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การส่งข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (e-service) 



  เข้าเว็บไซต์  1 
2             สถำนประกอบกำร เลือก 

  

4 



  เลือก  3 

คลิกปุ่ม ขอท ำธุรกรรมผ่ำนอินเตอร์เน็ต 

5 



 อ่ำนข้อตกลง 

  ใส่เครื่องหมาย  
คลิกปุ่ม ด าเนินการต่อ   

ยอมรับ 3.1 
6 



รำยละเอียด 
1. ผูข้อท ำธุรกรรม 
2. สถำนประกอบกำร 

 
กรอกข้อมูล 

พร้อม  e-mail 

7 

3.2 



คลิกปุ่ม ด าเนินการต่อ   

กรณีมีสำขำ 

เลือกสิทธิ์ในการท าธุรกรรม ต่อ 
8 

3.2 



 คลิกปุ่ม กลับไปหน้าจอหลัก 

แสดงยืนยันการส่งข้อมูล  
9 

3.3 



สปส.1-05 

พิมพ์แบบ สปส.1-05  
ที่ได้รับ ทำง e-mail  

น าส่งที่ สปส. เพื่ออนุมัติ  
ชื่อผู้ใช้ / รหัสผ่าน 

10 

4 



11 

ชื่อผู้ใช้ / รหัสผ่ำน ทำง e-mail 5 

  

รับ  
11 
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กรอกข้อมูล 

13 

ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน/แจ้งรับผู้ประกันตนเขา้ท างาน (สปส.1-03) 

บันทึกขึ้นทะเบียนส าหรับผู้ที่เคยมีบัตรรับรองสทิธิแลว้ 

แจ้งสิน้สุดการเป็นผูป้ระกันตน (สปส.6-09) 

แจ้งเปลี่ยนแปลงขอ้มูลผู้ประกันตน (สปส. 6-10) 

 



14 

 คลิกปุ่ม เข้าสู่ระบบ 

 คลิกปุ่ม ตกลง 

ใส่ชื่อผู้ใช้ / รหัสผ่ำน 

www.sso.go.th 1 
  

 

สถำนประกอบกำร 



15 

คลิกปุ่ม ทะเบียนผู้ประกันตน 

2 
  

 



16 

ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน/แจ้งรับผู้ประกันตน
เข้ำท ำงำน (สปส.1-03) 

คลิกปุ่ม ตกลง 

16 

 3  

 



กรอกข้อมูลผู้ประกันตนให้ครบ และกด "ผู้ประกันตนถัดไป" 
หากต้องการบันทึกข้อมูลของผู้ประกันตนรายถัดไป 

**จ านวนผู้ประกันตนสูงสุดที่สามารถบันทึกได้คือ 50 คน** 

เม่ือบันทึกข้อมูล
ผู้ประกันตนเสร็จสิน้ 

คลิกปุ่ม  

ด าเนนิการต่อ 

 

 

ข้อมูลการ 

เลือกสถานพยาบาล 

17 



18 

บันทกึขึ้นทะเบียนส าหรับ  
ผู้ประกันตนที่เคยมีบัตรรับรองสิทธิแล้ว 

คลิกปุ่ม ตกลง 

 

 



19 

ระบุจ านวนผู้ประกันตนทีแ่จ้งเข้าท างาน  
แล้ว คลิกปุม่ ตกลง  

(จ านวนผู้ประกันตนสูงสุดทีส่ามารถบันทึกได้คือ 20 คน) 

คลิกปุม่ ด าเนินการต่อ 
เพื่อตรวจสอบข้อมูลการแจง้
รับผู้ประกันตนเข้าท างาน 

กรอก “เลขประจ าตัวประชาชน,  
วันเดือนป ีที่เข้าท างานใหม่" 

 

 



20 

คลิกปุ่ม ตกลง 

แจ้งส้ินสุดการเป็นผู้ประกันตน 
แจ้งลาออก (สปส.6-09) 

 

 



21 

ระบุจ านวนผู้ประกันตนท่ีแจ้งลาออก 
แล้ว คลิกปุม่ ตกลง  

(จ านวนผู้ประกันตนสูงสุดทีส่ามารถบันทึกได้คือ 10 คน) 

คลิกปุ่ม ด าเนินการต่อ 
เพื่อตรวจสอบการแจง้ลาออก

ผู้ประกันตน 

กรอก “เลขประจ าตัวประชาชน,  
วันเดือนป ีที่ส้ินสุด และสาเหตุที่ส้ินสุด" 

 

 



22 

คลิกปุ่ม ตกลง 

แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ประกันตน 
(สปส.6-10) 

 

 



23 

กรอกข้อมูลผู้ประกันตน 

คลิกปุ่ม ผู้ประกันตนถัดไป  
หากต้องการบันทึกคนถัดไป 

คลิกปุม่ ด าเนินการต่อ 
เพื่อตรวจสอบข้อมูลผู้ประกันตน 
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www.sso.go.th 
  

เลือกหัวข้อ สถานประกอบการ 

ส่งข้อมูลเงินสมทบ 

เข้าเว็บไซต์ 
1 

2 
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 คลิกปุ่ม เข้าสู่ระบบ 

 คลิกปุ่ม ตกลง 

กรอกชื่อผู้ใช้ / รหัสผ่ำน 

3 

4 
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 คลิกปุ่ม ส่งข้อมูลเงินสมทบ 

 เลือก  ส่งเงินสมทบแบบแยกยื่น 

 คลิกปุ่ม ตกลง 

  

5 

6 
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 คลิกปุ่ม ด าเนินการต่อ 

1 
  

กรอกข้อมูล 



29 

 2. เลือก  กรอกข้อมูล 
 3. คลิกปุ่ม ด าเนินการต่อ 

2 
  

1. เลือก  งวดเดือน 

กรอกข้อมูล 



30 

 1. ระบุ จ านวนผู้ประกันตน  
และคลิกปุ่ม ตกลง 

 3. คลิกปุ่ม ด าเนินการต่อ 

2. กรอกข้อมูล เลขประจ ำตัวประชำชน และ ค่ำจ้ำง 

3 
 

กรอกข้อมูล 
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 2. คลิกปุ่ม ยืนยันการส่งข้อมูล 

 1. ตรวจสอบความถูกต้อง  
สรุปข้อมูลเงินสมทบ 

4 
 กรอกข้อมูล 
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 คลิกปุ่ม ช าระเงิน 

5 
 

กรอกข้อมูล 
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 1. กรณีเลือก ช าระเงนิผ่านหน่วยบริการ 

 2. คลิกปุ่ม ด าเนินการต่อ 

6 
 

กรอกข้อมูล ผ่านหน่วยบริการ 
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 กรณีเลือก ช าระเงินผ่านระบบ  
𝒆 − 𝑷𝒂𝒚𝒎𝒆𝒏𝒕 

 คลิกปุ่ม ด าเนินการต่อ 

6 
 

กรอกข้อมูล 
𝒆 − 𝑷𝒂𝒚𝒎𝒆𝒏𝒕 
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 คลิกปุ่ม ช าระเงิน 
ระบบจะ link ไป Web site  

ของธนำคำรอัตโนมัติ เพ่ือตัดบัญช ี 

ช าระเงิน e-Payment 

หรือคลิกปุ่ม กลับไปหน้าจอหลกั 

กรอกข้อมูล 
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   พิมพ์ แบบรายการแสดงการน าส่งเงินสมทบ  

  

 1. เลือก ล าดับท่ีสาขา 
 2. เลือก ส่งข้อมูลเงินสมทบแบบแยกยื่น 

 3. คลิกปุ่ม ค้นหา 

37 
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   ดาวน์โหลดรายงานสปส.1-10 หรือ 1-10/1 

แบบรายการแสดงการน าส่งเงินสมทบ  

ส่งออกข้อมูลการส่งเงินสมทบ.1-10 หรือ 1-10/1  

ดาวน์โหลดรายงานสปส.1-10 หรือ 1-10/1 

ดาวน์โหลดไฟล์อัพโหลดสปส.1-10 หรือ 1-10/1 

ยกเลิกธุรกรรม 
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แบบรายการแสดงการน าส่งเงินสมทบ  



40 

แบบรายการแสดงการน าส่งเงินสมทบ  



 

ส านักงานประกันสังคมจังหวัดชัยภูมิ 

0 4481 1981-2 ต่อ 13-16  082-853-1248  

นำงสำวสริยำ  จันทรัตน์    08 2853 1248  
นำงปิ่นอนงค์  วงศ์สวำสด์ิ    08 1264 0126 
นำงตรีรัตน์  ชัยจ ำรัส  09 0616 2005 
นำงสำวสมลักษณ์  คุณทรัพย์ 08 6329 0524 
นำงวำสนำ  ชมนำวัง  08 9017 3092 
นำยธนพล  จันจิต   09 2995 5536 
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(e-service)    


