
แบบขึน้ทะเบียนผู้ประกนัตน 
 

ข้อมูลนายจ้าง ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
 

ช่ือสถานประกอบการ........................................................................ ............ 
เลขท่ีบญัชี        
ล าดบัท่ีสาขา       เลขท่ีบตัรประกนัสังคม   
วนัท่ีผูป้ระกนัตนเขา้ท างาน............................................................................ 
ประเภทการจา้ง           รายวนั           รายเดือน           อ่ืนๆ  (ระบุ)................ 

ข้อมูลผู้ประกนัตน 
1. ช่ือ            นาย           นางสาว           นาง .............................................ช่ือสกุล.....................................  
2. เพศ           ชาย           หญิง 
3. สัญชาติ…………………………………………………………………………………............……… 
4. เกิดวนัท่ี.....................เดือน................................................................พ.ศ. .............................................  
5. เลขประจ าตวัประชาชน     
 

6. สถานภาพครอบครัว 

             1. โสด             2. สมรส            3. หมา้ย           4. หยา่            5. แยกกนัอยู ่

            ไม่มีบุตร           มีบุตรอายไุม่เกิน  6  ปี  จ  านวน......คน    ล  าดบัท่ี 1 เกิดปี พ.ศ.   

                                     ล าดบัท่ี 2 เกิดปี พ.ศ.                                ล  าดบัท่ี 3 เกิดปี พ.ศ.   
 

7. ส าหรับคนต่างดา้ว ใหก้รอกขอ้ความ ดงัน้ี 
             หนงัสือเดินทาง (PASSPORT)  เลขท่ี......................................................................... และ 
             ใบอนุญาตท างาน (WORK PERMIT)  เลขท่ี................................................. หรือ 
             อ่ืนๆ (ระบุ) ..............................................................เลขท่ี.......................................... และ 
             ใบอนุญาตท างาน (WORK PERMIT)  เลขท่ี................................................. 
 

  ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้ความดงักล่าวขา้งตน้ ถูกตอ้งตามความเป็นจริงทุกประการ 
                                                            ลงช่ือ..........................................................นายจา้ง 
                                                                        (...........................................................) 
             ต  าแหน่ง....................................................... 
                                                                 วนัท่ี............................................................. 

ข้อมูลการเลอืกสถานพยาบาล 
 

8. ขอเลือกสถานพยาบาลประกนัสังคม................................(ผูป้ระกนัตนเป็นผูเ้ลือกสถานพยาบาล)               
    หากไม่สามารถจดัสถานพยาบาลท่ีเลือกใหไ้ด ้ ขอเลือกสถานพยาบาลส ารองคือ                                         
               ล  าดบัท่ี 1 ช่ือ..............................................................................................หรือ                                  
               ล  าดบัท่ี 2 ช่ือ............................................................................................. 
                                                                   ลงช่ือ............................................................ผูป้ระกนัตน 
                                                                            (...........................................................) 
                                                                   วนัที่............................................................... 
 

ค าเตือน   1. นายจา้งผูล้งช่ือรับรองขอ้มลูผูป้ระกนัตน  กรณีนิติบุคคลตอ้งเป็นผูมี้อ  านาจกระท าการผกูพนันิติบุคคลหรือผูไ้ดรั้บมอบอ านาจ 
 2. การข้ึนทะเบียนผูป้ระกนัตนต่อส านกังานประกนัสังคมใหแ้จง้  ภายใน  30  วนั  นบัแต่วนัท่ีลูกจา้งนั้นเป็นผูป้ระกนัตนตามแบบ สปส.1-03 
  เม่ือขอ้เทจ็จริงท่ีแจง้ไวเ้ปล่ียนแปลง  เช่น  ลูกจา้งลาออกหรือถูกเลิกจา้ง  ใหแ้จง้ต่อส านกังานประกนัสังคมภายในวนัท่ี 15 ของเดือน 
  ถดัจากเดือนที่มีการเปล่ียนแปลงตามแบบ  สปส.6-09  หากฝ่าฝืนอาจมีความผิดตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน  6  เดือน  หรือปรับ 
  ไม่เกิน  20,000  บาท  หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 
 3. การยืน่แบบเป็นเทจ็  เช่น  น าบุคคลท่ีไม่ใช่ลูกจา้งข้ึนทะเบียนเป็นผูป้ระกนัตน  อาจมีความผิดตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน  
  หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท  หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

สปส. 1-03 

ส ำนักงำนประกันสังคม

ลงช่ือ.......................................................เจา้หนา้ท่ี 
        (......................................................) 
ต าแหน่ง........................................................ 
วนัท่ี............................................................... 

เอกสารที่แนบ 

         ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
         ส าเนาทะเบียนบา้น 
         ส าเนาใบส าคญัประจ าตวัคนต่างดา้ว 
         ส าเนาหนงัสือเดินทาง 
         ส าเนาใบอนุญาตท างานคนต่างดา้ว 
         อ่ืน ๆ .................................................... 

(ค าอธิบายดูด้านหลงั) 

ประทบัตรา 

นิติบุคคล 

(ถา้มี) 



ค าอธิบาย 
 

 ข้อมูลนายจ้าง 

 1. ช่ือสถานประกอบการ  ใหก้รอกช่ือสถานประกอบการท่ีแจง้ข้ึนทะเบียนประกนัสังคม  พร้อมเลขท่ีบญัชีและล าดบัท่ีสาขา   

  ตามท่ีไดแ้จง้ข้ึนทะเบียนนายจา้งไว ้ กรณีเป็นส านกังานใหญ่หรือเป็นกิจการ  ซ่ึงไม่มีสาขา  ใหใ้ส่  000000  ลงท่ีช่องล าดบัท่ีสาขา 

 2. วนัท่ีผูป้ระกนัตนเขา้ท างาน  ใหก้รอก  วนั  เดือน  ปี  ท่ีผูป้ระกนัตนเขา้ท างานซ่ึงจะมีผลต่อการขอรับประโยชน์ทดแทน 

 3. กรอกประเภทการจา้งโดยระบุรายวนั  รายเดือน  หรืออ่ืนๆ 
 

 ข้อมูลผู้ประกนัตน 

 1. ใหผู้ป้ระกนัตนท าเคร่ืองหมาย       ในช่อง             หนา้ค าน าหนา้นาม  เช่น  กรณีเป็นเพศชาย  ใหท้  าเคร่ืองหมาย 

        นาย   แลว้กรอก  ช่ือ-ช่ือสกุลใหช้ดัเจนและครบถว้น 

 2. เพศ  ให้ผูป้ระกนัตนท าเคร่ืองหมาย       ในช่อง             เช่น  เป็นเพศชายใหท้  าเคร่ืองหมาย        ชาย 

 3. ใหผู้ป้ระกนัตน  กรอกสัญชาติลงในช่องสัญชาติ 

 4. วนั  เดือน  ปีเกิด  ใหผู้ป้ระกนัตนกรอกวนั  เดือน  ปีเกิด  ใหถู้กตอ้งตามบตัรประจ าตวัประชาชน 

 5. ใหก้รอกเลขประจ าตวัประชาชนให้ครบ  13  หลกั  ตามบตัรประจ าตวัประชาชน 

 6. สถานภาพครอบครัว 

   หมา้ย คือ ผูท่ี้คู่สมรสไดต้ายไปแลว้  และขณะน้ียงัไม่ไดส้มรสใหม่ 

   หยา่ คือ  การจดท าเบียนหยา่ต่อนายทะเบียนเพ่ือใหค้วามเป็นสามีภรรยาส้ินสุดลง 

   แยกกนัอยู ่ คือ  มิไดอ้ยูร่่วมกนัฉนัสามีภรรยาและมิไดจ้ดทะเบียนหยา่ต่อนายทะเบียน 

     จึงท าใหค้วามเป็นสามีภรรยาตามกฎหมายยงัคงมีอยู ่

  ตัวอย่าง  นางสมรัก  พอดี  สมรสแลว้แต่แยกกนัอยูแ่ละมีบุตรจ านวน  4  คน  เกิด  ปี  พ.ศ. 2551  (อาย ุ 7  ปี) 

    เกิด  ปี  พ.ศ. 2553  (อาย ุ 5  ปี)  เกิด  ปี  พ.ศ. 2555  (อาย ุ 3  ปี)  และเกิด  ปี  พ.ศ. 2557  (อาย ุ 1  ปี) 

 

 6. สถานภาพครอบครัว 

          1. โสด                          2. สมรส                        3. หมา้ย                           4. หยา่                   5. แยกกนัอยู ่
 

          ไม่มีบุตร                   มีบุตรอายไุม่เกิน  6  ปี  จ  านวน  3  คน     ล  าดบัท่ี 1 เกิดปี พ.ศ.           2    5    5    3 

                ล  าดบัท่ี 2 เกิดปี พ.ศ.            2     5    5    5 

                ล  าดบัท่ี 3 เกิดปี พ.ศ.            2     5    5    7 

 
 

        ถา้ผูป้ระกนัตนมีบุตรอายเุกิน  6  ปี  ไม่ตอ้งกรอกรายละเอียดเก่ียวกบับุตร 
 

 7. ส าหรับคนต่างดา้วใหท้  าเคร่ืองหมาย     ในช่อง          ท่ีผูป้ระกนัตนมีเอกสารหลกัฐาน  เช่น  หนงัสือเดินทาง  

  ท าเคร่ืองหมาย      หนงัสือเดินทาง (PASSPORT)  กรณีมีเอกสารอื่น  เช่น  ใบส าคญัประจ าตวัคนต่างดา้ว   

  บตัรประจ าตวับุคคลซ่ึงไม่มีสัญชาติไทย  ท าเคร่ืองหมาย     อ่ืนๆ (ระบุ)  และกรอกขอ้ความใหถู้กตอ้งและครบถว้น   
 

 ข้อมูลการเลอืกสถานพยาบาล 

  การเลือกสถานพยาบาลในขอ้  8  ใหผู้ป้ระกนัตนเลือกไดต้ามเอกสารรายช่ือสถานพยาบาลประกนัสังคมปีปัจจุบนัเท่านั้น 
 

หมายเหตุ ในการแจง้ข้ึนทะเบียนผูป้ระกนัตน  (สปส.1-03)  ใหน้ายจา้งกรอกขอ้มลูผูป้ระกนัตน  ลงในทะเบียนผูป้ระกนัตน  (สปส.6-07) 

   ทุกคร้ังเพ่ือใชเ้ป็นขอ้มลูในการตรวจสอบและควบคุมงานเก่ียวกบัประกนัสังคม  เพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจตราได ้
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