
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ระเบียบสํานักงานประกันสังคม 
วาดวยการขอรับใบแทนหนงัสือสําคัญแสดงการขึ้นทะเบียน 

ประกันสังคมและใบแทนบตัรประกันสังคม 
พ.ศ. ๒๕๔๙ 

   
 

โดยที่เปนการสมควรแกไขปรับปรุงระเบียบสํานักงานประกันสังคม วาดวยการ
ขอรับใบแทนหนังสือสําคัญแสดงการขึ้นทะเบียนประกันสังคมและใบแทนบัตรประกันสังคม 
เพ่ือใหแบบคําขอรับใบแทนมีขอความครบถวน ถูกตองและสอดรับกับกฎกระทรวงกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการขึ้นทะเบียนประกันสังคม และแบบหนังสือสําคัญแสดงการขึ้นทะเบียน
ประกันสังคมและบัตรประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๕ แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 

๒๕๓๓ เลขาธิการสํานักงานประกันสังคมจึงออกระเบียบไว ดังตอไปนี ้
 
ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสํานักงานประกันสังคม วาดวยการขอรับใบ

แทนหนังสือสําคัญแสดงการขึ้นทะเบียนประกันสังคมและใบแทนบัตรประกันสังคม พ.ศ. 
๒๕๔๙” 

 
ขอ ๒๑  ระเบียบนี้ ใหใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
ขอ ๓  ใหยกเลิก 
(๑) ระเบียบสํานักงานประกันสังคม วาดวยการขอรับใบแทนหนังสือสําคัญแสดง

การขึ้นทะเบียนประกันสังคมและใบแทนบัตรประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๔๑ 
(๒) ระเบียบสํานักงานประกันสังคม วาดวยการขอรับใบแทนหนังสือสําคัญแสดง

การขึ้นทะเบียนประกันสังคมและใบแทนบัตรประกันสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
(๓) ระเบียบสํานักงานประกันสังคม วาดวยการขอรับใบแทนหนังสือสําคัญแสดง

การขึ้นทะเบียนประกันสังคมและใบแทนบัตรประกันสังคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 
ขอ ๔  ในระเบียบนี้ 
“หนังสือสําคัญ” หมายความวา หนังสือที่สํานักงานประกันสังคมออกใหแก

นายจาง เพ่ือแสดงการขึ้นทะเบียนประกันสังคม 
 
ขอ ๕  การขอรับใบแทนหนังสือสําคัญในกรณีที่หนังสือสําคัญสูญหาย ถูกทําลาย 

หรือชํารุดในสาระสําคัญ ใหนายจางหรือผูรับมอบอํานาจยื่นคําขอรับใบแทนหนังสือสําคัญตาม
แบบ สปส. 6-16 ทายระเบียบนี้ พรอมดวยเอกสารหลักฐานดังตอไปนี ้
                                                 

๑
 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๓/ตอนที่ ๑๑๘ ง/หนา ๒๒/๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) หนังสือสําคัญ กรณีขอรับใบแทนหนังสือสําคัญเนื่องจากชํารุดในสาระสําคัญ 
(๒) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
(๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของนายจาง กรณีนายจางมิไดจดทะเบียนเปน

นิติบุคคล 
 
ขอ ๖  การยื่นคําขอรับใบแทนหนังสือสําคัญ 
(๑) ย่ืนคําขอตอพนักงานเจาหนาที่ ณ สํานักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 

สํานักงานประกันสังคมจังหวัด สํานักงานประกันสังคมจังหวัดสาขา ที่นายจางไดย่ืนแบบขึ้น
ทะเบียนนายจาง (สปส. 1-01) ไว ภายในสิบหาวัน นับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย 
หรือชํารุดในสาระสําคัญ 

(๒) ชําระคาธรรมเนียมใบแทนหนังสือสําคัญ จํานวนหาสิบบาท 
 
ขอ ๗  การออกใบแทนหนังสือสําคัญใหเลขาธิการหรือผูที่เลขาธิการมอบหมาย 

เปนผูมีอํานาจในการออกใบแทนหนังสือสําคัญ 
 
ขอ ๘  การขอรับใบแทนบัตรประกันสังคมสําหรับผูประกันตนที่เปนคนตางดาว

ในกรณีบัตรประกันสังคมสําหรับผูประกันตนที่เปนคนตางดาว สูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดใน
สาระสํา คัญ ใหผูประกันตนคนที่เปนตางดาวหรือผูรับมอบอํา นาจยื่นคํา ขอรับใบแทนบัตร
ประกันสังคมตามแบบ สปส. 6-17 ทายระเบียบนี้ พรอมดวยเอกสารหลักฐาน ดังตอไปนี ้

(๑) บัตรประกันสังคมสํา หรับผูประกันตนที่เปนคนตางดาว กรณีขอรับใบแทน
บัตรประกันสังคมเนื่องจากชํารุดในสาระสําคัญ 

(๒) สําเนาใบอนุญาตทํางาน และสําเนาหนังสือเดินทาง หรือสําเนาใบอนุญาต
ทํางานและสําเนาใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว 

 
ขอ ๙  การยื่นคําขอรับใบแทนบัตรประกันสังคมสําหรับผูประกันตนที่เปนคน

ตางดาว 
(๑) ย่ืนคําขอตอพนักงานเจาหนาที่ ณ สํานักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 

สํานักงานประกันสังคมจังหวัด สํานักงานประกันสังคมจังหวัดสาขา ภายในสิบหาวัน นับแตวันที่
ทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ 

(๒) ชําระคาธรรมเนียมใบแทนบัตรประกันสังคม จํานวนสิบบาท 
 
ขอ ๑๐  การออกใบแทนบัตรประกันสังคมสําหรับผูประกันตนที่เปนคนตางดาว

ใหเลขาธิการหรือผูที่เลขาธิการมอบหมายดังตอไปนี้ เปนผูมีอํานาจในการออกใบแทนบัตร
ประกันสังคม 

(๑) ผูอํานวยการสํานักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ สําหรับการยื่นคําขอใบแทน
บัตรประกันสังคม ณ สํานักงานประกันสังคมเขตพื้นที ่



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) ประกันสังคมจังหวัด สําหรับการยื่นคําขอใบแทนบัตรประกันสังคม ณ 
สํานักงานประกันสังคมจังหวัด และสํานักงานประกันสังคมจังหวัดสาขา 

 
ขอ ๑๑  ใหเลขาธิการรักษาการตามระเบียบนี ้
 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ 
ไพโรจน สุขสัมฤทธิ ์

เลขาธิการสํานกังานประกันสงัคม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

[เอกสารแนบทาย] 
 

๑.  คาํขอรับใบแทนหนังสือสําคัญแสดงการขึ้นทะเบียน (สปส. 6-16) 
๒.  คําขอรับใบแทนบัตรประกันสังคม (สปส. 6-17) 
 

(ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัชศักดิ์/ผูจดัทํา 
๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ 

 


