดยที่พระรำชกฤษฎีกำกำหนดหลักเกณฑ์และอัตรำกำรจ่ำยเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทน
ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในกำรรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตน
พ.ศ. 2561 และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ได้ ล ดอั ต รำเงิ น สมทบลง ส่ ง ผลให้ เ งิ น สมทบที่ ผู้ ป ระกั น ตน
ตำมมำตรำ 40 ซึ่งได้จ่ำยล่วงหน้ำไว้ เป็นเงินสมทบที่นำส่งเกินจำนวนบำงส่วนที่ต้องชำระคืน เพื่อให้
กำรปฏิบัติงำนในกำรคืนเงินสมทบเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย มีควำมคล่องตัว และมีประสิทธิภำพ
อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกันตนยิ่งขึ้น
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๒ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕
และข้อ 17 แห่งระเบียบคณะกรรมกำรประกันสังคม ว่ำด้วยกำรรับเงิน กำรจ่ำยเงิน และกำรเก็บ
รักษำเงินกองทุน พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เลขำธิกำรสำนักงำนประกันสังคม จึงวำงระเบียบไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่ำ “ระเบียบสำนักงำนประกันสังคม ว่ำด้วยกำรขอรับเงินสมทบ
ผู้ประกันตนตำมมำตรำ ๔๐ ที่นำส่งไว้เกินจำนวนที่ต้องชำระเงินคืน พ.ศ. ๒๕๖๕”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“ผู้ประกันตน” หมำยควำมว่ำ ผู้ซึ่งจ่ำยเงินสมทบอันก่อให้เกิดสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน
ตำมที่ บั ญ ญัติไ ว้ ใ นพระรำชกฤษฎี กำกำหนดหลั กเกณฑ์ และอั ต รำกำรจ่ ำ ยเงิน สมทบ ประเภทของ
ประโยชน์ ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในกำรรับประโยชน์ทดแทนของบุคคล
ซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
“สำนักงำน” หมำยควำมว่ำ สำนักงำนประกันสังคมจังหวัด สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสำขำ
สำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นที่ หรือสถำนที่อื่นตำมที่เลขำธิกำรประกำศกำหนด
ข้อ ๔ ให้ผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิ ยื่นคำร้องขอรับเงินคืนตำมแบบคำขอที่แนบท้ำยระเบียบนี้
ต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ณ สำนักงำน หรือด้วยวิธีกำรทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือทำงโทรสำร
หรือวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์อื่นที่เลขำธิกำรกำหนด
ในกรณี ยื่ น ค ำร้ อ งขอรั บ เงิ น สมทบที่ น ำส่ ง ไว้ เ กิ น จ ำนวนที่ ต้ อ งช ำระคื น ตำมวรรคหนึ่ ง
ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับจะถือวันประทับตรำไปรษณีย์ต้นทำงเป็นสำคัญ หรือทำงโทรสำร
หรื อ วิ ธี ก ำรทำงอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ อื่ น ที่ เ ลขำธิ ก ำรก ำหนด ให้ ผู้ ยื่ น ค ำร้ อ งขอรั บ เงิ น สมทบที่ น ำส่ ง ไว้
เกินจำนวนที่ต้องชำระคืน เก็บหลักฐำนกำรส่งเพื่อกำรตรวจสอบ
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ข้อ ๕ ให้ผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิ ยื่นคำร้องขอรับเงินสมทบที่นำส่งไว้เกินจำนวนที่ต้อง
ชำระคืน ต่อสำนักงำนภำยในระยะเวลำ ๑ ปี นับแต่วันที่ทรำบว่ำมีสิทธิรับเงินคืน หรือภำยใน ๑๐ ปี
นับแต่วันที่นำส่งเงินสมทบเข้ำกองทุน
ข้อ ๖ ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยจำกประกันสังคมจังหวัด หัวหน้ำสำนักงำน
ประกันสังคมจังหวัดสำขำ ผู้อำนวยกำรสำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นที่ แล้วแต่กรณี
เป็ นผู้ มี อ ำนำจพิ จำรณำค ำร้องขอรับเงินสมทบที่ นำส่ งไว้ เกินจ ำนวนที่ ต้องช ำระคื นตำมข้อ ๔ และให้
ข้ำรำชกำรซึ่งดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้เป็นผู้มีอำนำจพิจำรณำอนุมัติสั่งจ่ำยเงิน
(1) ประกั น สั ง คมจั ง หวั ด หั ว หน้ ำ ส ำนั ก งำนประกั น สั ง คมจั ง หวั ด สำขำ หรื อ ข้ ำ รำชกำร
พลเรือนสำมัญตำแหน่งประเภทวิชำกำรตั้งแต่ระดับชำนำญกำรขึ้นไป ซึ่งปฏิบัติรำชกำร ณ สำนักงำน
ประกันสังคมจังหวัด สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสำขำ ที่ได้รับมอบหมำยจำกประกันสังคมจังหวัด
(2) ผู้อำนวยกำรสำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นที่ หรือข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ
ตำแหน่งประเภทวิชำกำรตั้งแต่ระดับชำนำญกำรขึ้นไป ซึ่งปฏิบัติรำชกำร ณ สำนักงำนประกันสังคม
กรุงเทพมหำนครพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้อำนวยกำรสำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นที่
วิธีกำรคืนเงินที่นำส่งไว้เกินจำนวนที่ต้องชำระคืน ให้เป็นไปตำมระเบียบคณะกรรมกำรประกันสังคม
ว่ำด้วยกำรรับเงิน กำรจ่ำยเงิน และกำรเก็บรักษำเงินกองทุน พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 7 ให้เลขำธิกำรรักษำกำรตำมระเบียบนี้
ประกำศ ณ วันที่ 10 กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕65
บุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์
เลขำธิกำรสำนักงำนประกันสังคม

สำนักงำนประกันสังคม

แบบคำขอรับเงินสมทบผู้ประกันตน
ตำมมำตรำ 40 ที่นำส่งไว้เกิน
จำนวนที่ต้องชำระคืน

(สปส.1-40/7)
สำหรับเจ้ำหน้ำที่

เลขที่รับ /
วันที่รับ.................................................

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.  นาย  นาง  นางสาว อื่นๆ ..........................ชื่อ– ชื่อสกุล (ผู้ยื่นคาขอ)............................................................
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3. ขอรับเงิน  ที่สานักงานงานประกันสังคม  ธนาณัติสั่งจ่าย ปณ. .............................. ธนาคาร...............................
(กรณีรับเงินทางธนาคารให้แนบสาเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรกที่มีชื่อและเลขที่บัญชีของผู้ยื่นคาขอฯ)
4. มีความประสงค์ขอรับเงินสมทบผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ที่นาส่งไว้เกินจานวนที่ต้องชาระคืน กรณี
 ขอรับคืนเงินสมทบฯ ตั้งแต่...................................................  อื่น ๆ ตั้งแต่...............................................................
5. กรณีผู้ประกันตนมีชีวิต เอกสารที่ยื่นเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณา มีดังนี้
 บัตรประจาตัวประชาชนฉบับจริง
 บัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ (ระบุ)....................................................
 หนังสือมอบอานาจ
6. กรณีผู้ประกันตนเสียชีวิต เอกสารที่ยื่นเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณา มีดังนี้
 บัตรประจาตัวประชาชนของผู้มีสิทธิ
 ใบมรณะบัตรของผู้ประกันตน
 ทะเบียนสมรสบิดา มารดาของผู้ประกันตน  ทะเบียนหย่าของคู่สมรส บิดา และมารดาของผู้ประกันตน (ถ้ามี)
 ทะเบียนบ้านของผู้มีสิทธิ
 ใบมรณะบัตรของคู่สมรส บิดา มารดาและบุตรของผู้ประกันตน (ถ้ามี)
 สูติบัตรของบุตรผู้ประกันตน
 หนังสือจดทะเบียนรับรองบุตรบุญธรรมของผู้ประกันตน (ถ้ามี)
 ทะเบียนสมรสของผู้ประกันตน
 อื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้...................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นจริงทุกประการ หากเป็นเท็จยินยอมให้สานักงานประกันสังคม เรียกเงินคืน
ตามจานวนที่จ่ายจริง

(ลงชื่อ) ……………………........….…………………… ผู้ประกันตน/ผู้มีสิทธิ
(………………………….......…...……………)
วันที่ ……………………..…………….........…………..
หมำยเหตุ ก. กรณีมอบอานาจ ผู้รับมอบอานาจจะต้องนาบัตรประจาตัวประชาชนฉบับจริงของผู้มอบอานาจ และผู้รับมอบอานาจ
ไปแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ข. ต้องยื่ นแบบค าขอรั บเงินสมทบผู้ ประกันตนตามมาตรา 40 ที่ น าส่ งไว้เกิ นจ านวนที่ต้ องช าระคื นจากส านั กงาน
ภายใน 1 ปี นับแต่วันทีส่ ิ้นสุดกฎหมายมีผลบังคับใช้

สำหรับเจ้ำหน้ำที่
เรียน ผู้อานวยการสานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่....................
ประกันสังคมจังหวัด/สาขา.....................................................................
ได้ตรวจสอบแบบคาขอรับเงินสมทบผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ที่นาส่งไว้เกินจานวนที่ต้องชาระคืน และหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้องแล้ว มีความเห็นว่า
 เห็ น ควรอนุ มั ติ คื น เงิ น สมทบผู้ ป ระกั น ตนตามมาตรา 40 ที่ น าส่ ง ไว้ เ กิ น จ านวนที่ ต้ อ ง ช า ระให้
 นาย  นาง  นางสาว....................................................................................................................
เป็นจานวน.................................... บาท (.............................................................................)
 ไม่เห็นควรอนุมัติ เนื่องจาก...............................................................................................................................
ลงชื่อ....................................................พนักงานเจ้าหน้าที่
(.....................................................)
ตาแหน่ง .................................................
วันที่.........................................................
 อนุมัติ

 ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ......................................................
(.....................................................)
ตาแหน่ง .................................................
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