
 สปส.   6-09

หนังสือแจงการสิ้นสุดความเปนผูประกันตน

ชื่อสถานประกอบการ………………..…………………………………………………………………….…………………………………..…………………………...………. เลขที่บัญชี

ชื่อสาขา………………………………….…………………...……………………….…………….……...…………………………………………………………………………………...………..  ลําดับที่สาขา
สถานประกอบการ/สาขาตั้งอยูเลขที่……………..…………….หมู………..……….ตรอก/ซอย……………………….…………….ถนน…….……………...………………………....……….ตําบล/แขวง………………………………..………
อําเภอ/เขต………………………………………..……………….…………จังหวัด……………………....…………..……………..รหัสไปรษณีย    โทรศัพท…………………………………………….………..

ลําดับ       
ที่    6

หมายเหตุ 1.  สําหรับคนตางดาวใหกรอกเลขที่บัตรประกันสังคม สาเหตุ
     ลงในชองเลขประจําตัวประชาชน    1.  ลาออก

   2. สิ้นสุดระยะเวลาการจาง
2. ใหแจงการสิ้นสุดความเปนผูประกันตน ตั้งแตวันที่มีกา    3. เลิกจาง

      เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ไมเกินวันที่ 15 ของเดือน ถัดจาก    4. เกษียณอายุ
     เดือนที่มีการเปลี่ยนแปลง  มิฉะนั้นจะมีความผิด    5.  ไลออก /ปลดออก/ใหออก
     ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับไมเกิน          เนื่องจากกระทําความผิด
     20,000  บาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ    6.  ตาย

(คําอธิบายดูดานหลัง)

51 2 3 4

ตําแหนง…………………………………………………...……………………..
วันที่………………..เดือน…………………….พ.ศ…………………

ขาพเจาขอรับรองวารายการที่แจงไวขางตนถูกตองและเปนจริงทุกประการ

ลงชื่อ………………………………………………………………………………....………..นายจาง/ผูรับมอบอํานาจ
(…………………………………………………………………….……………..)

เลขประจําตัวประชาชน คํานําหนานาม   ชื่อ - ชื่อสกุล
วัน   เดือน  ป  

ที่สิ้นสุด

สาํนกังานประกนัสังคม

ประทับตรา
นิติบุคคล
(ถามี)

สาเหตุการสิ้นสุดความเปน
ผประกันตน



คําอธิบาย

1. กรอกชื่อสถานประกอบการและชื่อสาขาพรอมเลขที่บัญชี ลําดับที่สาขา ที่ตั้งสถานประกอบการหรือสาขา ตามที่ไดแจงขึ้นทะเบียนนายจางไว   
กรณีเปนสํานักงานใหญหรือเปนกิจการซึ่งไมมีสาขา กรุณาใส 000000 ลงที่ชองลําดับที่สาขา

2. กรอกลําดับที่  เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน ของผูประกันตนใหชัดเจน
3. กรอก วัน เดือน ป ที่สิ้นสุดความเปนผูประกันตน  กรณีลาออก หรือสิ้นสุดระยะเวลาการจาง  หรือเลิกจาง หรือเกษียณอายุ หรือไลออก/ปลดออก/

ใหออกเนื่องจากกระทําความผิด หรือละทิ้งหนาที่ 7 วัน ทํางานติดตอกัน โดยไมมีสาเหตุอันสมควร  คือวันที่ถัดจากวันสุดทายที่ผูประกันตนมาทํางานเชน 
ผูประกันตนมาทํางานวันสุดทายวันที่  31  พฤษภาคม  2547  ใหกรอกวันที่สิ้นสุดความเปนผูประกันตนเปนวันที่  1  มิถุนายน  2547  กรณีตาย  ระบุวัน  
เดือน  ป  ที่ผูประกันตนตาย

4. กรอกสาเหตุการออกจากงาน  โดยทําเครื่องหมาย………ในชองที่ตองการดังนี้
  -  กรณีลาออก  (เชน  ลาออกดวยเหตุผลสวนตัว สมัครใจออกจากงานกอนเกษียณอายุ ไมประสงคจะไปทํางานเนื่องจากนายจาง
     ยายสถานประกอบการ เปนตน)  ให……ในชอง 1  
 -  กรณีสิ้นสุดระยะเวลาการจาง หมายถึงการออกจากงานดวยสาเหตุสิ้นสุดสัญญาจางที่มีกําหนดระยะเวลาการจางไวแนนอน (เชน งานในโครงการ
     เฉพาะที่ไมใชปกติของธุรกิจ หรือการคาของนายจาง ซึ่งตองมีระยะเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดของงานที่แนนอน เปนตน) ให……ในชอง  2
  -  กรณีเลิกจาง (เชน นายจางยุบเลิกตําแหนงงาน  ลดจํานวนพนักงาน  นายจางเลิกกิจการ ปดกิจการ  ละทิ้งหนาที่ไมถึง 7 วันทํางานติดตอกัน เปนตน)  
     ให……ในชอง  3
  -  กรณีเกษียณอายุ หมายถึงการออกจากงานดวยสาเหตุเกษียณอายุ  ตามขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน ให……ในชอง 4
  -  กรณีไลออก / ปลดออก / ใหออก  เนื่องจากกระทําความผิด หรือละทิ้งหนาที่ 7 วัน ทํางานติดตอกันโดยไมมีสาเหตุอันสมควร ให………ในชอง  5
  -  กรณีตาย  ให……….ในชอง 6
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