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ประกาศสํานักงานประกันสังคม 
เร่ือง  กําหนดแบบรายการและวิธีการย่ืนแบบขึ้นทะเบียนนายจ้าง 
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน  และแบบแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริง   

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงประกาศสํานักงานประกันสังคม  เร่ือง  กําหนดแบบรายการ
และวิธีการย่ืนแบบขึ้นทะเบียนนายจ้าง  แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน  และแบบแจ้งเปลี่ยนแปลง
ข้อเท็จจริง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ให้สอดคล้องกับคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๒๑/๒๕๖๐  
เร่ือง  การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ  ลงวันที่  ๔  เมษายน  ๒๕๖๐   
ข้อ  ๑๗  กรณีที่กฎหมาย  กฎ  หรือระเบียบใดกําหนดให้ผู้ขอรับอนุมัติ  อนุญาต  หรือใบอนุญาต  หรือ 
ผู้ยื่นขอจดทะเบียนหรือจดแจ้ง  หรือผู้แจ้ง  ต้องใช้เอกสารที่ทางราชการออกให้แก่ผู้นั้นเพื่อประกอบ 
การพิจารณาหรือดําเนินการ  ให้เป็นหน้าที่ของผู้มีอํานาจอนุมัติ  อนุญาต  ออกใบอนุญาตรับจดทะเบียน  
รับจดแจ้ง  หรือรับแจ้งนั้น  ที่จะต้องดําเนินการให้หน่วยงานท่ีออกเอกสารราชการเช่นว่านั้นส่งข้อมูล  
หรือสําเนาดังกล่าวมาเพื่อประกอบการพิจารณาหรือดําเนินการ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๔  และมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม  
พ.ศ.  ๒๕๓๓  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๘  เลขาธิการ
สํานักงานประกันสังคม  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๔  เมษายน  ๒๕๖๐  เป็นต้นไป 
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศสํานักงานประกันสังคม  เร่ือง  กําหนดแบบรายการและวิธีการยื่น

แบบข้ึนทะเบียนนายจ้าง  แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน  และแบบแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  
ลงวันที่  ๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ 

ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 
“แบบรายการ”  หมายความว่า  แบบข้ึนทะเบียนนายจ้าง  (สปส.1-01)  หนังสือนําส่งแบบขึ้นทะเบียน

ผู้ประกันตน  (สปส.1-02)  แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน  (สปส.1-03)  หนังสือนําส่งแบบรายการ 
ด้วยสื่อข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  (สปส.1-04)  คําขอย่ืนแบบรายการทางอิเล็กทรอนิกส์  (สปส.1-05)  
ข้อตกลงและเงื่อนไขการยื่นแบบรายการทางอิเล็กทรอนิกส์  แบบแจ้งการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน  
(สปส .6-09)  แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงผู้ประกันตน  (สปส .6-10)  และแบบแจ้ง 
การเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงนายจ้าง  (สปส.6-15) 

“แบบรายการทางอิเล็กทรอนิกส์”  หมายความว่า  แบบรายการที่อยู่ในรูปแบบของสื่อข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์แต่ไม่รวมแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงนายจ้าง  (สปส.6-15) 

“สื่อข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์”  หมายความว่า  ข้อความที่ได้สร้าง  ส่ง  รับ  เก็บรักษา  หรือ
ประมวลผลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
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“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่  สํานักงาน
ประกันสังคมจังหวัด  สํานักงานประกันสังคมจังหวัดสาขา 

ข้อ ๔ ให้นายจ้างซึ่งมีลูกจ้างที่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา  ๓๓  ยื่นแบบข้ึนทะเบียนนายจ้าง  
(สปส.1-01)  หนังสือนําส่งแบบข้ึนทะเบียนผู้ประกันตน  (สปส.1-02)  แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน  
(สปส.1-03)  ต่อสํานักงานแห่งท้องที่ที่เป็นที่ตั้งกิจการของนายจ้าง  ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ลูกจ้างนั้น
เป็นผู้ประกันตน 

ข้อ ๕ กรณีข้อเท็จจริงเก่ียวกับข้อความใน  “แบบรายการ”  ที่ได้ยื่นไว้ตามข้อ  ๔  เปลี่ยนแปลงไป  
ให้นายจ้างแจ้งขอเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมรายการ  ตามแบบแจ้งการส้ินสุดความเป็นผู้ประกันตน  
(สปส.6-09)  แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงผู้ประกันตน  (สปส.6-10)  แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลง
ข้อเท็จจริงนายจ้าง  (สปส.6-15)  ต่อสํานักงานแห่งท้องที่ที่เป็นที่ตั้งกิจการของนายจ้าง  ภายในวันที่สิบห้า
ของเดือนถัดจากเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลง 

ข้อ ๖ การย่ืนแบบรายการ  ตามข้อ  ๔  และข้อ  ๕  ยกเว้นแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลง
ข้อเท็จจริงนายจ้าง  (สปส.6-15)  นายจ้างจะย่ืนแบบรายการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้  โดยนายจ้างจะต้อง
ยื่นคําขอย่ืนแบบรายการทางอิเล็กทรอนิกส์  (สปส.1-05)  พร้อมข้อตกลงและเง่ือนไขการยื่นแบบรายการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์  ต่อสํานักงานแห่งท้องที่ที่เป็นที่ตั้งของนายจ้าง 

การยื่นแบบข้ึนทะเบียนนายจ้าง  (สปส.  1-01)  ตามวรรคหน่ึง  ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
นายจ้างจะต้องลงทะเบียนผู้ใช้งานเพื่อใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์  และยื่นคําขอข้ึนทะเบียนนายจ้างผ่าน  
https://biz.govchannel.go.th 

กรณียื่นแบบรายการตามวรรคหน่ึง  โดยไม่ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  นายจ้างจะต้องยื่นหนังสือ
นําส่งแบบรายการด้วยสื่อข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  (สปส.1-04)  พร้อมด้วยสื่อข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

การย่ืนแบบรายการทางอิเล็กทรอนิกส์  ให้มีผลตั้งแต่วันที่เลขาธิการหรือผู้ที่เลขาธิการมอบหมาย  
มีคําสั่งอนุญาตคําขอตามวรรคหน่ึง 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

สุรเดช  วลีอิทธิกุล 
เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม 



 

 

 

 

 

  

แบบขึ้นทะเบียนนายจ้าง ส ำนักงำนประกันสังคม สปส.1-01 

      

               ส าหรับเจ้าหน้าที่              เลขที่บัญชี              
                กองทุนประกันสังคม               กองทุนเงินทดแทน 
 ประเภทกิจกำร..............................................................................  
อัตรำเงินสมทบ ............................................................... รหัสประเภทกิจกำร ..................................................................... 
 อัตรำเงินสมทบ ............................................................................ 
   
        ลงช่ือ.....................................................เจ้ำหน้ำท่ี 
               (..................................................) 
                 ต ำแหน่ง....................................................   
         วันท่ีรับแบบ............/................./................. 

1. ช่ือสถำนประกอบกำร.............................................................................................................................................................................. 
   ที่อยู่ : เลขท่ี................หมู่ที่.......................ตรอก/ซอย.............................................ถนน......................................................................... 
   ต ำบล/แขวง......................................อ ำเภอ/เขต............................................จังหวัด.............................................................................. 
   รหัสไปรษณีย์....................................โทรศัพท์.................................................โทรสำร............................................................................ 
2. รำยชื่อเจ้ำของกจิกำร หุ้นส่วน หรือกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพันนิติบุคคล 
         ช่ือ - ช่ือสกุล               เลขประจ ำตัวประชำชน                       ที่อยู่อำศัย                   หมำยเลขโทรศัพท์ 
.............................................. .................................................... ....................................................... ......................................... 
.............................................. .................................................... ....................................................... ......................................... 
.............................................. .................................................... ....................................................... ......................................... 
(ถ้ำไม่พอให้ใช้กระดำษอ่ืนกรอก ข้อควำมต่อไปจนครบทุกคน) 
3. ปัจจุบันมีลูกจ้ำงรวมทั้งสิ้น..................................คน ตำมรำยละเอยีดดังนี ้
    3.1 ส ำนักงำนใหญ่ (ตำมข้อ 1) จ ำนวน..................คน 
    3.2 ช่ือและที่ตั้งสำขำหรือสถำนท่ีท ำงำน (ถ้ ำมี) จ ำนวนท้ังสิ้น.....................สำขำ/แห่ง ดังนี ้
         (1) ช่ือสำขำหรือสถำนท่ีท ำงำน............................................................................................................จ ำนวน...........................คน 
             น ำส่งเงินสมทบ ณ ส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นท่ี/จังหวัด/สำขำ .................................................................... 
             ที่อยู่ : เลขท่ี................หมู่ที่..............ตรอก/ซอย...................................................ถนน.............................................................. 
             ต ำบล/แขวง......................................อ ำเภอ/เขต......................................................จังหวัด........................................................ 
             รหัสไปรษณีย์....................................โทรศัพท์.......................................................โทรสำร......................................................... 
        (2) ช่ือสำขำหรือสถำนท่ีท ำงำน...................................................................................................................จ ำนวน......................คน 
            น ำส่งเงินสมทบ ณ ส ำนกังำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นท่ี/จังหวัด/สำขำ .................................................................... 
            ที่อยู่ : เลขท่ี................หมู่ที.่.............ตรอก/ซอย........................................................ถนน........................................................... 
            ต ำบล/แขวง......................................อ ำเภอ/เขต......................................................จังหวัด......................................................... 
            รหัสไปรษณยี์....................................โทรศัพท์...........................................................โทรสำร....................................................... 
            (ถ้ำไม่พอให้ใช้กระดำษอื่นกรอก ข้อควำมต่อไปจนครบทกุสำขำ) 
4. มีลูกจ้ำงท ำงำนตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป เมื่อวันท่ี..........................เดือน...........................................................พ.ศ........................................... 
5. มีผู้รับเหมำช่วงหรือรับเหมำคำ่แรงในกิจกำรของสถำนประกอบกำร (ตำมข้อ 3) มี          ไม่มี  
    (ในกรณีมีผู้รับเหมำช่วงหรือรับเหมำคำ่แรง ให้ระบุชื่อ ท่ีอยู่ผู้รับเหมำช่วงหรือรับเหมำคำ่แรง ประเภทของงำนท่ีรับเหมำช่วงหรือ 
รับเหมำคำ่แรง และจ ำนวนลูกจำ้งของผู้รับเหมำช่วงหรือรับเหมำค่ำแรงแต่ละรำย) 
(1)...................................................................................................................................................................................................  
(2) ..................................................................................................................................................................................................  
(3) ................................................................................................................................................................................................. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               
6. ประเภทของกำรประกอบกิจกำร 
   (1) ผลิตหรือประกอบ (ให้ระบรุำยละเอียดโดยย่อเกีย่วกับวัตถุดิบ กระบวนกำรผลติและผลผลิตสุดท้ำย) 
   (2) ให้บริกำร (ให้ระบุประเภทของกำรบริกำร) 
   (3) ซื้อขำยสินค้ำ (ให้ระบุประเภทกำรขำยส่ง/ปลีก และสินค้ำท่ีซื้อขำย ) 
   (4) อื่นๆ (ให้ระบุ).................................................................................................................................................................. 
      รำยละเอียดประเภทกิจกำร      
    ...... ...................................................................................................................................................................................................  
    ......................................................................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................................................................... 
    (ถ้ำกระดำษไม่พอให้ใช้กระดำษอ่ืนกรอกข้อควำมต่อไปจนครบทกุกิจกำร)    
7. ค่ำจ้ำงโดยประมำณเดือนละ....................................................บำท 
   ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมข้ำงต้นถูกต้องตำมควำมเป็นจริงทุกประกำร  พร้อมได้แนบเอกสำรต่ำงๆ ตำมที่ได้
ระบุไว้ในรำยละเอียดด้ำนล่ำงมำดว้ย  จ ำนวน.....................ฉบับ 
 
              ลงช่ือ ..............................................(นำยจ้ำง) 
                      (.............................................) 
           ต ำแหน่ง................................................................... 
              ยื่นวันท่ี.................................................................... 

เอกสารที่ต้องใช้ในการตรวจสอบส าหรับการยื่นแบบขึ้นทะเบียนนายจ้าง 
กรณีจดทะเบียนนิติบุคคล 
 1. แผนท่ีตั้งและภำพถ่ำยของสถำนประกอบกำร 
 2. หลักฐำนแสดงตัวของนำยจำ้ง  
    - กรรมกำรผูม้ีอ ำนำจลงนำม/หุน้ส่วนผู้จดักำรที่มสีัญชำตไิทย ใช้บัตรประจ ำตัวประชำชน 
    - กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม/หุ้นส่วนผู้จัดกำรที่เป็นคนต่ำงด้ำว ใช้ PASSPORT หรือ WORK PERMIT หรือ VISA 
หรือใบส ำคญัประจ ำตัวคนต่ำงด้ำว หรือใบส ำคัญถิ่นท่ีอยู่ในรำชอำณำจักร หรือหลักฐำนกำรได้รับอนุญำต 
ให้เข้ำมำในรำชอำณำจักรเป็นกำรช่ัวครำวตำมกฎหมำยว่ำด้วยคนเข้ำเมืองของผู้มีอ ำนำจผูกพันนิติบุคคล  
 3. หนังสือมอบอ ำนำจ (เฉพำะกรณีมอบอ ำนำจให้บุคคลอื่นกระท ำกำรแทน พร้อมติดอำกรแสตมป์ตำมที่
ประมวลรัษฎำกรก ำหนด) พร้อมแนบส ำเนำบตัรประจ ำตัวประชำชนของผู้มอบอ ำนำจ 

กรณีเจ้าของคนเดียว/กิจการร่วมค้า 
 1. แผนท่ีตั้งและภำพถ่ำยของสถำนประกอบกำร 
 2. หลักฐำนแสดงตัวของนำยจำ้ง 
     2.1 กรณีเจ้ำของคนเดียว ใช้บัตรประจ ำตัวประชำชน 
     2.2 กรณีกิจกำรร่วมค้ำ 
         - กรรมกำรผูม้ีอ ำนำจลงนำม/หุ้นส่วนผู้จดักำรที่มสีัญชำตไิทย ใช้บัตรประจ ำตัวประชำชน 
         - กรรมกำรผูม้ีอ ำนำจลงนำม/หุ้นส่วนผู้จัดกำรทีเ่ป็นคนต่ำงดำ้ว ใช้ PASSPORT หรือ WORK PERMIT หรือ VISA 
หรือใบส ำคญัประจ ำตัวคนต่ำงด้ำว หรือใบส ำคัญถิ่นท่ีอยู่ในรำชอำณำจักร หรือหลักฐำนกำรได้รับอนุญำต 
ให้เข้ำมำในรำชอำณำจักรเป็นกำรช่ัวครำวตำมกฎหมำยว่ำด้วยคนเขำ้เมืองของผู้มีอ ำนำจผูกพันนิติบุคคล 
 3. หนังสือสัญญำเช่ำ หรือหนังสือยินยอมให้ใช้สถำนท่ี 
 4. หนังสือมอบอ ำนำจ (เฉพำะกรณีมอบอ ำนำจให้บุคคลอื่นกระท ำกำรแทน พร้อมติดอำกรแสตมป์ตำมที่
ประมวลรัษฎำกรก ำหนด) พร้อมแนบส ำเนำบตัรประจ ำตัวประชำชนของผู้มอบอ ำนำจ 
 นอกเหนือจำกที่กล่ำวข้ำงต้น กรณีห้ำงหุ้นส่วนสำมญั/นติิบุคคลอำคำรชุด/หมู่บ้ำน/มูลนิธ/ิสมำคม/สหกรณ์ 
เอกสำรที่ต้องใช้ในกำรตรวจสอบเพิ่มเติม ดังน้ี 
 ข้อบังคับ และรำยงำนกำรประชุมแต่งตั้งผู้จัดกำร หรือหนังสือจัดตั้งฯ หรือหนังสือรับรองกำรประชุม 
 หมายเหต ุ :เอกสำรแต่ละประเภทขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจและลักษณะของนำยจ้ำง 
  :กรณีนำยจ้ำงที่เป็นผู้รับเหมำช่วงหรือรับเหมำค่ำแรง ให้แนบสัญญำว่ำจ้ำง 

 



 
 
 

หนังสือน ำส่งแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส.1-03) 
 

ชื่อสถานประกอบการ....................................................................... ................. เลขที่บัญชี   
ชื่อสาขา .................................................................... ........................................ ล าดับที่สาขา 
ตั้งอยู่เลขที่ .......................................หมู่ที.่....................ตรอก/ซอย................................ถนน....................................................... 
ต าบล/แขวง ............................................................... ...อ าเภอ/เขต................................จงัหวัด.................................................... 
รหัสไปรษณีย์ ...............................................................โทรศัพท.์........................................ 
น าส่ง  สปส.1-03   จ านวน.....................................แผ่น 
 
 ลงชื่อ........................................................นายจ้าง 
   (..................................................... .....) 
 ต าแหน่ง.......................................................... 
 วันที่...........เดือน.............................พ.ศ.......... 
............................................................................................................................. ....................................................................... ....... 

ค ำแนะน ำในกำรกรอกแบบ 
 นายจ้างมีหน้าที่รวบรวมแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน  (สปส.1-03)  โดยใช้แบบ  สปส.1-02  เป็นหนังสือน าส่งในการ
ยื่นต่อส านักงานประกันสังคมโดยให้ด าเนินการดังนี้ 
 1. แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน สปส.1-03 ให้ใช้กับลูกจ้างทั้งที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนมาก่อนและลูกจ้าง 
                ที่เคยขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนแล้ว โดยไม่ต้องยื่นแบบขอรับบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล (สปส.9-02) อีก 
 2. ให้นายจ้างกรอกชื่อสถานประกอบการพร้อมเลขที่บัญชี   ชื่อสาขาและล าดับที่สาขา  กรณีเป็นส านักงานใหญ่หรือ
  เป็นกิจการ  ซึ่งไม่มีสาขา  กรุณาใส่  000000  ลงในช่องล าดับที่สาขา  และกรอกชื่อสถานที่ตั้งของสถานประกอบการ
  หรือสาขาลงในหนังสือน าส่ง  (สปส.1-02)  พร้อมระบุจ านวน  สปส.1-03  ที่น าส่ง  กรณีเป็นสถานประกอบการสาขา     
  ให้แยก  สปส.1-03  ตามล าดับที่สาขาพร้อมทั้งท าหนังสือน าส่ง  (สปส.1-02)  เช่นเดียวกัน 
 3. ผู้ลงชื่อในหนังสือน าส่งแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน  เป็นผู้มีอ านาจกระท าการผูกพันนิติบุคคลหรือผู้ได้รับมอบอ านาจ 
 4. โปรดตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ของแบบ  สปส.1-03  พร้อมเอกสารที่แนบ   
 5. ให้นายจ้างแจ้งขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนต่อส านักงานประกันสังคมภายใน  30  วัน  นับแต่วันที่ลูกจ้างนั้น             

เป็นผู้ประกันตน  หากฝ่าฝืนอาจมีความผิดต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน  6  เดือน  หรือปรับไม่เกิน  20,000  บาท  
หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

ส ำนักงำนประกันสังคม

สปส. 1-02 

ประทบัตรา 

นิติบุคคล 

(ถา้มี) 



ประทับตรา 
นิติบุคคล 

(ถ้ามี) 

                                                          แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน                                               สปส.1-03 

1    ข้อมูลนายจ้าง 

ช่ือสถานประกอบการ.....................................................................................                เลขท่ีบัญชี            
เลขทะเบยีนบุคคล/นิติบคุคล                 ล าดับที่สาขา  
วันท่ีผู้ประกันตนเข้าท างาน........................................................    ประเภทการจ้าง         รายวัน     รายเดือน อื่น ๆ (ระบุ)......................... 

2    ข้อมูลผู้ประกันตน 
2.1         ไม่เคยขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน     
             เคยขึ้นทะเบียนผู้ประกนัตน             ท างานกับนายจ้างหลายแห่ง  1. .................................................. 2. ...................................................  
2.2  นาย        นางสาว         นาง        ช่ือ..............................................    ช่ือสกุล...........................................สญัชาติ............................................... 

เกิดวันที่...............เดือน...........................พ.ศ. ....................... 
2.3  เลขประจ าตัวประชาชน/เลขที่บัตรประกันสังคม (ส าหรับคนต่างด้าว)                                                                                             
2.4  สถานภาพครอบครัว                                                                                                     

1. โสด 2.  สมรส 3.  หม้าย 4.  หย่า 5.  แยกกันอยู ่   
  ไม่มีบตุร มีบุตรอายไุมเ่กิน 6 ปี จ านวน  ...........  คน ล าดับที่ 1 เกิดป ีพ.ศ.                 ล าดับที่ 2 เกิดปี พ.ศ.                           

                               ล าดบัที่ 3 เกิดป ีพ.ศ.                  
2.5  สภาพร่างกาย        1.ปกติ        2.พิการ  แนบส าเนาบัตรประจ าตัวคนพิการ/เอกสารรับรองความพิการจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
       ระบุประเภทความพกิาร         2.1 ทางการมองเห็น        2.2 ทางการได้ยิน/สื่อความหมาย          2.3 ทางการเคลื่อนไหว            2.4 ทางจิตใจ/พฤติกรรม 
                                              2.5 ทางสติปัญญา              2.6 ทางการเรียนรู้    2.7 ออทิสติก 
2.6  ส าหรับคนต่างด้าว ให้กรอกข้อความเพ่ิมเติมและแนบส าเนาเอกสาร  ดังนี ้
             หนังสือเดินทาง (PASSPORT) เลขท่ี......................................และใบอนญุาตท างาน (WORK PERMIT) เลขท่ี............................................ หรือ 
            อื่นๆ (ระบุ) ............................................เลขท่ี................................ และใบอนุญาตท างาน (WORK PERMIT) เลขท่ี............................................ 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลนายจ้างและข้อมูลผู้ประกันตนดังกล่าวข้างต้น ถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ 
 
                                                                                     ลงช่ือ ...........................................................นายจ้าง 
              (............................................................) 
                                                                                                       ต าแหน่ง ....................................................... 
                                                                                            วันท่ี ............................................................. 

3    ข้อมูลการเลือก / ขอเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาล 

      มีบัตรรับรองสิทธิฯ  ปัจจุบันใช้สิทธิที่สถานพยาบาลช่ือ........................................        ไม่มีบัตรรบัรองสิทธิฯ  
           ไม่เปลี่ยนแปลงสถานพยาบาล                                                        ข้าพเจ้าขอเลือกสถานพยาบาล  
           ขอเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาล ล าดับที่ 1. .....................................................                         ล าดับที่ 1. .................................................... 
                                                ล าดับที่ 2. .....................................................                         ล าดับที่ 2. .................................................... 
                                              ล าดับที่ 3. .....................................................                         ล าดับที่ 3. ....................................................                      
        ขณะที่ข้าพเจ้าเลือกสถานพยาบาลข้าพเจา้ไมไ่ด้นอนรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ณ สถานพยาบาลใด ๆ และข้าพเจ้ายินยอมให้นายจ้างน าข้อมูล         
การเลือกสถานพยาบาลของข้าพเจ้าบันทึกลงในแบบรายการทางอิเล็กทรอนิกส์      
                                                                                                                                                                 
                                                                                                        .... ลงช่ือ............................................................ผู้ประกันตน                                                                                                   
                                                                                                                 (............................................................)    
                                                                                                        .... วันท่ี.................................................................     
                                    

ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
       เลขท่ีบัตรประกันสังคม                                                                                            

เห็นสมควรออกบัตรรับรองสิทธิฯ                                                                                    
ไม่สมควรออกบัตรรับรองสิทธิฯ ระบุเหตผุล..........................................................  ลงช่ือ....................................................ผู้รับแบบ/เจ้าหน้าท่ี                                                                                                       

                                                                                                                   (....................................................)                                          
                                                                          วันท่ี.......................................................                               

หมายเหต ุ ในการแจ้งขึ้นทะเบียนผูป้ระกันตน (สปส.1-03)  ให้นายจ้างกรอกข้อมูลผู้ประกันตน ลงในทะเบียนผู้ประกันตน (สปส.6-07) ทุกครั้ง                                                 
              เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบและควบคุมงานเกี่ยวกับประกันสงัคม  เพื่อให้เจ้าหนา้ที่ตรวจตราได ้ (ค าเตือนและค าอธิบายดูด้านหลัง) 

 

ส ำนักงำนประกันสังคม



ค าเตือน  1. นายจ้างผู้ลงช่ือรับรองข้อมูลผู้ประกันตน  กรณีนิติบุคคลต้องเป็นผู้มีอ านาจกระท าการผูกพันนิติบุคคลหรือผู้ได้รับมอบอ านาจ 
 2. การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนต่อส านักงานประกันสังคมให้แจ้งภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีลูกจ้างนั้นเป็นผูป้ระกันตนตามแบบ สปส.1-03 
  เมื่อข้อเท็จจริงที่แจ้งไว้เปลี่ยนแปลง  เช่น ลูกจ้างลาออกหรือถูกเลกิจ้าง ให้แจ้งต่อส านักงานประกันสังคมภายในวันท่ี 15 ของเดือน 
  ถัดจากเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลงตามแบบ สปส.6-09  หากฝ่าฝืน อาจมีความผิดต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับ 
  ไม่เกิน  20,000  บาท  หรือท้ังจ าทั้งปรับ 
 3. การยื่นแบบเป็นเท็จ  เช่น  น าบุคคลที่ไม่ใช่ลูกจ้างข้ึนทะเบียนเป็นผูป้ระกันตน อาจมคีวามผิดต้องระวางโทษจ าคุกไมเ่กิน 6 เดือน  
  หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท  หรือท้ังจ าทั้งปรับ 
ค าแนะน าการกรอกแบบ 
    1.  ให้เลือก    ในหัวข้อท่ีต้องการ          
    2.  ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน ใหน้ายจ้างกรอกข้อมูลตามข้อ  1   และลูกจ้างกรอกข้อมูลตามข้อ  2                                                               
        (ข้อ 2.1 – 2.6  ส าหรับผู้ประกันตนคนไทยและคนต่างด้าว และ ข้อ 2.5 ส าหรับคนพิการ)                          
   3.  ข้อมูลการเลือก/ขอเปล่ียนแปลงสถานพยาบาล ให้ลูกจ้างกรอกข้อมูล   3    
        ส านักงานประกันสังคมจะเลือกสถานพยาบาลตามล าดับ 1 – 3 หากสถานพยาบาลใดเต็มศักยภาพจะเลือกสถานพยาบาลถัดไปให้ผู้ประกันตน 
   4.  เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้นายจ้างและลูกจ้างลงลายมือชื่อ  
1. ข้อมูลนายจ้าง 
   1.1  ชื่อสถานประกอบการ  ให้กรอกชื่อสถานประกอบการ  ท่ีแจ้งขึ้นทะเบียนประกันสังคม พร้อมเลขท่ีบัญชีและล าดับท่ีสาขา ตามท่ีได้ขึ้นทะเบียน   
         นายจ้างไว้กรณีเป็นส านักงานใหญ่หรือเป็นกิจการซ่ึงไม่มีสาขา ให้ใส่  000000  ลงช่องล าดับท่ีสาขา  
   1.2  ทะเบียนบุคคล/นิติบุคคล ให้กรอกเลขท่ีบัตรประชาชนของเจ้าของกิจการกรณีเป็นกิจการเจ้าของคนเดียว และเลขทะเบียนนิติบุคคล  
         กรณีสถานประกอบการจดทะเบียนนิติบุคคล  
   1.3  วันท่ีผู้ประกันตนเข้าท างาน ให้กรอก  วัน  เดือน  ปี  ท่ีผู้ประกันตนเข้าท างานซ่ึงจะมีผลต่อการขอรับประโยชน์ทดแทน  
         และกรอกประเภทการจ้างโดยระบุรายวัน รายเดือน  หรืออื่น ๆ 
2. ข้อมูลผู้ประกันตน 
    2.1  กรณีไม่เคยขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน หรือเคยขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนมาก่อน ให้ท าเครื่องหมาย √  หน้าข้อความท่ีตรงกับข้อเท็จจริง  
          หรือกรณีท างานกับนายจ้างหลายแห่ง  ให้ท าเครื่องหมาย    ท างานกับนายจ้างหลายแห่ง และระบุชื่อสถานประกอบการทุกแห่ง  
    2.2. ให้ผู้ประกันตนท าเครื่องหมาย    ในช่อง หน้าค าหน้านาม  เช่น  กรณีเป็นเพศชาย  ให้ท าเครื่องหมาย    นาย 
          แล้วกรอก  ชื่อ – สกุลให้ชัดเจนและครบถ้วน ให้กรอกสัญชาติลงในช่องสัญชาติ วัน เดือน ปีเกิด ให้ผู้ประกันตนกรอก วัน เดือน ปีเกิด                  
          ให้ถูกต้องตามบัตรประจ าตัวประชาชน 
    2.3  ให้กรอกเลขประจ าตัวประชาชนให้ครบ 13 หลัก ตามบัตรประจ าตัวประชาชน หากเป็นผู้ประกันตนต่างด้าวให้กรอกเลขท่ีบัตรประกันสังคม 
    2.4  สถานภาพครอบครัว  ให้ท าเครื่องหมายช่อง    โสด  สมรส  หม้าย  หย่า  แยกกันอยู่ (แล้วแต่สถานภาพของแต่ละบุคคล) 
              หม้าย   คือ  ผู้ท่ีคู่สมรสได้ตายไปแล้ว และขณะน้ียังไม่สมรสใหม่        
                หย่า   คือ  การจดทะเบียนหย่าต่อนายทะเบียนเพื่อให้ความเป็นสามีภรรยาสิ้นสุดลง 
          แยกกันอยู่   คือ  มิไดอ้ยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยาและมิได้จดทะเบียนหย่าต่อนายทะเบียน จึงท าให้ความเป็นสามีภรรยาตามกฎหมายยังคงมีอยู่ 
           2.4.1  ถ้าผู้ประกันตนมีบุตรอายุไม่เกิน 6  ปี  กรุณากรอก พ.ศ. ปีเกิด   
           2.4.2  ถ้าผู้ประกันตนมีบุตรอายุเกิน 6 ปี  ไม่ต้องกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับบุตร 
       สถานภาพครอบครัว 
     1. โสด                   2. สมรส                        3. หม้าย                  4. หย่า               5. แยกกันอยู่ 
     ไม่มีบุตร                 มีบุตรอายุไม่เกิน 6 ปี จ านวน  3  คน   ล าดับท่ี 1 เกิดปี พ.ศ.  25532 ล าดับท่ี 2 เกิดปี พ.ศ.  2555         
                                                                                                ล าดับท่ี 3 เกิดปี พ.ศ.  2557 

    2.5  สภาพร่างกาย   หากปกติ   ปกติ  หากพิการ    พิการ และให้ระบปุระเภทความพิการตามบัตรประจ าตัวคนพิการหรือเอกสารรับรองความพิการ     
          จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   ได้แก่  1. ทางการมองเห็น 2. ทางการได้ยินหรือการสื่อความหมาย    3. ทางการเคลื่อนไหว            
          4. ทางจิตใจหรือพฤติกรรม    5. ทางสติปัญญา    6. ทางการเรียนรู้    7. ออทิสติก    
    2.6  ส าหรับคนต่างด้าวให้ท าเครื่องหมาย ในช่อง  ท่ีผู้ประกันตนมเีอกสารหลักฐาน  เช่น  หนังสือเดินทาง   
          ท าเครื่องหมาย  หนังสือเดินทาง (PASSPORT) กรณีมีเอกสารอื่น เช่น ใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว   
          บัตรประจ าตัวบุคคลซ่ึงไม่มีสัญชาติไทย  ท าเครื่องหมาย   อื่น ๆ (ระบุ) และกรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน 
3.  ข้อมูลการเลือกสถานพยาบาล / ขอเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาล   
          กรณีลูกจ้างเคยขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนมาก่อนและมีบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลแล้วให้ท าเครื่องหมาย  มีบัตรรับรองสิทธิฯ พร้อมท้ังระบุ           
    ชื่อสถานพยาบาลปัจจุบันท่ีใช้สิทธิ หากไม่ต้องการเปลี่ยนสถานพยาบาลให้  ไมเ่ปล่ียนแปลงสถานพยาบาล หากต้องการเปลี่ยนสถานพยาบาล   
      ขอเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาล พร้อมท้ังระบุชื่อสถานพยาบาลท่ีเลือกจ านวน 3 ล าดับ ซ่ึงผู้ประกันตนเลือกได้ตามเอกสารรายชื่อสถานพยาบาล    
     ประกันสังคมปีปัจจุบันเท่าน้ัน         
         กรณีลูกจ้างไม่เคยขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนมาก่อนหรือเคยขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนแล้วแต่ไม่มีบัตรรับรองสิทธิฯ หรือบัตรรับรองสิทธิฯ หมดอายุ ให้ท า      
     เครื่องหมาย    ยังไม่มีบัตรรับรองสิทธิฯ พร้อมท้ังระบุชื่อสถานพยาบาลท่ีเลือกจ านวน 3 ล าดับ ซ่ึงผู้ประกันตนเลือกได้ตามเอกสารรายชื่อสถานพยาบาล 
     ประกันสังคมปีปัจจุบันเท่าน้ัน    



               สปส.1-04 
 

หนังสือน ำส่งแบบรำยกำรด้วยสื่อข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
             
 
 
ชื่อสถานประกอบการ...................................................................................เลขที่บัญชี       
ชื่อสาขา................................................................................................................ล าดับที่สาขา    
ที่ตั้งส านักงานใหญ่/
สาขา………………………………............................................................................................................................................. 
รหัสไปรษณีย์………………....................................โทรศัพท์...........................................................โทรสาร................................................ 
 

1. รายการขึ้นทะเบียนผูป้ระกันตน (สปส.1-03) จ านวน...........................................................................ราย พร้อม
หลักฐาน 
เป็นข้อมูลการรับเข้าท างานระหว่างวันที่............................................................ถึงวันที่............................................... 
 

2. รายการแจ้งการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน (สปส.6-09) จ านวน.........................................................ราย 
เป็นข้อมูลการสิ้นสุดความเปน็ผูป้ระกันตนระหว่างวนัที่.....................................ถึงวันที่................................................ 

 
3. รายการแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงผู้ประกันตน (สปส.6-10) จ านวน............................................ราย พร้อม

หลักฐาน 
เป็นข้อมูลการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงผู้ประกนัตนระหวา่งวนัที.่..................................ถึงวันที่...................................... 

  
      
 
        ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่แจ้งไว้ข้างต้นถูกต้องและเปน็จริงทุกประการ 
 
      ลงชื่อ..................................................................................นายจ้าง 
            (..................................................................................) 
      ต าแหน่ง............................................................................... 
      วันที่.......................เดือน.................................พ.ศ............... 
 
 
 

(ค ำแนะน ำในกำรกรอกแบบดูด้ำนหลัง) 

ประทับตรา
นิติบุคคล

(ถ้ามี) 



    
ข้อแนะน ำในกำรกรอกแบบ 

1. กรอกชื่อสถานประกอบการและชื่อสาขาพร้อมเลขท่ีบัญชี ล าดับท่ีสาขา ท่ีตั้งสถานประกอบการหรือสาขาตามท่ีได้แจ้งขึ้นทะเบียน 
นายจ้างไว้ กรณีเป็นส านักงานใหญ่หรือเป็นกิจการซ่ึงไม่มีสาขา กรุณาใส่ 000000 ลงท่ีช่องล าดับท่ีสาขา 

2. ให้ใส่เครื่องหมาย " √  " ในช่อง  หน้าข้อความท่ีต้องการ 
   1. รายการการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส.1-03) ให้กรอกจ านวนผู้ประกันตนท่ีขึ้นทะเบียนลงในช่องจ านวน…….ราย 

และให้ระบุวันท่ีเข้าท างานของผู้ประกันตนท่ีขึ้นทะเบียนว่าขึ้นทะเบียนในช่วงใด 
      ตัวอย่ำง บริษัท นามสมมุติ จ ากัด แจ้งขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส.1-03) จ านวน 3 ราย ดังน้ี 
      1. นายสมพร  มีความสุข  เข้าท างานวันท่ี  1 พฤษภาคม 2558 
      2. นางสาวอารีย์ มีทรัพย์  เข้าท างานวันท่ี  15 พฤษภาคม 2558 
      3. นางสุดใจ  รักสุข   เข้าท างานวันท่ี   25 พฤษภาคม 2558 
 

√ 1. รายการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส.1-03) จ านวน 3 ราย พร้อมหลักฐาน 
   เป็นข้อมูลการรับเข้าท างาน ระหว่างวันท่ี 1 พฤษภาคม 2558 ถึงวันท่ี 25 พฤษภาคม 2558 

     

    2. รายการแจ้งการลาออกของผู้ประกันตน (สปส.6-09) ให้กรอกจ านวนผู้ประกันตนท่ีลาออกในช่องจ านวน…..…ราย 
และให้ระบุวันท่ีลาออกของผู้ประกันตนว่าลาออกในช่วงใด 

      ตัวอย่ำง บริษัท นามสมมุติ จ ากัด แจ้งการลาออกของผู้ประกันตน (สปส.6-09) จ านวน 2 ราย ดังน้ี 
      1. นางสาวสมศรี   มีทรัพย์  วันท่ีลาออก  15 พฤษภาคม 2558 
      2. นางสาวสมมุติ   รักสุข   วันท่ีลาออก  31 พฤษภาคม 2558 
√ 2. รายการแจ้งการลาออกของผู้ประกันตน (สปส.6-09) จ านวน 2 ราย 

   เป็นข้อมูลการลาออก ระหว่างวันท่ี 15 พฤษภาคม 2558 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2558 
 

   3. รายการแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงผู้ประกันตน (สปส.6-10) ให้กรอกจ านวนผู้ประกันตนท่ีแจ้งการเปลี่ยนแปลง 
ข้อเท็จจริงผู้ประกันตนในช่องจ านวน……..ราย และให้ระบุวันท่ีปล่ียนแปลงข้อเท็จจริงผู้ประกันตนในช่วงใด 

      ตัวอย่ำง บริษัท นามสมมุติ จ ากัด แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงผู้ประกันตน (สปส.6-10) จ านวน 2 ราย ดังน้ี 
      1. นางสาวสมพร    รักสุข   แก้ไขค าน าหน้านามและชื่อสกุล เน่ืองจากสมรส วันท่ี 15 พฤษภาคม 2558 
      2. นางสาวดอกรัก  ร่ ารวย   แก้ไขชื่อ เนื่องจากเปลี่ยนชื่อ วันท่ี 20 พฤษภาคม 2558 
 

          √ 3. รายการแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงผู้ประกันตน (สปส.6-10) จ านวน 2 ราย พร้อมหลักฐาน 
   เป็นข้อมูลการเปล่ียนแปลงข้อเท็จจริงผู้ประกันตน ระหว่างวันท่ี 15 พฤษภาคม 2558 ถึงวันท่ี 20 พฤษภาคม 2558 

 

   4. ผู้ลงชื่อในแบบ (สปส.1-04) เป็นผู้มีอ านาจกระท าการผูกพันนิติบุคคลหรือผู้ได้รับมอบอ านาจและลงวันเดือนปีท่ียื่นแบบ 
 



  

 
สปส.1-05  

   ส ำหรับเจำ้หนำ้ท่ี 
เลขท่ีรับ...................................................................... 
วนัที่รับ....................................................................... 

 
 

                      ขำ้พเจำ้...................................................................................................  เลขประจ ำตวัประชำชน                                        
     ออกใหท่ี้ ......................................................วนัออกบตัร..................................วนับตัรหมดอำย.ุ.. .................................วนั/เดือน/ปีเกิด...................................... 
     อยูบ่ำ้นเลขท่ี.......................หมู่.........................ตรอก/ซอย……………………………ถนน.........................................ต ำบล/แขวง.......................................... 
     อ  ำเภอ/เขต...........................................จงัหวดั………….………..รหัสไปรษณีย…์………………..โทรศพัท.์....................................โทรสำร.......................... 
     เป็นเจำ้ของกิจกำร/ผูมี้อ  ำนำจลงนำมผกูพนันิติบุคคลปรำกฏตำมหนงัสือรับรองกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้กระทรวงพำณิชย/์ใบทะเบียนพำณิชย/์อื่นๆ (ระบุ)...... 
     .......................................................................................ท่ี................................... .....................................ลงวนัที่........................................................................ 
     ช่ือสถำนประกอบกำร..................................................................... เลขท่ีบญัชี   ล ำดบัท่ีสำขำ       
     ตั้งอยูท่ี่……………หมู่ท่ี……ตรอก/ซอย………………ถนน........................................ต ำบล/แขวง................................เภอ/เขต............................................. 
     จงัหวดั…………………รหสัไปรษณีย…์……………โทรศพัท.์.................................โทรสำร.........................e-mail  Address………………………………..  
  กร      มีควำมประสงค ์
                                   ลงทะเบียนเพ่ือขอมี  User ID และ Password เพ่ือย่ืนแบบรายการทางอเิลก็ทรอนิกส์  (เลือกหัวข้อที่ต้องการ) 

                                     งำนทะเบียนผูป้ระกนัตน (แบบข้ึนทะเบียนผูป้ระกนัตน สปส.1-03  แบบแจง้ส้ินสุดควำมเป็นผูป้ระกนัตน สปส.6-09    
                                         แบบแจง้เปล่ียนแปลงขอ้เทจ็จริงผูป้ระกนัตน สปส.6-10)                                                                                                       
                                   งำนเงินสมทบ  (แบบส่งเงินสมทบ สปส.1-10)       
 

                                 โดยขอท ารายการ                               
                                             ส ำนกังำนใหญ่ 
                                             สำขำท่ีเลือก  
                                             ส ำนกังำนใหญ่และสำขำทั้งหมด 

ณีข้ึนทะเบียน            ยกเลกิการย่ืนแบบรายการทางอเิล็กทรอนิกส์             
                         ตั้งแต่วนัท่ี...............เดือน.................................พ.ศ. ................เป็นตน้ไป 
                                       ส ำนกังำนใหญ่ 
                                             สำขำท่ีเลือก   
                                             ส ำนกังำนใหญ่และสำขำทั้งหมด 
                                                                                                                                                                               

                 ขำ้พเจำ้ขอรับรองว่ำขอ้ควำมขำ้งตน้และกำรยื่นแบบรำยกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์เป็นควำมจริงทุกประกำรและเข้ำใจขอ้ตกลงและเง่ือนไข 
ในกำรยื่นแบบรำยกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์โดยตลอดแลว้ ตกลงรับท่ีจะปฏิบติัและยอมเขำ้ผกูพนัตำมขอ้ตกลงดงักล่ำว จึงไดล้งลำยมือช่ือไวเ้ป็นส ำคญั  

 

ลงช่ือ................................................................นำยจำ้ง 
                                                                                                (.............................................................) 
                                                                                    ต  ำแหน่ง................................................................. 
                                                                                    ยืน่วนัที่...................................................................นงแล ้

ส ำหรับเจำ้หนำ้ท่ี 
ควำมเห็นเจำ้หนำ้ท่ี สปส.กทม.พ้ืนท่ี/จงัหวดั/สำขำ 

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 
(ลงช่ือ)..........................................................เจำ้หนำ้ท่ี 

(.............................................................) 
                 ต  ำแหน่ง................................................................. 
                 วนัที่........................................................................ 

ค ำส่ัง  
      อนุญำตตั้งแต่วนัท่ี..............เดือน.............................พ.ศ.............เป็นตน้ไป 
     ไม่อนุญำต ……………………………….…………………………. 

(ลงช่ือ)....................................................................ผูมี้อ  ำนำจลงนำม 
                       (................................................................) 
           ต  ำแหน่ง........................................................................ 
           วนัที่.............................................................................. 

       ค าขอย่ืนแบบรายการทางอเิลก็ทรอนิกส์ 

เรียน  เลขำธิกำรส ำนกังำนประกนัสงัคม 

 

 ประทบัตรำ 
นิติบุคคล 
(ถำ้มี) 



 

   

 
                                    

 ข้อตกลงและเงื่อนไขการยื่นแบบรายการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
                        ด้วยสถานประกอบการ.....................................................................โดย...................................................................................... 

เจ้าของกิจการ/ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์/ใบทะเบียนพาณิชย์/ 
อื่นๆ (ระบุ )................ ..................... ................................................ ...............................................................................                                     
ที่................................................. ................................ ลงวันที่.............................เดือน............................................พ.ศ.................................... 
ซ่ึงต่อไปนี้จะเรียกว่า “นายจ้าง” ได้ย่ืนค าขอย่ืนแบบรายการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สปส.1-05) และเม่ือได้รับอนุญาตจากส านักงานประกันสังคมแล้ว  
ตกลงที่จะผูกพันและปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

1. การใช้หมายเลขผู้ใช้ (User ID) และรหัสผ่าน (Password) ที่ได้รับอนุญาตจากส านักงานประกันสังคม ในการยื่นแบบ
รายการทางอิเล็กทรอนิกส์ เม่ือนายจ้างได้ยืนยันการส่งข้อมูล และส านักงานประกันสังคมได้รับแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส.1-03)  
แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริง (สปส.6-09 และ สปส.6-10) แบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ (สปส.1-10 ส่วนที่ 1 สปส.1-10 ส่วนที่ 2  
สปส.1-10/1 และ สปส.1-10/1 แผ่นต่อ) ตามประกาศส านักงานประกันสังคม เรื่อง ก าหนดแบบรายการและวิธีการย่ืนแบบขึ้นทะเบียน
นายจ้าง  แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน และแบบแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริง พ.ศ.2560 ประกาศส านักงานประกันสังคม เรื่อง ก าหนดแบบ
รายการและวิธีการส่งเงินสมทบ   พ.ศ. 2558  ถือว่าการย่ืนแบบรายการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวถูกต้องเป็นจริงทุกประการ รวมถึงจะผูกพัน
แบบแสดงรายการท่ีจัดพิมพ์ขึ้นโดยระบบคอมพิวเตอร์ในรายการข้อมูลอินเตอร์เน็ต 
 2. การย่ืนแบบรายการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ 1. หมายความถึง การย่ืนแบบรายการตามประกาศส านักงานประกันสังคมที่ก าหนด 
ไว้แล้ว และที่จะประกาศก าหนดเพิ่มเติมต่อไป 

3. หมายเลขผู้ใช้ (User ID) และรหัสผ่าน (Password) ที่นายจ้างได้รับนั้น ถือเป็นความลับระหว่างนายจ้างกับส านักงาน
ประกันสังคมซ่ึงนายจ้างมีหน้าที่ต้องควบคมุดูแลการใช้หมายเลขผู้ใช้ (User ID) และรหัสผ่าน (Password) กับทั้งระมัดระวังป้องกันมิให้บุคคล
อื่นใดใช้หมายเลขผู้ใช้ (User ID) และรหัสผ่าน (Password) และถือเป็นความรับผิดชอบของนายจ้างในกรณีที่บุคคลอื่นใดใช้หมายเลขผู้ใช้ 
(User ID) และรหัสผ่าน (Password) เป็นเหตุให้ส านักงานประกันสังคมได้รับความเสียหาย 

4. นายจ้างที่ได้รับอนุญาตให้ย่ืนแบบรายการทางอิเล็กทรอนิกส์ ยอมรับรองว่าข้อมูลในแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส.1-03)      
แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริง (สปส. 6-09 และ สปส.6-10) แบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ (สปส.1-10 ส่วนที่ 1  สปส.1-10 ส่วนที่ 2 
สปส.1-10/1 และ สปส.1-10/1 แผ่นต่อ) มีข้อความถูกต้องเป็นความจริงทุกประการ 
     หากนายจ้างยื่นแบบรายการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นเท็จ นายจ้างอาจมีความผิดตามมาตรา 97 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม  
พ.ศ. 2533 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 5. กรณีทีเ่กิดเหตุขัดข้อง ท าให้ส านักงานประกันสังคมต้องหยุดรบัแบบรายการทางอิเล็กทรอนิกส ์หรือเหตุอืน่ใดที่ท าให้นายจ้าง 
ไม่สามารถย่ืนแบบรายการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ นายจ้างยังคงมีหน้าที่ต้องย่ืนแบบรายการเป็นหนังสือ ตามแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน  
(สปส.1-03) แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริง (สปส.6-09 และ สปส.6-10) แบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ (สปส.1-10 ส่วนที่ 1 
สปส.1-10 ส่วนที่ 2 สปส.1-10/1 และ สปส.1-10/1 แผ่นต่อ) ณ ส านักงานประกันสังคมแห่งท้องที่ท่ีเป็นที่ตั้งกิจการของนายจ้าง 

6. หากนายจ้างประสงค์จะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการย่ืนแบบรายการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเปลี่ยน e-mail Address หรือ
รหัสผ่าน  (Password) ให้นายจ้างแจ้งขอเปลี่ยนแปลงหรือยกเลกิดังกล่าวตามแบบค าขอย่ืนแบบรายการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สปส. 1-05)  

การเปลี่ยนแปลงหรือยกเลกิตามวรรคหนึ่ง  จะมีผลเมื่อส านักงานประกันสังคมได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว 
7. กรณีที่นายจ้างมิได้ปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งแห่งข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ หรือไม่ได้ย่ืนแบบรายการทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเครือข่าย

อินเตอร์เน็ตเป็นระยะเวลา 6 เดือนติดต่อกัน ส านักงานประกันสังคมมีสิทธิจะยกเลิกการยื่นแบบรายการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยไม่จ าเป็น 
ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และนายจ้างต้องย่ืนแบบรายการเป็นหนังสือ ณ ส านักงานประกันสงัคมแหง่ท้องที่ทีเ่ป็นที่ตัง้กิจการของนายจ้าง 
     หากนายจ้างประสงค์จะย่ืนแบบรายการทางอิเลก็ทรอนกิส์อีก จะต้องย่ืนค าขอยื่นแบบรายการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สปส.1-05)  
พร้อมข้อตกลงและเงื่อนไขการย่ืนแบบรายการทางอิเล็กทรอนิกส์ ต่อส านักงานประกันสังคมแห่งท้องที่ที่เป็นที่ตั้งกิจการของนายจ้าง 

8. เม่ือนายจ้างท าค าขอฯ ทางอินเตอร์เน็ต ให้สั่งพิมพ์ค าขอฯ (สปส.1-05) พร้อมข้อตกลงและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้ และลงลายมือชื่อส่งให้
ส านักงานประกันสังคมแห่งท้องที่ที่เป็นที่ตั้งกิจการของนายจ้าง ภายใน 5 วันท าการ เม่ือส านักงานประกันสังคมได้ตรวจสอบและอนุมัติ 
ส านักงานประกันสังคมจะสร้างหมายเลขผู้ใช้ (User ID) และรหัสผ่าน (Password) โดยแจ้งผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)          
ที่นายจ้างระบุไว้เป็นส าคัญ  

                                                                                    
          ลงช่ือ .............................................................. นายจ้าง 

                                                                                                     (............................................................) 
                    
 

ประทบัตรา 
นิติบุคคล 

(ถา้มี) 



ประทับตรา
นิติบุคคล 
(ถ้าม)ี 

 
 
 

- 2 – 

                        นายจ้างได้อ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการย่ืนแบบรายการทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าใจโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ 
พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี)  ไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยานและมอบให้แก่ส านักงานประกันสังคมไว้เป็นหลักฐาน 

           
 
                                                                                                     

      ลงช่ือ ...................................................................นายจ้าง 
                                                                                                            ( ................................................................. ) 
 
                                                                                                                                                                                                         

      ลงช่ือ ...................................................................พยาน 
                                                                                                            ( ................................................................. ) 
 
 
                                                                                                      ลงช่ือ ...................................................................พยาน 
                                                                                                            ( ................................................................. ) 
  
  
 



 สปส. 6-09

แบบแจ้งการสิน้สุดความเปน็ผู้ประกันตน

ชื่อสถานประกอบการ………………………………...................……....................……………………..……………...…............................……. เลขที่บญัชี

ชื่อสาขา………………………………….…………................................................……………………….……...…………………………………………….......….............…..  ล าดับที่สาขา

สถานประกอบการ/สาขาต้ังอยู่เลขที…่………………….หมู…่………….ตรอก/ซอย…………………………….ถนน…………………….……….ต าบล/แขวง……………………………………...……
อ าเภอ/เขต……………............................……………….…………จังหวัด…………………..……...…………......……........รหสัไปรษณีย์    โทรศัพท์……………………………………………….

      
   

ค าเตอืน 1.  ส าหรับคนต่างด้าวให้กรอกเลขทีบ่ัตรประกนัสังคม

     ลงในชอ่งเลขประจ าตัวประชาชน

 

     หรือปรับไม่เกนิ  20,000  บาท  หรือทัง้จ าทัง้ปรับ                               

     การเปล่ียนแปลง  ทัง้นีไ้ม่เกนิวันที ่15 ของเดือน 

     ถดัจากเดือนทีม่ีการเปล่ียนแปลง  หากฝ่าฝืน

     อาจมีความผิดต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิ 6 เดือน                                 
                                 
                     

              ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่แจ้งไว้ข้างต้นถูกต้องตามความเปน็จริงทุกประการ

2. ให้แจง้การส้ินสุดความเป็นผู้ประกนัตนต้ังแต่วันทีม่ี                                                    (…………………………………………………………………….)

7

ล าดบั
ที่

* สาเหตกุารสิน้สุดความเป็นผู้ประกันตน *

1 4 52 3 6

3. การแจง้ขอ้เท็จจริงเป็นเท็จ  เชน่  การแจง้ลาออก                                                 

    ไม่ตรงกบัความเป็นจริง อาจมีความผิดต้องระวางโทษ

    จ าคุกไม่เกนิ 6 เดือน หรือปรับไม่เกนิ 20,000 บาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับ (ค ำอธิบำยดูด้ำนหลัง)

เลขประจ ำตัวประชำชน ค ำน ำหน้ำนำม   ช่ือ - ช่ือสกุล วนั   เดือน  ปี
ทีส้ิ่นสุด

ส ำนักงำนประกันสังคม

ประทับตรำ
นิติบุคคล

(ถ้ำมี)

* สาเหตุ *
1. ลำออก/ละทิ้งหน้ำที่โดยมีกำรติดตอ่นำยจ้ำง

ภำยใน 6 วันท ำงำนติดต่อกัน
2. สิ้นสุดระยะเวลำกำรจ้ำง
3. เลิกจ้ำง/โครงกำรเกษียณก่อนก ำหนด       
4. เกษียณอำยุ
5. ไล่ออก/ปลดออก/ให้ออกเนื่องจำกกระท ำ

ควำมผิด/ละทิ้งหน้ำที่โดยไมม่ีกำรตดิต่อ
นำยจ้ำงภำยใน  7 วันท ำงำนติดต่อกัน

6. ตำย          
7. โอนย้ำยสำขำ

ลงชื่อ………………………………….............…นำยจ้ำง
(................................................................)

ต ำแหน่ง……………………………….......               
วันที่……เดือน……….……….พ.ศ….........



1.

2.

3.

4.

   เฉพาะที่ไม่ใช่ปกติของธุรกิจ  หรือการค้าของนายจ้าง  ซ่ึงต้องมีระยะเวลาเร่ิมต้นและส้ินสุดของงานที่แนน่อน  เปน็ต้น)  ให ้            ในช่อง  2

-  กรณีไล่ออก/ปลดออก/ใหอ้อก  เนือ่งจากกระท าความผิด  หรือละทิ้งหนา้ที่โดยไม่มีสาเหตุอันสมควรและไม่มีการติดต่อนายจ้างภายใน 7 วัน 

กรอกชื่อสถานประกอบการพร้อมเลขที่บญัชี    ชื่อสาขาและล าดับที่สาขา  ที่ต้ังสถานประกอบการ  หรือสาขา  ตามที่ได้แจ้งขึ้นทะเบยีนนายจ้างไว้

กรณีเปน็ส านกังานใหญ่หรือเปน็กิจการซ่ึงไม่มีสาขา  ใหใ้ส่  000000  ลงที่ช่องล าดับที่สาขา

ค าอธบิาย

กรอกล าดับที่  เลขที่บตัรประจ าตัวประชาชน  ของผู้ประกันตนใหช้ัดเจน

   (เช่น  การที่สัญญาจ้างส้ินสุดตามโครงการที่นายจ้างและลูกจ้างท าข้อตกลงร่วมกันที่จะระงับความผูกพันตามสัญญาฉบบัเดิม)  ให ้             ในช่อง  3

-  โอนย้ายสาขา  ให ้          ในช่อง  7
-  กรณีตาย  ให ้         ในช่อง  6

กรอกสาเหตุการส้ินสุดความเปน็ผู้ประกันตน  ใหท้ าเคร่ืองหมาย   ในช่องที่ต้องการดังนี้

-  กรณีลาออก/ละทิ้งหนา้ที่โดยมีการติดต่อนายจ้างภายใน 6 วันท างานติดต่อกัน  (เช่น  ลาออกด้วยเหตุผลส่วนตัว สมัครใจออกจากงานก่อนเกษียณอายุ                                                                                                     
   ไม่ประสงค์จะไปท างานเนือ่งจากนายจ้างย้ายสถานประกอบการ  เปน็ต้น)  ให ้           ในช่อง  1
-  กรณีส้ินสุดระยะเวลาการจ้าง  หมายถึงการออกจากงานด้วยสาเหตุส้ินสุดสัญญาจ้างที่มีก าหนดระยะเวลาการจ้างไว้แนน่อน  (เช่น  งานในโครงการ

-  กรณีเกษียณอายุ  หมายถึงการออกจากงานด้วยสาเหตุเกษียณอายุ  ตามข้อบงัคับเกี่ยวกับการท างาน  ให ้               ในช่อง  4

   ท างานติดต่อกัน  ให ้          ในช่อง  5

-  กรณีเลิกจ้าง  (เช่น  นายจ้างยุบเลิกต าแหนง่งาน  ลดจ านวนพนกังาน  นายจ้างเลิกกิจการ  ปดิกิจการ  เปน็ต้น)  กรณีโครงการเกษียณก่อนก าหนด

กรอก  วัน  เดือน  ป ี ที่ส้ินสุดความเปน็ผู้ประกันตน  กรณีลาออกหรือส้ินสุดระยะเวลาการจ้าง  หรือเลิกจ้าง  หรือเกษียณอายุ  หรือ  ไล่ออก / ปลดออก /

ใหอ้อกเนือ่งจากกระท าความผิด  หรือละทิ้งหนา้ที่  7  วันท างานติดต่อกันโดยไม่มีสาเหตุอันสมควร  คือวันที่ถัดจากวันสุดท้ายที่ผู้ประกันตนมาท างานเช่น

ผู้ประกันตนมาท างานวันสุดท้ายวันที่  31  พฤษภาคม  2551  ใหก้รอกวันที่ส้ินสุดความเปน็ผู้ประกันตนเปน็วันที่  1  มิถุนายน  2551  กรณีตาย  ระบุ

วัน  เดือน  ป ี ที่ผู้ประกันตนตาย

















แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงผู้ประกันตน 
 

 

ช่ือผู้ประกันตน        นาย        นางสาว        นาง................................................................ช่ือสกลุ................................................................... 
เลขประจ าตัวประชาชน                                                                เกิดวันที่............เดือน..........................................พ.ศ. ................. 
(ส าหรับคนต่างด้าวให้กรอกเลขที่บัตรประกันสังคม) 

ช่ือสถานประกอบการ............................................................................................................................................................................................ 
เลขท่ีบัญชี                                                 ล าดับที่สาขา                                         

มีความประสงค์แจ้งการเปลี่ยนแปลง  โดยท าเคร่ืองหมาย    ในช่องข้อมูลเดิมและกรอกข้อมลูที่เปลี่ยนแปลง  ในช่องข้อมูลทีเ่ปลี่ยนแปลง 

ล าดับที ่ รายการ ข้อมูลเดิม ข้อมูลที่เปลี่ยนแปลง เอกสารที่แนบ 
1. ค าน าหน้านาม  นาย  นางสาว  นาง ...................................................     ส าเนาใบส าคญัประจ าตัวคนต่างด้าว 
2. ช่ือ .................................................. ..................................................     ส าเนาหนังสือเดินทาง 
3. ช่ือสกุล .................................................. ...................................................     ส าเนาใบอนญุาตท างานคนต่างดา้ว 
4. หลักฐานที่ข้ึนทะเบียน       ส าเนาบัตรประจ าตัวคนพิการ/ 

 
 

- เลขประจ าตัวประชาชน 
 

- เลขหนังสือเดินทาง 
 

- เลขใบอนุญาตท างาน 
   คนต่างดา้ว 

       เอกสารรับรองความพิการจาก 
    กระทรวงการพัฒนาสังคมและ 
    ความมั่นคงของมนุษย ์
    อื่น ๆ  

5. - สถานภาพครอบครัว    1. โสด      2. สมรส ....................................................  
     3. หม้าย    4. หย่า ....................................................  
     5. แยกกันอยู่ ....................................................  

 - บุตร  กรณีมีบุตรอายุไม่เกิน  
  6 ปี  ให้กรอก  ปี  พ.ศ. เกิด  
  ทุกคน 

   ไม่มีบุตร บุตรอายุไม่เกิน 6 ปี จ านวน.....คน 
เกิด  ปี  พ.ศ. 
เกิด  ปี  พ.ศ. 
เกิด  ปี  พ.ศ.  

     
      
      
       

 
 

6. 

- ให้กรอก  ปี  พ.ศ. เกิด  
  ของบุตรท่ีเพิ่ม 
  สภาพร่างกาย 

   เพิ่มจ านวนบุตร 
 
  ปกติ    พิการ ประเภท 
   1. การมองเห็น  
   2. การได้ยิน/ส่ือความหมาย  
   3. การเคลื่อนไหว       
   4. ทางจิตใจพฤติกรรม                    
   5. ทางสติปัญญา  
   6. ทางการเรียนรู้     
   7. ออทิสติก 

เกิด  ปี  พ.ศ. 
เกิด  ปี  พ.ศ. 
   ปกติ    พิการ ประเภท 
   1. การมองเห็น  
   2. การได้ยิน/ส่ือความหมาย  
   3. การเคลื่อนไหว       
   4. ทางจิตใจพฤติกรรม                    
   5. ทางสติปัญญา  
   6. ทางการเรียนรู้     
   7. ออทิสติก 

 
 
       

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้น  ถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ 
 

  
 
 ลงช่ือ................................................................................... 
  (.................................................................................) 
 ต าแหน่ง................................................................................... 
  วันท่ี............เดือน.....................................พ.ศ. ................. 
 
ค าแนะน า    1. ผู้ลงช่ือในแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงผู้ประกันตน  เป็นเจา้ของกิจการ/ผูม้ีอ านาจกระท าการผูกพันนิติบุคคล 
  หรือผูไ้ด้รับมอบอ านาจหรือผู้ลงช่ือในแบบเป็นผู้ประกันตนมาตรา  39  โดยให้แจ้งภายในวันท่ี  15  ของเดือนถัดจากเดือน 
  ที่มีการเปลี่ยนแปลงต่อส านักงานประกันสังคม 
 2. แจ้งข้อเท็จจริงไม่ถูกต้องจะมีผลตอ่สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับตามกฎหมาย 
 

         (ค าแนะน าในการกรอกแบบดูด้านหลัง) 

สปส. 6-10 

ส ำนักงำนประกันสังคม

  



ค าแนะน าในการกรอกแบบ 
 

 1. กรอกเลขท่ีบัตรประจ าตัวประชาชน  13  หลัก  ให้ครบถ้วนและถูกต้อง   
 2. ท าเครื่องหมาย     ในช่อง        หน้าค าน าหน้านาม  เช่น      นาย และกรอก  ช่ือ-ช่ือสกุล  เลขประจ าตัวประชาชน             
              ส าหรับคนต่างด้าวใหก้รอกเลขท่ีบัตรประกันสังคม  วัน  เดือน  ปีเกิด  ท่ีถูกต้องและใช้อยู่ในปัจจุบัน 
 3. กรอกช่ือสถานประกอบการพร้อมเลขท่ีบัญชี  ล าดับท่ีสาขา  ของผูป้ระกันตนทีท่ างานอยู่ในปัจจุบัน 
 4. ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลเดิมของผู้ประกันตน  แล้วกรอกข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงเป็นปัจจุบันในช่องข้อมูลที่เปลี่ยนแปลง 
ตัวอย่าง นางสาวสมศรี  มีความสุข  ขอเปลี่ยนช่ือเป็น  สมหวัง  และขอแกไ้ขช่ือสกุลเป็น  ร่ ารวย  เนื่องจากสมรส  และแจ้งเปลี่ยนแปลง 
  สถานภาพครอบครัว  และบุตรจ านวน  4  คน  เกิด  ปี  พ.ศ. 2553  (อายุ 7 ปี)  เกิด  ปี  พ.ศ. 2556  (อายุ  4  ปี)  เกิด  ปี  พ.ศ. 2558   
  (อายุ  2  ปี)  และเกิด  ปี  พ.ศ.2559  (อายุ  1  ปี)  

ล าดับที ่ รายการ ข้อมูลเดิม ข้อมูลที่เปลี่ยนแปลง เอกสารที่แนบ 

1. ค าน าหน้านาม      นาย     นางสาว       นาง นาง      ส าเนาใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว 

2. ช่ือ สมศร ี สมหวัง     ส าเนาหนังสือเดินทาง 

3. 
4. 

ชื่อสกุล 
หลักฐานท่ีขึ้นทะเบียน 
- เลขประจ าตัวประชาชน 
- เลขหนังสือเดินทาง 
- เลขใบอนุญาตท างาน         
คนต่างด้าว 

มีความสุข ร่ ารวย 
 
 

 

    ส าเนาใบอนุญาตท างานคนต่างด้าว 
    ส าเนาบัตรประจ าตัวคนพิการ/ 
    เอกสารรับรองความพิการจาก 
    กระทรวงการพัฒนาสังคมและ 
    ความมั่นคงของมนุษย์ 
    อื่นๆ ………………………… 

5. - สถานภาพครอบครัว    1. โสด               2. สมรส 
      3. หม้าย 
          4. หย่า 

สมรส  

        5. แยกกันอยู่   
 - บุตร  กรณีมีบุตรอายุไม่เกิน  

  6 ปี  ให้กรอก  ปี  พ.ศ.  เกิด 
  ทุกคน 

   ไม่มีบุตร บุตรอายุไม่เกิน 6 ปี จ านวน 3 คน 
เกิด  ปี  พ.ศ.   2  5 5 6 
เกิด  ปี  พ.ศ.   2  5 5 8 
เกิด  ปี  พ.ศ.   2  5 5 9 

     

     

   - ถ้าผู้ประกันตนมีบตุรอายเุกิน  6  ปี  ไม่ต้องกรอกรายละเอียดเกีย่วกับบุตร 
ตัวอย่าง กรณีนาย  ข.  ข้ึนทะเบียนผู้ประกนัตนครั้งแรกเมื่อปี  2550 ได้แจ้งจ านวนบุตร  1  คน  เกิดปี  พ.ศ. 2552  ต่อมาในปี  2559  ได้มีบุตร  
              เพิ่มอีก  1  คน  จึงได้ขอแจ้งจ านวนบุตรเพิ่ม  การกรอกจ านวนบุตรให้กรอกบตุรที่เพ่ิมขึน้  ดังนี้ 

ล าดับที ่ รายการ ข้อมูลเดิม ข้อมูลที่เปลี่ยนแปลง 
 

- ให้กรอกปี พ.ศ.เกิด  ของบุตรท่ีเพิ่ม   เพิ่มจ านวนบุตร เกิด ปี พ.ศ.    2  5  5 9 

ตัวอย่าง กรณีนาย  ค.  ขึ้นทะเบยีนผู้ประกนัตนครั้งแรกระบุสภาพร่างกาย ปกติ แต่ต่อมาไดร้ับความพิการและมีบัตรประจ าตัวคนพิการหรือ 
              เอกสารรับรองความพกิารจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ระบุความพิการประเภทที่ 1 ทางการมองเห็น และ 
              ยังคงท างานในสถานประกอบการเดิมเมื่อครั้งให้ข้อมลูว่าสภาพรา่งกาย ปกติ ให้แจ้งเปลีย่นแปลงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพร่างกายด้วย  

ล าดับที ่ รายการ ข้อมูลเดิม ข้อมูลที่เปลี่ยนแปลง เอกสารที่แนบ 
6. สภาพร่างกาย   ปกติ    พิการ ประเภท 

   1. การมองเห็น  
   2. การได้ยิน/ส่ือความหมาย  
   3. การเคลื่อนไหว       
   4. ทางจิตใจพฤติกรรม                    
   5. ทางสติปัญญา  
   6. ทางการเรียนรู้  
   7. ออทิสติก 

      ปกติ    พิการ ประเภท 
    1. การมองเห็น  
    2. การได้ยิน/สื่อความหมาย  
    3. การเคลื่อนไหว       
    4. ทางจิตใจพฤติกรรม                    
    5. ทางสติปัญญา  
    6. ทางการเรียนรู้   
    7. ออทิสติก   

  ส าเนาบัตรประจ าตัวคนพิการ/ 
     เอกสารรับรองความพิการจาก 
     กระทรวงการพัฒนาสังคมและ 
     ความมั่นคงของมนุษย์ 
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สปส.6-15 
 

แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงนายจ้าง 
 
ชื่อสถานประกอบการ     บริษัท     ห้างหุ้นส่วน     บุคคลธรรมดา.......................................................................... ..................... 
เลขที่บัญชี        -                       -     ล าดับที่สาขา 
ตั้งอยู่เลขที่ ..................หมู่ที.่........................ตรอก/ซอย...............................................ถนน........................................................... 
แขวง/ต าบล.............................................เขต/อ าเภอ ............................................จังหวัด............................................................. 
รหัสไปรษณีย์.......................................................โทรศัพท.์.........................................โทรสาร....................................................... 
มีความประสงค์แจ้งการเปลี่ยนแปลง (โปรดท าเครื่องหมาย √ หน้าข้อความ       ท่ีต้องการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงพร้อมท้ัง 
กรอกรายละเอียดเฉพาะรายการที่เปลี่ยนแปลงให้ครบถ้วน) 
   1. ย้ายสถานประกอบการ....................................................................................................................................................................... 
       ไปที่อยู่ : เลขทื่ ...............หมู่ที่.........................ตรอก/ซอย...........................................ถนน............................................................. 
       ต าบล/แขวง..................................อ าเภอ/เขต..........................................จังหวัด.............................................................................  
       รหัสไปรษณีย์.......... ....................โทรศัพท์.............................................โทรสาร.............................................................................  
   2. หยุดกิจการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่....................เดือน......................................พ.ศ. ....................... 
       เนื่องจาก .............................. .......................................................................................................................................................... 
   3. เลิกประกอบกิจการ ตั้งแต่วันที่...................เดือน.............................................พ.ศ. ....................... 
   4. เปลี่ยนชื่อสถานประกอบการ        5. เปลี่ยนผู้มีอ านาจลงนาม       6. เปลี่ยนผู้รับมอบอ านาจ 
      จากเดิม............................................................................................................................................................................................. 
      เปลี่ยนเปน็........................................................................................................................................................................................ 
      เอกสารแนบ        หนังสือมอบอ านาจ 
   7. เพิ่มจ านวนสาขา ชื่อสาขา (ถ้ามี)..............................................ตั้งแต่วันที่....................................................................................... 
      ตั้งอยู่เลขที่ ....................หมู่ที่........................ตรอก/ซอย..........................................ถนน................................................................ 
      แขวง/ต าบล..............................................เขต/อ าเภอ ...............................................จังหวัด.......................................................... 
      รหัสไปรษณีย์...................โทรศัพท์........................ น าส่งเงนิสมทบที่ส านักงานประกันสงัคม......................................................... 
      ประเภทกิจการ...........................................................................จ านวนลูกจา้ง...............................คน 
      (ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่กรอก ล ำดับที่สำขำ                      ) 
   8. ยกเลิกสาขา ล าดบัที่สาขา 
      ตั้งแต่วันที่.........................................ตั้งอยู่เลขที่ ................หมู่ที่..................ตรอก/ซอย................................................................ 
      ถนน...........................................แขวง/ต าบล..............................................เขต/อ าเภอ ................................................................ 
      จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย์.........................................โทรศัพท์..................................................................... 
      คร้ังสุดท้ายน าส่งเงินสมทบที่ส านักงานประกันสังคม....................................................................................................................... 
   9. เปลี่ยนสถานที่น าสง่เงินสมทบ       ส านักงานใหญ่       สาขา ล าดบัที่สาขา 
      ตั้งแต่ค่าจ้างประจ าเดือน..................................พ.ศ................................. 
      จากเดิมส านักงานประกันสงัคม.....................................เป็นส านักงานประกันสังคม............................................................. 
   10.รายการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ 

รำยกำรที่แจ้งไว้เดิม เปลี่ยนแปลงแก้ไขเป็น 
  
  
(ถ้าไม่พอให้ใช้กระดาษอื่นแนบ)      
 
 

ส านักงานประกันสังคม 

ประทับตรา 
นิติบุคคล 

(ถ้ามี) 
 
 

ส าหรับเจ้าหน้าท่ี 

เลขท่ีรับ          /          - 
วันท่ีรับ ............................................ 

ลงช่ือ......................................................นายจา้ง 
     (......................................................) 
ต าแหน่ง................................................................... 
วันท่ี.................................................................... 
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