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    คําแนะนําในการกรอกแบบ                                                             สปส. 6-10 

1. กรอกเลขที่บตัรประจําตัวประชาชน 13 หลกั ใหครบถวนและถกูตอง 
2. ทําเครื่องหมาย  ในชอง      หนาคํานําหนานาม เชน  นาย และกรอกชื่อ-ชือ่สกลุ เลขประจําตัวประชาชน สําหรับคนตางดาว

ใหกรอกเลขที่บตัรประกันสังคม วัน เดือน ปเกิด ที่ถูกตองและใชอยูในปจจุบัน 
3. กรอกชื่อสถานประกอบการพรอมเลขท่ีบัญชี ลําดับที่สาขา ของผูประกันตนที่ทํางานอยูในปจจุบัน 
4. ใหกรอกรายละเอียดขอมูลเดิมของผูประกนั แลวกรอกขอมูลที่เปลี่ยนแปลงเปนปจจุบันในชองขอมูลที่เปลี่ยนแปลง 

ตัวอยาง   นางสาวสมศรี มีความสุข ขอเปลีย่นชื่อเปน สมหวัง และขอแกไขชื่อสกุลเปน ร่ํารวย เน่ืองจากสมรส และแจงเปลีย่นสถานภาพ 
ครอบครัว และจํานวนบุตร 4 คน เกิดป พ.ศ. 2536 (อายุ 7 ป) เกิดป พ.ศ. 2540 (อายุ 3 ป) เกิดป พ.ศ. 2541 (อายุ 2 ป) เกิดป พ.ศ.  
2542 (อายุ 1 ป) 

ลําดับที่ รายการ ขอมูลเดิม ขอมูลท่ีเปลี่ยนแปลง เอกสารที่แนบ 
1. 
2. 
3. 
4. 
 

5. 

คํานําหนานาม 
ชื่อ 
ชื่อสกุล 
เลขประจําตัวประชาชน/ 
หลักฐานท่ีข้ึนทะเบียน 
- สถานภาพครอบครัว 
 
 
- บุตร กรณีมีบุตรอายุไม 
  เกิน 6ป มากกวา 2 คน 
  ใหกรอกป พ.ศ. เกิดเพียง  
  2 คน ตามลําดบัการเกิด 
  กอนหลังที่มีชีวิตอยู 
 

        นาย    นางสาว          นาง 
                   สมศรี 
               มีความสุข 
 
 
     1. โสด           2. สมรส 
          3. หมาย         4. หยา 
          5. แยกกันอยู 
    ไมมีบุตร 
 
 
 
 
 

                       นาง 
                    สมหวัง 
                     ร่ํารวย 
 
 
                    สมรส 
..................................................... 
..................................................... 
บุตรอายุไมเกิน 6 ป จํานวน..3..คน 
ลําดับที1่ เกิด ป พ.ศ.   2  5  4  0   
ลําดับที2่ เกิด ป พ.ศ.   2  5  4  1 
 
 
  

       สําเนาบัตรประจํา 
       ตัวประชาชน 
       สําเนาทะเบียนบา 

  สําเนาทะเบียน 
        เปลี่ยนชื่อตัวหรือ 
        ชื่อสกุล 

 สําเนาทะเบยีนสมรส 
      สําเนาทะเบียนหยา 
      สําเนาใบสําคัญ 
      ประจําตัวคนตางดาว 
      สําเนาหนังสือเดินทาง 
      สําเนาใบอนุญาต 
      ทํางานคนตางดาว 
      อื่นๆ........................ 

 
-    ถาผูประกันตนมีบุตรอายุเกิน 6 ป ไมตองกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับบุตร 

ตัวอยาง   กรณีนาย ข. ขึ้นทะเบียนผูประกันตนครั้งแรกเมื่อป 2541 ไดแจงจํานวนบุตร 1 คน เกิดป 2539 ตอมาในป 2542 ไดมีบุตรเพ่ิมอีก 1 
                คน จึงไดขอแจงจํานวนบุตรเพ่ิม การกรอกจาํนวนบุตรใหกรอกบตุรที่เพ่ิมขึ้น ดังน้ี 
 

ลําดับที ่ รายการ ขอมูลเดิม ขอมูลที่เปลี่ยนแปลง 
 -  ใหกรอกบุตรลําดับถดัไป  เพ่ิมจํานวนบุตร ลําดับที่   1  เกิด ป พ.ศ  2  5  4  2 

ลําดับที่       เกิด ป พ.ศ 
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