แบบขึน ทะเบียนผ้ ูประกันตน

สํานักงานประกันสังคม

สปส. 1-03

1 ข้ อมูลนายจ้ าง
ชือสถานประกอบการ บริษัท ตัวอย่างโปรแกรมสําหรับอบรม PR จํากัด
เลขทะเบียนบุคคล/นิติบคุ คล
วันทีผ้ปู ระกันตนเข้ าทํางาน
09/01/2559
ประเภทการจ้ าง ( )

2

รายวัน

เลขทีบญ
ั ชี 12-1356952-1
ลําดับทีสาขา 000000
(x) รายเดือน
( ) อืนๆ (ระบุ ).................................

ข้ อมูลผ้ ูประกันตน

2.1

ไม่เคยขึ Bนทะเบียนผ้ ปู ระกันตน
เคยขึ Bนทะเบียนผ้ ปู ระกันตน
ทํางานกับนายจ้ างหลายแห่ง
1.
2.
สัญชาติ ไทย
2.2 ชือ นายวิทวศิน คําแปง
เกิดวันที 15/06/2529
1-8008-00085-70-2
2.3 เลขประจําตัวประชาชน/เลขทีบตั รประกันสังคม (สําหรับคนต่างด้ าว)
2.4 สถานภาพครอบครัว
1.โสด
2.สมรส
3.หม้ าย
4.หย่า
5.แยกกันอยู่
ไม่มีบตุ ร
มีบตุ รอายุไม่เกิน 6 ปี จํานวน
คน ลําดับที 1 เกิดปี พ.ศ.
ลําดับที 2 เกิดปี พ.ศ.
ลําดับที 3 เกิดปี พ.ศ.
1.ปกติ
2.พิการ แนบสําเนาบัตรประจําตัวคนพิการ/เอกสารรับรองความพิการจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและมัน คงของมนุษย์
2.5 สภาพร่ างกาย
ระบุประเภทความพิการ
2.1 ทางการมองเห็น
2.3 ทางการเคลือนไหว
2.2 ทางการได้ ยินสือความหมาย
2.4 ทางจิตใจ/พฤติกรรม
2.5 ทางสติปัญญา
2.6 ทางการเรี ยนร้ ู
2.7 ออทิสติก
สําหรับคนต่างด้ าว ให้ กรอกข้ อความเพิ&มเติมและแนบสําเนาเอกสาร ดังนี B
หนังสือเดินทาง (PASSPORT) เลขที. ............................ และใบอนุญาตทํางาน(WORK PERMIT) เลขที. ......................................................หรื อ
อืนๆ (ระบุ)...................................เลขที. ............................ และใบอนุญาตทํางาน(WORK PERMIT) เลขที. ......................................................
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อมูลนายจ้ าง และข้ อมูลผ้ ปู ระกันตนดังกล่าว ถูกต้ องตามความเป็ นจริงทุกประการ
ประทับตรา
นิ ติบุคคล
(ถ้ามี)

ลงชือ............................................................นายจ้ าง
(.........................................................)
ตําแหน่ง.......................................................
วันที...........เดือน...................................พ.ศ...........
วันที

3 ข้ อมูลการเลือก / ขอเปลี&ยนแปลงสถานพยาบาล
มีบตั รรับรองสิทธิP ฯ
ไม่เปลียนแปลง สถานพยาบาล

(ผ้ ปู ระกันตนเป็ นผ้ เู ลือกสถานพยาบาล)
ไม่มีบตั รรับรองสิทธิPฯ
ข้ าพเจ้ าขอเลือกสถานพยาบาล
ลําดับที 1....................................................... ลําดับที 1.......................................................
ลําดับที 2....................................................... ลําดับที 2.......................................................
ลําดับที 3....................................................... ลําดับที 3.......................................................
ขณะทีข้าพเจ้ าเลือกสถานพยาบาลข้ าพเจ้ าไม่ได้ นอนรักษาตัวเป็ นผ้ ปู ่ วยใน ณ สถานพยาบาลใดๆ และข้ าพเจ้ ายินยอมให้ นายจ้ างนําข้ อมูล
การเลือกสถานพยาบาลของข้ าพเจ้ าบันทึกลงในแบบรายการอิเล็กทรอนิกส์
ลงชือ..........................................................ผ้ ปู ระกันตน
(นายวิทวศิน คําแปง)
วันที...........เดือน...................................พ.ศ...........

สําหรั บเจ้ าหน้ าที&
เลขทีบตั รประกันสังคม
เห็นสมควรออกบัตรรับรองสิทธิฯ
เห็นสมควรออกบัตรรับรองสิทธิฯ ระบุเหตุผล

ลงชือ..........................................................ผ้ รู ับแบบ/เจ้ าหน้ าที
(
)
วันที...........เดือน...................................พ.ศ...........

หมายเหตุ ในการแจ้ งขึ Bนทะเบียนผ้ ปู ระกันตน (สปส.1-03) ให้ นายจ้ างกรอกข้ อมูลผ้ ปู ระกันตน ลงในทะเบียนผ้ ปู ระกันตน (สปส.6-07) ทุกครังB
เพือใช้ เป็ นข้ อมูลในการตรวจสอบและควบคุมงานเกียวกับประกันสังคม เพือให้ เจ้ าหน้ าทีตรวจตราได้

สปส.1-02

หนังสือนําส่ งแบบขึน ทะเบียนผ้ ูประกันตน (สปส.1-03)
สํานักงานประกันสังคม

ชือสถานประกอบการ บริษัท ตัวอย่างโปรแกรมสําหรับอบรม PR จํากัด

เลขทีบญ
ั ชี

12-1356952-1

ชือสาขา (ถ้ ามี)

ลําดับทีสาขา

000000

ทีตงสํ
ั B านักงานใหญ่/สาขา

สํานักงานใหญ่
12-14 ซอย บรมราชชนนี 39
แขวง ตลิงชัน เขต ตลิงชัน
กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย์ 10170
นําส่ง สปส.1-03 จํานวน

โทรศัพท์
1

02-880-8800
แผ่น

ลงชือ................................................................................... ผ้ นู ําส่งเงิน
ประทับตรา
นิ ติบุคคล
(ถ้ามี)

(ชือผ้ รู ับรอง)
ตําแหน่ง

ตําแหน่งผ้ รู ับรอง
วันที...........เดือน...................................พ.ศ...........

คําแนะนําในการกรอกแบบ
นายจ้ างมีหน้ าทีรวบรวมแบบขึ Bนทะเบียนผ้ ปู ระกันตน (สปส.1-03) โดยใช้ แบบ สปส.1-02 เป็ นหนังสือนําส่งในการยืนต่อสํานักงานประกันสังคมโดยให้ ดําเนินการดังนี B
ั ชีและลําดับทีสาขา สถานทีตงของสถานประกอบการลงในหนั
ัB
งสือนําส่ง (สปส. 1-02) พร้ อมระบุจํานวน
1.ให้ นายจ้ างกรอกชือสถานประกอบการพร้ อมเลขทีบญ
สปส. 1-03 ทีนําส่ง กรณีเป็ นสถานประกอบการสาขาให้ แยก สปส.1-03 ตามลําดับทีสาขาพร้ อมทังทํ
B าหนังสือนําส่ง (สปส. 1-02) เช่นเดียวกัน
2.ผ้ ลู งชือในหนังสือนําส่งแบบขึ Bนทะเบียนผ้ ปู ระกันตน เป็ นผ้ มู ีอํานาจกระทําการผูกพันบริษัท หรือ ผ้ ไู ด้ รับมอบอํานาจ
3.โปรดตรวจสอบความถูกต้ องและสมบูรณ์ของแบบ สปส.1-03 พร้ อมเอกสารทีแนบ
4.กรณีผ้ปู ระกันตนทีมีเลขทีบตั รประกันสังคมแล้ ว นายจ้ างไม่ต้องยืนแบบ สปส. 1-03 อีก
5.ให้ นายจ้ างแจ้ งขึ Bนทะเบียนผ้ ปู ระกันตนต่อสํานักงานประกันสังคมภายใน 30 วัน นับแต่วนั ทีรับลูกจ้ างเข้ าทํางานมิฉะนันจะมี
B ความผิดต้ องระวางโทษจําคุก
B าทังปรั
B บ
ไม่เกิน 6 เดือน หรื อ ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรื อทังจํ

