
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 
วาดวยการแจงเปล่ียนแปลงขอเท็จจริง พ.ศ. ๒๕๔๖ 

   
 

โดยที่เปนการสมควรแกไขปรับปรุงระเบียบสํานักงานประกันสังคม วาดวยการ
แจงเปล่ียนแปลงขอเท็จจริง เพ่ือใหการดําเนินการตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ 
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและอํานวยประโยชนตอนายจางในอันที่จะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ 

 
อาศัยอํ านาจตามความในมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่ ง  แหงพระราชบัญญัติ

ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๓๗ เลขาธิการสํานักงานประกันสังคมจึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้  

 
ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสํานักงานประกันสังคม วาดวยการแจง

เปลี่ยนแปลงขอเท็จจริง พ.ศ. ๒๕๔๖” 
 
ขอ ๒  ใหยกเลิกระเบียบสํานักงานประกันสังคม วาดวยการแจงเปลี่ยนแปลง

ขอเท็จจริง พ.ศ. ๒๕๔๔ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๔ 
 
ขอ ๓  ในระเบียบนี้ 
“แบบรายการ” หมายความวา แบบขึ้นทะเบียนนายจาง (สปส. ๑ - ๐๑) แบบ

ข้ึนทะเบียนผูประกันตน (สปส. ๑ - ๐๓) แบบขึ้นทะเบียนผูประกันตน สําหรับผูเคยยื่นแบบขึ้น
ทะเบียนผูประกันตน สปส. ๑ - ๐๓ แลว (สปส. ๑ - ๐๓/๑) 

“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ สํานักงาน
ประกันสังคมจังหวัด สํานักงานประกันสังคมจังหวัดสาขา 

“ส่ือขอมูลอิเล็กทรอนิกส” หมายถึง ขอความที่ไดสราง สง รับ เก็บรักษาหรือ
ประมวลผลดวยวิธีการอิเล็กทรอนิกส 

 
ขอ ๔  กรณีขอเท็จจริงเก่ียวกับขอความในแบบรายการที่ไดย่ืนไวตอสํานักงาน

เปลี่ยนแปลงไป ใหนายจางแจงขอเปลี่ยนแปลงหรือแกไขเพิ่มเติมรายการเปนหนังสือตามแบบ 
สปส. ๖ - ๐๙ สปส. ๖ - ๑๐ สปส. ๖ - ๑๕ แนบทายระเบียบนี้ ภายในวันที่สิบหาของเดือนถัด
จากเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลงและใหถือเอาแบบรายการแสดงการสงเงินสมทบ (สปส. ๑ - ๑๐/
๒) ตามประกาศสํานักงานประกันสังคม เร่ืองกําหนดแบบรายการแสดงการสงเงินสมทบ เปน
หนังสือขอเปลี่ยนแปลงหรือแกไขเพิ่มเติมรายการตามระเบียบนี้ดวย 

การแจงเปล่ียนแปลงหรือแกไขเพิ่มเติมรายการเปนหนังสือ ใหย่ืนตอสํานักงาน
แหงทองที่ที่เปนที่ตั้งกิจการของนายจาง 
 



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 
 

ขอ ๕  ภายใตบังคับขอ ๔ นายจางที่ประสงคจะแจงขอเปล่ียนแปลงหรือแกไข
เพ่ิมเติมรายการเปนสื่อขอมูลอิเล็กทรอนิกส ตองแสดงความจํานงเปนหนังสือตามแบบคําขอทํา
รายการผานระบบอินเตอรเน็ต (สปส. ๑ - ๐๕) หรือตามแบบคําขอการสงขอมูลทํารายการของ
สํานักงานประกันสังคมดวยสื่ออิเล็กทรอนิกสอ่ืน (สปส. ๑ - ๐๕/๑) และในการดําเนินการแจง
ขอเปลี่ยนแปลงหรือแกไขเพ่ิมเติมรายการตองจัดใหมีหนังสือนําสงตามแบบหนังสือนําสงขอมูล
ทะเบียนดวยสื่ออิเล็กทรอนิกส (สปส. ๑ - ๐๔) โดยแสดงสาระสําคัญของขอเท็จจริงที่
เปลี่ยนแปลงพรอมกับรับรองความถูกตองของสื่อขอมูลอิเล็กทรอนิกสแนบมาพรอมสื่อขอมูล
อิเล็กทรอนิกส 

คําขอเปลี่ยนแปลงหรือแกไขเพิ่มเติมรายการตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามแบบ
แนบทายประกาศสํานักงานประกันสังคม เร่ือง กําหนดแบบขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ 

 
ขอ ๖๑  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เปนตนไป 
 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 
ไพโรจน  สุขสัมฤทธิ ์

เลขาธิการสํานกังานประกันสงัคม 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๐/ตอนพิเศษ ๕๐ ง/หนา ๓๑/๓๐ เมษายน ๒๕๔๖ 



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 
 

[เอกสารแนบทาย] 
 

๑. หนังสือแจงการลาออกของผูประกันตน (สปส. ๖ - ๐๙) 
๒. แบบแจงการเปลี่ยนแปลงขอเท็จจริงผูประกันตน (สปส. ๖ - ๑๐) 
๓. แบบแจงการเปลี่ยนแปลงขอเท็จจริงนายจาง (สปส. ๖ - ๑๕) 

 
(ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มณฑาทิพย/พิมพ 
๒๔ กรกฎาคม ๒๕๔๖ 

สุมลรัตน/อรรถชัย/แกไข 
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ 

สถาพร/ปรับปรุง 
๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๙ 

 


