สปส. 1-03

แบบขึ้นทะเบียนผูประกันตน

สานกงานประกนสงคม

ขอมูลนายจาง

สําหรับเจาหนาที่

ชื่อสถานประกอบการ……..……...…………….
เลขที่บัญชี
ลําดับที่สาขา

เลขที่บัตรประกันสังคม

วันที่ผูประกันตนเขาทํางาน………………….…...
ประเภทการจาง รายวัน รายเดือน
อื่น ๆ (ระบุ)…
ขอมูลผูประกันตน
1. ชื่อ

นาย

นางสาว

นาง………………...ชื่อสกุล…………………..

2. เพศ
ชาย
หญิง
3. สัญชาติ…………………………………………………………………..
4. เกิดวันที่………..เดือน……………………..………...พ.ศ………..…….....…..
5. เลขประจำตัวประชาชน
6. สถานภาพครอบครัว
1. โสด

2. สมรส

3. หมาย

ไมมีบัตร

มีบุตรอายุไมเกิน 6 ป จำนวน…….คน

4. หยา

5. แยกกันอยู

ลําดับที่ 1 เกิดป พ.ศ.
ลําดับที่ 2 เกิดป พ.ศ.

7. สําหรับคนตางดาว ใหกรอกขอความ ดังนี้
ใบสําคัญประจำตัวคนตางดาว เลขที่…………………………………….
หนังสือเดินทาง (PASSPORT) เลขที่……………………………………
ใบอนุญาติทำงานคนตางดาว(WORK PERMIT) เลขที่…………………………
อื่น ๆ (ระบุ)………………………………………………………
ขาพเจาขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตน ถูกตองตามความเปนจริงทุกประการ
ลงชื่อ…………………………..นายจาง

เอกสารที่แนบ
สําเนาบัตรประจำตัวประชาชน
สําเนาทะเบียนบาน
สําเนาใบสำคัญประจำตัวคนตางดาว
สําเนาหนังสือเดินทาง
สําเนาใบอนุญาติทำงานคนตางดาว
อื่น ๆ………………

(……………………….)
วันที…
่ ………………………
ขอมูลการเลือกสถานพยาบาล
8. ขอเลอกสถานพยาบาลประกันสังคม………………....(ผูประกันตนเปนผูเลือกสถานพยาบาล)
หากไมสามารถจดสถานพยาบาลที่เลือกใหได ขอเลือกสถานพยาบาลสำรองคือ
ลําดับที่ 1 ชื่อ……………………………………………………....หรือ
ลําดับที่ 2 ชื่อ………………………………………………………..
ลงชื่อ……………………..ผูประกันตน
(……………………………….)
วันที…
่ …………………………

……………………
( ผูรับแบบ )
วันที…
่ ………………

คําแนะนํา 1. ผูลงชื่อรับรองขอมูลผูประกันตนเปนผูมีอํานาจกระทำการผูกพันบริษัทหรือผูไดรับมอบอำนาจ
2. การแจงขึ้นทะเบียนผูประกันตนตอสํานักงานประกันสังคมใหแจง ภายใน 30 วัน นับแตวันที่รับลูกจางเขาทํางาน มิฉะนั้นจะมีความผิด
ตองระวางโทษจำคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับไมเกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
3. เมื่อขอเท็จจริงที่แจงไวเปลี่ยนแปลง ใหแจงเปนหนังสือตอสํานักงานประกันสังคมภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่มีการเปลี่ยน
แปลง ถาแจงขอเท็จจริงไมถูกตองจะมีผลตอสิทธิประโยชนที่จะไดรับตามกฎหมาย
4. การยื่นแบบโดยแจงรายชื่อบุคคลอื่นซึ่งไมใชลูกจางขึ้นทะเบียนเปนผูประกันตนตองระวางโทษจำคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับไมเกิน
(คำอธิบายดูดานหลัง)
20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

คําอธิบาย
ขอมูลนายจาง
1. ชื่อสถานประกอบการ ใหกรอกชื่อสถานประกอบการ ที่แจงขึ้นทะเบียนประกันสังคม พรอมเลขที่บัญชีและลําดับที่สาขา
2. วันที่ผูประกันตนเขาทํางาน (ใหกรอก วัน เดือน ป ที่ผูประกันตนเขาทํางานซึ่งจะมีผลตอการขอรับประโยชนทดแทน)
3. กรอกประเภทการจางโดยระบุรายวัน รายเดือน หรืออื่นๆ
ขอมูลผูประกันตน
1. ใหผูประกันตนทําเครื่องหมาย

ในชอง

หนาคํานําหนานาม เชน กรณีเปนเพศชาย ใหทําเครื่องหมาย

นายแลวกรอก ชื่อ - ชื่อสกุลใหชัดเจนและครบถวน
2. เพศ ใหผูประกันตนทําเครื่องหมาย
3.
4.
5.
6.

ในชอง

เชน เปนเพศชายใหทําเครื่องหมาย

ชาย

ใหผูประกันตน กรอกสัญชาติลงในชองสัญชาติ
วัน เดือน ป เกิด ใหผูประกันตนกรอกวัน เดือน ป เกิด ใหถูกตองตามบัตรประจําตัวประชาชน
ใหกรอกเลขประจําตัวประชาชนใหครบ 13 หลัก ตามบัตรประจําตัวประชาชน
สถานภาพครอบครัว
หมาย
คือ ผูที่คูสมรสไดตายไปแลว และขณะนี้ยังไมไดสมรสใหม
หยา
คือ การจดทะเบียนหยาตอนายทะเบียนเพื่อใหความเปนสามีภรรยาสิ้นสุดลง
แยกกันอยู คือ มิไดอยูรวมกันฉันสามีภรรยาและมิไดจดทะเบียนหยาตอนายทะเบียน
จึงทําใหความเปนสามีภรรยาตามกฎหมายยังคงมีอยู
ตัวอยาง นางสมรัก พอดี สมรสแลวแตแยกกันอยูและมีบุตรจํานวน 3 คน เกิด ป พ.ศ. 2536 (อายุ 7 ป)
เกิด ป พ.ศ. 2541 (อายุ 2 ป) และเกิด ป พ.ศ. 2542 (อายุ 1 ป)

6. สถานภาพครอบครัว
1. โสด

2. สมรส

3. หมาย

4. หยา

5. แยกกันอยู

ไมมีบุตร

มีบุตรอายุไมเกิน 6 ป จํานวน 2 คน ลําดับที่ 1 เกิดป พ.ศ. 2 5 4 1
ลําดับที่ 2 เกิดป พ.ศ. 2 5 4 2

6.1 ถาผูประกันตนมีบุตรอายุเกิน 6 ป ไมตองกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับบุตร
7. สําหรับชาวตางชาติ หรือคนตางดาวใหทําเครื่องหมาย
ทําเครื่องหมาย

ในชอง

ที่มีเอกสารหลักฐานที่ผูประกันตนมีอยู เชน

ใบอนุญาตทํางานคนตางดาว (WORK PERMIT) และกรอกขอความใหถูกตองและครบถวน

ขอมูลการเลือกสถานพยาบาล
การเลือกสถานพบาบาลในขอ 8 ใหผูประกันตนเลือกไดตามเอกสารรายชื่อสถานพยาบาลประกันสังคมปปจจุบันเทานั้น
หมายเหตุ ในการแจงขึ้นทะเบียนผูประกันตน (สปส.1-03) ใหนายจางกรอกขอมูลผูประกันตน ลงในทะเบียนผูประกันตน(สปส.6-07)
ทุกครั้งเพื่อใชเปนขอมูลในการตรวจตราและควบคุมงานเกี่ยวกับประกันสังคม เพื่อใหเจาหนาที่ตรวจตราได

