สปส. 1-03

แบบขึน้ ทะเบียนผู้ประกันตน
สำนักงำนประกันสังคม

ข้ อมูลนายจ้ าง

สาหรับเจ้ าหน้ าที่

ชื่อสถานประกอบการ....................................................................................
เลขที่บญั ชี
ลาดับที่สาขา
เลขที่บตั รประกันสังคม
วันที่ผปู้ ระกันตนเข้าทางาน............................................................................
ประเภทการจ้าง
รายวัน
รายเดือน
อื่นๆ (ระบุ)................
ข้ อมูลผู้ประกันตน
1. ชื่อ
นาย
นางสาว
นาง .............................................ชื่อสกุล.....................................
2. เพศ
ชาย
หญิง
3. สัญชาติ…………………………………………………………………………………............………
4. เกิดวันที่.....................เดือน................................................................พ.ศ. .............................................
5. เลขประจาตัวประชาชน
6. สถานภาพครอบครัว
3. หม้าย

5. แยกกันอยู่

1. โสด

2. สมรส

ไม่มีบุตร

มีบุตรอายุไม่เกิน 6 ปี จานวน......คน ลาดับที่ 1 เกิดปี พ.ศ.
ลาดับที่ 2 เกิดปี พ.ศ.

4. หย่า

ลาดับที่ 3 เกิดปี พ.ศ.

7. สาหรับคนต่างด้าว ให้กรอกข้อความ ดังนี้
หนังสื อเดินทาง (PASSPORT) เลขที่......................................................................... และ
ใบอนุญาตทางาน (WORK PERMIT) เลขที่................................................. หรื อ
อื่นๆ (ระบุ) ..............................................................เลขที่.......................................... และ
ใบอนุญาตทางาน (WORK PERMIT) เลขที่.................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้น ถูกต้องตามความเป็ นจริ งทุกประการ
ประทับตรา
นิติบุคคล
(ถ้ามี)

ลงชื่อ..........................................................นายจ้าง
(...........................................................)
ตาแหน่ง.......................................................
วันที่.............................................................

เอกสารที่แนบ
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
สาเนาทะเบียนบ้าน
สาเนาใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว
สาเนาหนังสื อเดินทาง
สาเนาใบอนุญาตทางานคนต่างด้าว
อื่น ๆ ....................................................

ข้ อมูลการเลือกสถานพยาบาล
8. ขอเลือกสถานพยาบาลประกันสังคม................................(ผูป้ ระกันตนเป็ นผูเ้ ลือกสถานพยาบาล)
หากไม่สามารถจัดสถานพยาบาลที่เลือกให้ได้ ขอเลือกสถานพยาบาลสารองคือ
ลาดับที่ 1 ชื่อ..............................................................................................หรื อ
ลาดับที่ 2 ชื่อ.............................................................................................
ลงชื่อ............................................................ผูป้ ระกันตน
(...........................................................)
วันที่...............................................................

ลงชื่อ.......................................................เจ้าหน้าที่
(......................................................)
ตาแหน่ง........................................................
วันที่...............................................................

คาเตือน 1. นายจ้างผูล้ งชื่อรับรองข้อมูลผูป้ ระกันตน กรณี นิติบุคคลต้องเป็ นผูม้ ีอานาจกระทาการผูกพันนิติบุคคลหรื อผูไ้ ด้รับมอบอานาจ
2. การขึ้นทะเบียนผูป้ ระกันตนต่อสานักงานประกันสังคมให้แจ้ง ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ลูกจ้างนั้นเป็ นผูป้ ระกันตนตามแบบ สปส.1-03
เมื่อข้อเท็จจริ งที่แจ้งไว้เปลี่ยนแปลง เช่น ลูกจ้างลาออกหรื อถูกเลิกจ้าง ให้แจ้งต่อสานักงานประกันสังคมภายในวันที่ 15 ของเดือน
ถัดจากเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลงตามแบบ สปส.6-09 หากฝ่ าฝื นอาจมีความผิดต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 6 เดือน หรื อปรับ
ไม่เกิน 20,000 บาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
3. การยืน่ แบบเป็ นเท็จ เช่น นาบุคคลที่ไม่ใช่ลูกจ้างขึ้นทะเบียนเป็ นผูป้ ระกันตน อาจมีความผิดต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 6 เดือน
หรื อปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
(คาอธิบายดูด้านหลัง)

คาอธิบาย
ข้ อมูลนายจ้ าง
1. ชื่อสถานประกอบการ ให้กรอกชื่อสถานประกอบการที่แจ้งขึ้นทะเบียนประกันสังคม พร้อมเลขที่บญั ชีและลาดับที่สาขา
ตามที่ได้แจ้งขึ้นทะเบียนนายจ้างไว้ กรณี เป็ นสานักงานใหญ่หรื อเป็ นกิจการ ซึ่งไม่มีสาขา ให้ใส่ 000000 ลงที่ช่องลาดับที่สาขา
2. วันที่ผปู้ ระกันตนเข้าทางาน ให้กรอก วัน เดือน ปี ที่ผปู้ ระกันตนเข้าทางานซึ่งจะมีผลต่อการขอรับประโยชน์ทดแทน
3. กรอกประเภทการจ้างโดยระบุรายวัน รายเดือน หรื ออื่นๆ
ข้ อมูลผู้ประกันตน
1. ให้ผปู้ ระกันตนทาเครื่ องหมาย  ในช่อง

หน้าคานาหน้านาม เช่น กรณี เป็ นเพศชาย ให้ทาเครื่ องหมาย

 นาย แล้วกรอก ชื่อ-ชื่อสกุลให้ชดั เจนและครบถ้วน
2. เพศ ให้ผปู้ ระกันตนทาเครื่ องหมาย  ในช่อง

เช่น เป็ นเพศชายให้ทาเครื่ องหมาย  ชาย

3. ให้ผปู้ ระกันตน กรอกสัญชาติลงในช่องสัญชาติ
4. วัน เดือน ปี เกิด ให้ผปู้ ระกันตนกรอกวัน เดือน ปี เกิด ให้ถูกต้องตามบัตรประจาตัวประชาชน
5. ให้กรอกเลขประจาตัวประชาชนให้ครบ 13 หลัก ตามบัตรประจาตัวประชาชน
6. สถานภาพครอบครัว
หม้าย

คือ ผูท้ ี่คู่สมรสได้ตายไปแล้ว และขณะนี้ยงั ไม่ได้สมรสใหม่

หย่า

คือ การจดทาเบียนหย่าต่อนายทะเบียนเพื่อให้ความเป็ นสามีภรรยาสิ้ นสุ ดลง

แยกกันอยู่ คือ มิได้อยูร่ ่ วมกันฉันสามีภรรยาและมิได้จดทะเบียนหย่าต่อนายทะเบียน
จึงทาให้ความเป็ นสามีภรรยาตามกฎหมายยังคงมีอยู่
ตัวอย่ าง

นางสมรัก พอดี สมรสแล้วแต่แยกกันอยูแ่ ละมีบุตรจานวน 4 คน เกิด ปี พ.ศ. 2551 (อายุ 7 ปี )
เกิด ปี พ.ศ. 2553 (อายุ 5 ปี ) เกิด ปี พ.ศ. 2555 (อายุ 3 ปี ) และเกิด ปี พ.ศ. 2557 (อายุ 1 ปี )

6. สถานภาพครอบครัว
1. โสด
ไม่มีบุตร

2. สมรส

3. หม้าย

4. หย่า

 5. แยกกันอยู่

 มีบุตรอายุไม่เกิน 6 ปี จานวน 3 คน ลาดับที่ 1 เกิดปี พ.ศ.

2 5 5 3

ลาดับที่ 2 เกิดปี พ.ศ.

2 5 5 5

ลาดับที่ 3 เกิดปี พ.ศ.

2 5 5 7
7

ถ้าผูป้ ระกันตนมีบุตรอายุเกิน 6 ปี ไม่ตอ้ งกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับบุตร
7. สาหรับคนต่างด้าวให้ทาเครื่ องหมาย  ในช่อง

ที่ผปู้ ระกันตนมีเอกสารหลักฐาน เช่น หนังสื อเดินทาง

ทาเครื่ องหมาย  หนังสื อเดินทาง (PASSPORT) กรณี มีเอกสารอื่น เช่น ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว
บัตรประจาตัวบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ทาเครื่ องหมาย  อื่นๆ (ระบุ) และกรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน
ข้ อมูลการเลือกสถานพยาบาล
การเลือกสถานพยาบาลในข้อ 8 ให้ผปู้ ระกันตนเลือกได้ตามเอกสารรายชื่อสถานพยาบาลประกันสังคมปี ปัจจุบนั เท่านั้น
หมายเหตุ ในการแจ้งขึ้นทะเบียนผูป้ ระกันตน (สปส.1-03) ให้นายจ้างกรอกข้อมูลผูป้ ระกันตน ลงในทะเบียนผูป้ ระกันตน (สปส.6-07)
ทุกครั้งเพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการตรวจสอบและควบคุมงานเกี่ยวกับประกันสังคม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจตราได้

