คู่มือสาหรับประชาชน
งานที่ให้บริการ

การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา 39

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-12
สานักงานประกันสังคมจังหวัดและสาขา
สานักเงินสมทบ
สานักงานประกันสังคม

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ
1. สำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นที่ 1-12
2. สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดและสำขำ
ที่อยู่/โทรศัพท์ : ปรำกฏตำมภำคผนวก หรือ
สำมำรถค้นหำได้ทำงเว็บไซด์
http://www.sso.go.th
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคาขอ

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วัน จันทร์ ถึง วัน ศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 8.30-16.30 น.

ผู้ประกันตนตำมมำตรำ 33 เมื่อออกจำกงำนและประสงค์จะประกันตนเองสำมำรถสมัครเป็นผู้ประกันตนตำม
มำตรำ39 ได้
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.เคยเป็นผู้ประกันตนตำมมำตรำ 33 นำส่งเงินสมทบมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 12 เดือน และออกจำกงำนไม่เกิน 6 เดือน
นับแต่วันที่ลำออกจำกงำน
2. ต้องไม่เป็นผู้รับประโยชน์ทดแทนกรณีทุพพลภำพจำกกองทุนประกันสังคม
การยื่นใบสมัคร
ต้องยื่นใบสมัครตำมแบบคำขอเป็นผู้ประกันตนตำมมำตรำ39 (แบบ สปส. 1-20 ) ด้วยตนเอง ภำยใน 6 เดือน นับ
แต่วันที่ ลำออกจำกงำน
เงินสมทบที่ต้องนำส่งสำนักงำนประกันสังคมเดือนละ 432 บำทต่อเดือน เงินที่ใช้เป็นฐำนในกำรคำนวณเงินสมทบ
คือ เดือนละ 4,800 บำท เท่ำกันทุกคน โดยคิดจำกอัตรำเงินสมทบ 9 % (4,800 X 9 % = 432 บำทต่อเดือน)
สิทธิประโยชน์ทดแทน ผู้ประกันตนจะได้รับควำมคุ้มครอง 6 กรณี (กรณีเจ็บป่วย กรณีคลอดบุตร กรณีทุพพลภำพ
กรณีตำย กรณีสงเครำะห์บุตรและกรณีชรำภำพ)ต่อเนื่องจำกกำรเป็นผู้ประกันตนตำมมำตรำ 33
เหตุที่ทาให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 สิ้นสภาพการเป็นผู้ประกันตน
1. ตำย
2.กลับเข้ำเป็นผู้ประกันตนตำมมำตรำ 33
3.ลำออก
4.ไม่ส่งเงินสมทบ 3 เดือนติดต่อกัน (สิ้นสภำพตั้งแต่เดือนแรกที่ไม่ส่งเงินสมทบ)

5.ภำยในระยะเวลำ 12 เดือน ส่งเงินสมทบไม่ครบ 9 เดือน (สิ้นสภำพในเดือนที่ส่งเงินสมทบไม่ครบ 9 เดือน)
หมำยเหตุ :
1.กรณีคำขอฯ หรือรำยกำรเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน หรือไม่อำจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ใน
ขณะนั้น ผู้รับคำขอฯและผู้ยื่น คำขอฯจะต้องลงนำมในแบบรับเรื่องและตรวจสอบเอกสำร/หลักฐำนที่เจ้ำหน้ำที่แจ้ง
ให้ทรำบ ร่วมกัน พร้อมกำหนดระยะเวลำให้ผู้ยื่นคำขอฯ ดำเนินกำรแก้ไข/เพิ่มเติม หำกผู้ยื่นคำขอฯ ไม่ดำเนินกำร
แก้ไข/เพิ่มเติมได้ ภำยในระยะเวลำที่กำหนดผู้รับคำขอฯ จะดำเนินกำรคืนคำขอฯ และเอกสำรประกอบกำร
พิจำรณำ
2.ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอฯ ไม่ได้มำยื่นด้วยตนเอง ณ สำนักงำนประกันสังคม เช่น ทำงไปรษณีย์ ฝำกผู้อื่นส่ง เมื่อ
ตรวจสอบแล้ว พบว่ำ เอกสำร ไม่ครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือประชำชน สำนักงำนประกันสังคมจะแจ้งให้ผู้ยื่นคำ
ขอฯ หรือผู้แทน ส่งเอกสำรให้สำนักงำนประกันสังคมภำยใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
3.พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จะยังไม่พิจำรณำคำขอฯ และยังไม่นับระยะเวลำดำเนินงำน จนกว่ำผู้ยื่นคำขอฯจะดำเนินกำร
แก้ไขคำขอฯ หรือยื่นเอกสำร เพิ่มเติมครบถ้วนตำมแบบรับเรื่องและตรวจสอบเอกสำร/หลักฐำน ที่เจ้ำหน้ำที่แจ้งให้
ทรำบนั้นเรียบร้อยแล้ว
4. ขัน้ ตอนกำรดำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ใน
คู่มือประชำชนเรียบร้อยแล้ว
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
ขั้นตอน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

1. กำรตรวจสอบเอกสำร
ผู้ประกันตนยื่นแบบคำขอฯ เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบ
เอกสำรควำมครบถ้วนและถูกต้องของ
แบบคำขอและเอกสำรประกอบ
(ระยะเวลำ 15 นำที)

สำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นที่ 1-12
สำนักงำนประกันสังคมจังหวัด และสำขำ

2. การพิจารณา
สำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นที่ 1-12
เจ้ำหน้ำที่พิจำรณำตรวจสอบข้อมูลกำรเป็นผู้ประกันตน สำนักงำนประกันสังคมจังหวัด และสำขำ
และข้อมูลกำรนำส่งเงินสมทบ
(ระยะเวลำ 25 นำที)
3. กำรลงนำม
เจ้ำหน้ำที่อนุมัติกำรเป็นผู้ประกันตน
ตำมมำตรำ 39 และยกเลิก
บัตรรับรองสิทธิฯ ตำมมำตรำ 38
(ระยะเวลำ 25 นำที)

สำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นที่ 1-12
สำนักงำนประกันสังคมจังหวัด และสำขำ

ระยะเวลา
ใช้ระยะเวลำทั้งสิ้น ไม่เกิน 65 นำที
หมำยเหตุ : กรณีนำยจ้ำงยังไม่ได้แจ้งลำออกให้แก่ผู้ประกันตน หรือมีกำรนำส่งเงินสมทบไม่ครบ 12 เดือน
หรือสงสัยว่ำผู้ประกันตนเป็นผู้ประกันตนตำมมำตรำ 33 จริงหรือไม่ ต้องทำกำรแจ้งนำยจ้ำง
ให้แจ้งลำออกให้กับลูกจ้ำงก่อน หรือต้องทำกำรตรวจสอบกำรนำส่งเงินสมทบ หรือตรวจสอบ
นิติสัมพันธ์กำรเป็นนำยจ้ำง/ลูกจ้ำง ก่อนกำรรับสมัครเป็นผู้ประกันตนตำมมำตรำ 39
ใช้ระยะเวลำเกิน 65 นำที
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
1. แบบคำขอเป็นผู้ประกันตน ตำมมำตรำ 39 (สปส. 1-20)
จำนวน 1 ฉบับ
2. บัตรประจำตัวประชำชน หรือบัตรอื่นที่มีรูปถ่ำยที่ใช้แทนบัตรประจำตัวประชำชนหรือ
จำนวน 1 ฉบับ
บัตรอื่นที่ทำงรำชกำรออกให้ฉบับจริง พร้อมสำเนำเอกสำรที่รับรองว่ำถ่ำยจำกต้นฉบับจริง
3. กรณีประสงค์จะชำระเงินสมทบโดยหักบัญชีเงินฝำกธนำคำร ให้แนบสำเนำ
จำนวน 1 ฉบับ
สมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำรประเภทออมทรัพย์หน้ำแรกที่มีชื่อและเลขที่บัญชี
ของผู้ประสงค์สมัครเป็นผู้ประกันตนตำมมำตรำ 39 พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
หมายเหตุ : 1. ธนำคำรที่ให้บริกำรหักบัญชีเงินฝำกธนำคำร ได้แก่ ธนำคำรกรุงไทยฯ จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จำกัด (มหำชน) ธนำคำรธนชำต จำกัด (มหำชน) ธนำคำรกสิกรไทย จำกัด
(มหำชน) ธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน) และธนำคำรทหำรไทย จำกัด (มหำชน)
โดยผู้ประกันตนจ่ำยค่ำธรรมเนียม 10 บำท ยกเว้นธนำคำรกรุงไทยฯ รำยกำรละ 5 บำท
2. เอกสำรประกอบกำรยื่นคำขอฯ ที่เป็นสำเนำให้รับรองควำมถูกต้องของสำเนำทุกฉบับ
และแสดงเอกสำรที่เป็นต้นฉบับเมื่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ขอตรวจสอบ
ค่าธรรมเนียม
ไม่เสียค่ำธรรมเนียม
การรับเรื่องร้องเรียน
กำรให้บริกำร หำกไม่เป็นไปตำมข้อตกลงที่ระบุไว้ข้ำงต้น สำมำรถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่
1. ติดต่อด้วยตนเอง หรือทำงจดหมำย หรือโทรศัพท์ ณ สำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นที่ 1 – 12
สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดและสำขำ และสำนักงำนประกันสังคมส่วนกลำง
2. เว็บไซด์ www.sso.go.th
3. สำยด่วน 1506 และ
4.ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรีสด
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ. พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300งตัวอย่างแ

บบฟอร์มและการกรอกข้กระบวนงำนเรื่อง กำรขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนตำมมำตรำ 39 (กรณีข้อมูลผู้ประกันตนถูกต้องครบถ้วน)
แผนผังขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำร

ผู้ประกันตนยื่นแบบคำขอฯ
เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำร
ควำมครบถ้วนและถูกต้องของ
แบบคำขอและเอกสำร
ประกอบ

เจ้ าหน้ าที่พิจารณาตรวจสอบข้ อมูลการเป็ น
ผู้ประกันตนและข้ อมูลการนาส่งเงินสมทบ
(25 นำที)

เจ้ำหน้ำที่อนุมัติกำรเป็นผู้ประกันตน
ตำมมำตรำ 39 และยกเลิกบัตร
รับรองสิทธิฯ ตำมมำตรำ 38
(25 นำที)

(15 นำที)

สรุป รวมระยะเวลำ 65 นำที
หมำยเหตุ : กรณีนำยจ้ำงยังไม่ได้แจ้งลำออกให้แก่ผู้ประกันตน หรือมีกำรนำส่งเงินสมทบไม่ครบ 12 เดือน หรือสงสัยว่ำผู้ประกันตนเป็นผู้ประกันตน
ตำมมำตรำ 33 จริงหรือไม่ ต้องทำกำรแจ้งนำยจ้ำงให้แจ้งลำออกให้กับลูกจ้ำงก่อน หรือต้องทำกำรตรวจสอบกำรนำส่งเงินสมทบ
หรือตรวจสอบนิติสัมพันธ์กำรเป็นนำยจ้ำง/ลูกจ้ำง ก่อนกำรรับสมัครเป็นผู้ประกันตนตำมมำตรำ 39 ใช้ระยะเวลำเกิน 65 นำที

ตัวอย่างแบบฟอร์ม

แบบคาขอเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 (สปส.1-20)

