สปส.1-05

คําขอทําธุรกรรมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส

สําหรับเจาหนาที่
เลขที่รับ................................
วันที่รับ..........................................
** กรณีขึ้นทะเบียนนายจางแลวใหไปลงทะเบียน
ขอมี User ID และ Password ในขอ 2

เรียน เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม

1. กรณีขึ้นทะเบียนนายจางกองทุนประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน
ขาพเจา ....................................................................................................ผูถือบัตร.................................................ออกใหที่ ...............................
เมื่อวันที่ .................................วันหมดอายุ............................วันเดือนปเกิด ..............................................อยูบานเลขที่.........................................
เปนผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท.........................................................................
ลงวันที่..............................................สํานักงานตั้งอยูที่....................................................................................................................................................
โทรศัพท................................โทรสาร..............................................e-mail Address..........................................................................
มีความประสงคจะขอขึ้นทะเบียนนายจางกองทุนประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทนและทํารายการผานระบบอินเตอรเน็ต
ขอมี User ID และ Password เพื่อขึ้นทะเบียน และทํารายการประกันสังคมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส

2. กรณีลงทะเบียนเพื่อทํารายการของสํานักงานประกันสังคมผานระบบอินเตอรเน็ต
ชื่อสถานประกอบการ ................................................................................................. เลขที่บัญชี.................................ลําดับที่สาขา....................
ที่อยู....................................................................................................................................................................................................................................
โทรศัพท................................โทรสาร..............................................e-mail Address.................................................................................................
มีความประสงคลงทะเบียนเพื่อทํารายการของสํานักงานประกันสังคมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสและระบบอินเตอรเน็ต
ขอมี User ID เพื่อทํารายการประกันสังคม
โดยยื่นขอ
เฉพาะสาขาของตนเอง (หมายถึง สํานักงานใหญดวย)
สํานักงานใหญและสาขาทั้งหมด
ยกเลิก/เปลี่ยนแปลงการทํารายการของสํานักงานประกันสังคมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสและระบบอินเตอรเน็ต
เฉพาะสาขา ระบุ.......................
สาขาทั้งหมด (ยกเวนสํานักงานใหญ)
สํานักงานใหญและสาขาทั้งหมด
รายการที่ขอเปลี่ยนแปลง ......................................................................................................................................................................
ตั้งแต เดือน......................................พ.ศ. ................... เปนตนไป
ขาพเจาขอรับรองวารายการที่แจงไวขางตน รวมถึงรายการที่ไดแจงผานสื่ออิเล็กทรอนิกสและระบบอินเตอรเน็ตเปนความจริงทุกประการ
และเขาใจขอตกลงและเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนกองทุนประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน และเงื่อนไขในการสงขอมูลทํารายการของสํานักงาน
ประกันสังคมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสโดยตลอดแลว ตกลงรับที่จะปฏิบัติและยอมเขาผูกพันตามขอตกลงดังกลาว จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ
ลงชื่อ .............................................................. นายจาง
ประทับตรา
นิติบุคคล
(............................................................)
(ถามี)
ยื่นวันที่.............................................................
สําหรับเจาหนาที่
ความเห็นเจาหนาที่
...........................................................................................................
...........................................................................................................
ลงชื่อ .............................................................. เจาหนาที่
(............................................................)
ตําแหนง .............................................................
วันที่ ...........................................................

คําสั่ง
อนุญาต ตั้งแตเดือน .....................................พ.ศ. ......... เปนตนไป
ไมอนุญาต
ลงชื่อ .............................................................. ผูมีอํานาจลงนาม
(............................................................)
ตําแหนง .............................................................
วันที่ ...........................................................

ขอตกลงและเงือ่ นไขการสงขอมูลเพื่อทํารายการของสํานักงานประกันสังคมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
ดวยสถานประกอบการ ..........................................................................................................โดย.................................................................
ผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท.........................................................................
ลงวันที่..................................................... ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา “นายจาง” ไดยื่นความจํานงขอสงขอมูลเพื่อทํารายการของสํานักงาน
ประกันสังคมผานสื่อขอมูลอิเล็กทรอนิกส และระบบอินเตอรเน็ต เมื่อไดรับอนุญาตจากสํานักงานประกันสังคมแลว ตกลงที่จะผูกพัน
และปฏิบัติตามเงื่อนไขดังตอไปนี้
1. การยื่นแบบขึ้นทะเบียนนายจางกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
1.1 การสงขอมูลเพื่อทํารายการของสํานักงานประกันสังคมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ตามขอตกลงนี้ถือเปนการยื่นแบบรายการตาม
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 และนายจางยอมรับที่จะปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
ดังกลาว
1.2 การใชหมายเลขผูใช (User ID) และรหัสผาน (Password) ที่ไดรับอนุญาตจากสํานักงานประกันสังคม ในการสงขอมูลเพื่อทํารายการ
ของสํานักงานประกันสังคมผานระบบอินเตอรเน็ต เมื่อ “นายจาง” ไดยืนยันการสงขอมูล และสํานักงานประกันสังคมไดรับการยื่นรายการ
ขอมูลตามแบบขึ้นทะเบียนนายจาง (สปส.1-01) แบบขึ้นทะเบียนผูประกันตน (สปส.1-03, สปส.1-03/1) แบบแจงการเปลี่ยนแปลงขอเท็จจริง
(สปส.6-09, สปส.6-10, สปส.6-15) และแบบรายการแสดงการสงเงินสมทบ สปส.1-10 (สวนที่ 1) แบบ สปส.1-10 (สวนที่ 2) แบบ สปส.1-10/1
และแบบ สปส.1-10/1 (แผนตอ) ตามประกาศสํานักงานประกันสังคม เรื่องกําหนดแบบขึ้นทะเบียนตามประราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
ประกาศสํานักงานประกันสังคม เรื่องกําหนดแบบรายการแสดงการสงเงินสมทบ และระเบียบสํานักงานประกันสังคม วาดวยการแจง
เปลี่ยนแปลงขอเท็จจริง ถือวาเปนการทํารายการขอมูลดังกลาวถูกตองเปนจริงทุกประการ รวมถึงจะผูกพันแบบแสดงรายการที่จัดพิมพขึ้น
โดยระบบคอมพิวเตอรในรายการขอมูลอิเล็กทรอนิกสตามการยื่นแบบแสดงรายการ และ/หรือชําระเงินสมทบผานระบบอินเตอรเน็ต
1.3 การยื่นรายการขอมูลตามแบบแสดงรายการและ/หรือชําระเงินสมทบผานระบบอินเตอรเน็ตตามขอ 1.2 หมายความถึง การยื่นแบบ
แสดงรายการตามประกาศสํานักงานประกันสังคมที่กําหนดไวแลว และที่จะประกาศกําหนดเพิ่มเติมตอไป
1.4 หมายเลขผูใช (User ID) และรหัสผาน (Password) ที่นายจางไดรับนั้น ถือเปนความลับระหวางนายจางกับสํานักงานประกันสังคมซึ่ง
นายจางมีหนาที่ตองควบคุมดูแลเกี่ยวกับการใชหมายเลขผูใช (User ID) และรหัสผาน (Password) กับทั้งระมัดระวังปองกันมิใหบุคคลอื่นใด
ใชหมายเลขผูใช (User ID) และรหัสผาน (Password) และถือเปนความรับผิดชอบของนายจางในกรณีที่บุคคลอื่นใดใชหมายเลขผูใช (User ID)
และรหัสผาน (Password) เปนเหตุใหสํานักงานประกันสังคมเสียหาย
1.5 นายจางที่ไดรับอนุญาตใหสงขอมูลเพื่อทํารายการของสํานักงานประกันสังคมผานระบบอินเตอรเน็ตและสื่ออิเล็กทรอนิกสอื่น
ยอมรับรองวาขอมูลในรายการตามแบบขึ้นทะเบียนนายจาง (สปส.1-01) แบบขึ้นทะเบียนผูประกันตน (สปส.1-03, สปส.1-03/1) แบบแจง
การเปลี่ยนแปลงขอเท็จจริง (สปส.6-09, สปส.6-10, สปส.6-15) และแบบรายการแสดงการสงเงินสมทบ สปส.1-10 (สวนที่ 1),แบบ สปส.1-10
(สวนที่ 2) แบบ สปส.1-10/1 และแบบ สปส.1-10/1 (แผนตอ) มีขอความถูกตองเปนความจริงทุกประการ
1.6 กรณีที่เกิดเหตุขัดของ ทําใหสํานักงานประกันสังคมตองหยุดรับการสงขอมูลเพื่อทํารายการของสํานักงานประกันสังคมผานระบบ
อินเตอรเน็ตหรือเหตุอื่นใดที่ทําใหนายจางไมสามารถสงขอมูลเพื่อทํารายการของสํานักงานประกันสังคมผานระบบอินเตอรเน็ตได นายจาง
ยังคงมีหนาที่ตองยื่นแบบรายการเปนหนังสือตามแบบขึ้นทะเบียน นายจาง (สปส.1-01) แบบขึ้นทะเบียนผูประกันตน (สปส.1-03, สปส.1-03/1)
แบบแจงการเปลี่ยนแปลงขอเท็จจริง (สปส.6-09, สปส.6-10, สปส.6-15) และแบบรายการแสดงการสงเงินสมทบ สปส.1-10 (สวนที่ 1)
แบบ สปส.1-10 (สวนที่ 2) แบบ สปส.1-10/1 และแบบ สปส.1-10/1 (แผนตอ) ณ สํานักงานประกันสังคมแหงทองที่อันเปนที่ตั้งกิจการของ
นายจาง
ประทับตรา
นิติบุคคล
(ถามี)

ลงชื่อ .............................................................. นายจาง
(............................................................)

-22. การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการสงขอมูลเพื่อทํารายการของสํานักงานประกันสังคมผานสื่อขอมูลอิเล็กทรอนิกส การเปลี่ยน
(e-mail Address) การเปลี่ยนรหัสผาน (Password) หรือการยกเลิกการยื่นแบบรายการและชําระเงินสมทบผานระบบอินเตอรเน็ต
เมื่อนายจางแจงยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการสงขอมูลเพื่อทํารายการของสํานักงานประกันสังคมผานระบบอินเตอรเน็ต หรือตาม
แบบคําขอทําธุรกรรมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (สปส.1-05) แลวแตกรณี การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการสงขอมูลเพื่อทํารายการของ
สํานักงานประกันสังคมผานสื่อขอมูลอิเล็กทรอนิกสมีผลสมบูรณเมื่อสํานักงานประกันสังคมไดรับทราบขอมูลดังกลาว
3. การเพิกถอนสิทธิในการยื่นแบบรายการและชําระเงินสมทบผานระบบอินเตอรเน็ตและสื่ออิเล็กทรอนิกสอื่น
กรณีที่ “นายจาง” มิไดปฏิบัติตามขอกําหนดและเงื่อนไขตามขอตกลงขอใดขอหนึ่งที่สํานักงานประกันสังคมกําหนด หรือไมได
สงขอมูลผานสื่ออิเล็กทรอนิกส เปนระยะเวลา 6 เดือนติดตอกัน สํานักงานประกันสังคมมีสิทธิจะเพิกถอนการสงขอมูลเพื่อทํารายการของ
สํานักงานประกันสังคมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส โดยไมจําเปนตองบอกลวงหนา และนายจางตองยื่นแบบขึ้นทะเบียนนายจาง (สปส.1-01)
แบบขึ้นทะเบียนผูประกันตน (สปส.1-03,สปส.1-03/1) แบบแจงการเปลี่ยนแปลงขอเท็จจริง (สปส.6-09, สปส.6-10, สปส.6-15) และ
แบบรายการแสดงการสงเงินสมทบเปนหนังสือ และหากนายจางมีความประสงคจะสงขอมูลเพื่อทํารายการของสํานักงานประกันสังคม
ผานสื่ออิเล็กทรอนิกสตอไป จะตองยื่นแบบคําขอทําธุรกรรมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (สปส.1-05) ดวยตนเอง หรือทํารายการผานระบบ
อินเตอรเน็ต แลวแตกรณี
นายจางไดอานขอตกลงและเงื่อนไขการสงขอมูลเพื่อทํารายการของสํานักงานประกันสังคมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส เขาใจโดย
ละเอียดตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อพรอมทั้งประทับตรา (ถามี) ไวเปนสําคัญตอหนาพยานและมอบใหแกสํานักงานประกันสังคมไว
เปนหลักฐาน

ประทับตรา
นิติบุคคล
(ถามี)

ลงชื่อ ...................................................................นายจาง
( ................................................................. )
ลงชื่อ ...................................................................นายจาง
( ................................................................. )
ลงชื่อ ...................................................................พยาน
( ................................................................. )
ลงชื่อ ...................................................................พยาน
( ................................................................. )

หมายเหตุ : เมื่อลงทะเบียนคําขอทางระบบอินเตอรเน็ต ได User ID และ Password แลวใหสั่งพิมพและจัดสงเอกสาร สปส.1-05 และขอตกลงฯ
ฉบับนี้ ที่ลงลายมือชื่อแลว ให สํานักงานประกันสังคม ภายใน 5 วันทําการ มิฉะนั้นจะระงับการใช User ID และ Password และการ
ทําธุรกรรมที่ผานมาถือเปนโมฆะ

