
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 
 

ประกาศสาํนักงานประกันสังคม 
เร่ือง  กําหนดแบบขึ้นทะเบยีนตามพระราชบัญญตัิประกันสังคม 

พ.ศ. ๒๕๓๓ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
   

 
โดยที่เปนการสมควรแกไขปรับปรุงแบบขึ้นทะเบียนเพือ่ใหการดาํเนนิการขึ้น

ทะเบียนตามพระราชบัญญตัิประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและอํานวย
ประโยชนตอนายจางในอนัที่จะปฏิบตัิตามพระราชบัญญัติประกนัสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓  

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๔ แหงพระราชบัญญตัิประกันสังคม พ.ศ. 

๒๕๓๓ เลขาธิการสํานักงานประกันสังคมจึงออกประกาศไว ดังตอไปนี้ 
 
ขอ ๑  ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศสาํนักงานประกันสังคม เร่ือง กําหนดแบบขึ้น

ทะเบียนตามพระราชบัญญตัิประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ พ.ศ. ๒๕๔๖” 
 
ขอ ๒  ใหยกเลิกประกาศสาํนักงานประกนัสังคม เร่ือง กําหนดแบบขึ้นทะเบียน

ตามพระราชบญัญัตปิระกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 
ขอ ๓  ในประกาศนี ้
“แบบรายการ” หมายถึง แบบขึ้นทะเบียนนายจาง (สปส.๑-๐๑) หนังสือนําสง

แบบขึ้นทะเบยีนผูประกันตน (สปส.๑-๐๒) แบบขึ้นทะเบียนผูประกันตน (สปส.๑-๐๓) แบบ
ข้ึนทะเบียนผูประกันตนสําหรับผูเคยยื่นแบบขึ้นทะเบยีนผูประกันตน สปส.๑-๐๓ แลว (สปส.๑-
๐๓/๑) แบบหนังสือนําสงขอมูลทะเบียนดวยสื่ออิเล็กทรอนิกส (สปส.๑-๐๔) 

“ส่ือขอมูลอิเล็กทรอนิกส” หมายถึง ขอความที่ไดสราง สง รับ เก็บรักษาหรือ
ประมวลผลดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  

“สํานักงาน” หมายถึง สํานกังานประกันสงัคมเขตพื้นที่ สํานักงานประกันสังคม
จังหวัด สํานักงานประกันสังคมจังหวัด สาขา 

 
ขอ ๔  ใหนายจางซึ่งมีลูกจางที่เปนผูประกนัตนตามมาตรา ๓๓ ย่ืนแบบรายการ

แสดงรายชื่อผูประกันตน อัตราคาจางและขอความอื่นตามแบบรายการแนบทายประกาศนี้ ตอ
สํานักงานแหงทองที่ที่เปนที่ตั้งกิจการของนายจาง ภายในสามสิบวนันบัแตวนัที่ลูกจางนั้นเปน
ผูประกันตน 

การยื่นแบบรายการตามวรรคหนึ่ง นายจางจะยื่นเปนเอกสารหรือส่ือขอมูล
อิเล็กทรอนิกสที่มีขอมูลแสดงรายละเอียดตามแบบรายการก็ได 

 



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  นายจางที่ประสงคจะยื่นแบบรายการเปนสื่อขอมูลอิเล็กทรอนิกส ตอง
แสดงความจาํนงเปนหนังสือ ตามแบบคาํขอทํารายการผานระบบอนิเตอรเน็ต (สปส.๑-๐๕) 
หรือตามแบบคําขอการสงขอมูลทํารายการของสํานักงานประกันสังคมดวยสื่ออิเล็กทรอนิกสอ่ืน 
(สปส.๑-๐๕/๑) แนบทายประกาศนี้ แลวแตกรณี พรอมกับรับรองความถูกตองของขอความใน
ส่ือขอมูลอิเล็กทรอนิกสตอพนักงานเจาหนาที่ ณ สํานักงานที่นายจางย่ืนแบบรายการตามขอ ๔ 

 
ขอ ๖๑  ประกาศนี้ใหใชบังคบัตั้งแตวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เปนตนไป 
 

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

เลขาธิการสํานกังานประกันสงัคม 

                                     
๑ รก.๒๕๔๖/พ๕๐ง/๒๒/๓๐ 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 
 

[ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย] 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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