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1. การลงทะเบียนเพื่อใช้บริการระบบใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ 
ส าหรับสถานประกอบการที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอท าธุรกรรมผ่านอินเตอร์เน็ตกับทางส านักงาน

ประกันสังคม สามารถยื่นขอสิทธิ์การใช้งานระบบเพื่อท าธุรกรรมผ่านอินเตอร์เน็ตตามข้ันตอนดังนี้ (หากเคย
ลงทะเบียนแล้วสามารถข้ามไปขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบ หน้าที ่6) 

1.1 เปิด Web Browser เข้าไปที่ url https://www.sso.go.th/eservices/  

 

ภาพที่ 1 หน้าจอระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ ส านักงานประกันสังคม 
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1.2 จากหน้าแรกของระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ ท าการ click ที่ icon ขอท าธุรกรรมผ่านอินเตอร์เน็ต 
ระบบจะแสดงหน้าจอ ข้อตกลงและเงื่อนไข - ขอมี User ID  

 

ภาพที่ 2 หน้าจอข้อตกลงและเงื่อนไข 

1.3 ผู้ใช้อ่านข้อตกลงและเงื่อนไขที่แสดงในหน้าจอ จากนั้นเลือกนายจ้างได้อ่านข้อตกลงและเงื่อนไขนี้
เข้าใจโดยละเอียดแล้ว และกดปุ่ม “ด าเนินการต่อ >>” ระบบจะแสดงหน้าจอบันทึกค าขอ - ขอมี 
User ID ดังรูป 
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ภาพที่ 3 หน้าจอบันทึกค าขอ - ขอมี User ID 
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1.4 ผู้ใช้กรอกข้อมูล รายละเอียดผู้ขอท าธุรกรรม, รายละเอียดบัญชีผู้ใช้, รายละเอียดสถานประกอบการ
และ รายละเอียดบริการที่ต้องการยื่นขอ ข้อมูลที่บังคับให้ผู้ใช้กรอกมีดังนี้ 

- ค าน าหน้า 
- ชื่อ 
- นามสกุล 
- ที่อยู่ 
- แขวง/ต าบล 
- รหัสไปรษณีย์ 
- จังหวัด 
- เขต/อ าเภอ 
- วันเดือนปีเกิด 
- เลขประจ าตัวประชาชน 
- ออกให้ที่ 
- ออกให้เมื่อ 
- หมดอายุเมื่อ 
- ชื่อบัญชีผู้ใช้ 
- ค าถามกันลืม 
- ค าตอบกันลืม 
- Email Address 
- เลขที่บัญชีนายจ้าง 
- ล าดับที่สาขา 
- ชื่อสถานประกอบการ 
- เลขที่ 
- แขวง/ต าบล 
- รหัสไปรษณีย์ 
- จังหวัด 
- เขต/อ าเภอ 
- ความประสงค์ขอท าบริการ 
- ส่วนของ Captcha 

1.5 เมื่อผู้ใช้กรอกข้อมูลที่ต้องการและกดปุ่ม “ด าเนินการต่อ >>” 
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ข้อแนะน า หากผู้ใช้เลือกขอมี User ID ส าหรับส านักงานใหญ่และสาขาทั้งหมด ผู้ที่ขอมี User ID จะมีสิทธิ์ในการ
ท าธุรกรรมกับสถานประกอบการและสาขาทุกสาขาท่ีมีสถานะ active ณ วันที่เจ้าหน้าที่ประกันสังคมอนุมัติค าขอ 
หากผู้ใช้เลือก ขอมี User ID เฉพาะสาขาที่เลือก ผู้ใช้สามารถระบุได้เฉพาะสาขาท่ีมีสถานะ active ณ วันที่ยื่นค า
ขอเท่านั้น 

ระบบแสดงหน้าจอยืนยันการส่งข้อมูล - ขอมี User ID ดังรูป 

 

ภาพที่ 4 รูปหน้าจอยืนยันการส่งข้อมูล - ขอมี User ID 

 ในขั้นตอนนี้ ผู้ใช้งานจะได้รับ E-mail ที่ส่งออกจากระบบ หัวข้อเรื่อง “สปส.1-05 - ขอมี User ID” 
พร้อมทั้งเอกสาร สปส. 1-05 ที่ผู้ใช้ได้ท าการกรอกผ่านระบบ รวมทั้งเอกสารข้อตกลงและเงื่อนไข เพ่ือให้ผู้ใช้
ส่งกลับมาให้ยังส านักงานประกันสังคมพร้อมกับเอกสารแนบอื่น ๆ ที่จ าเป็น 

หมายเหตุ : เมื่อท ารายการหักบัญชีเงินฝากธนาคารส าเร็จแล้ว ควรตรวจสอบยอดเงินในบัญชีและบันทึกข้อมูล
หน้าจอการท ารายการตัดบัญชีเงินฝากส าเร็จจากระบบธนาคารเก็บไว้ เพื่อเป็นหลักฐานการช าระเงินในเบื้องต้น 
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2. การเข้าใช้งานระบบใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt)  
ส าหรับนายจ้างที่ได้ท าการลงทะเบียนขอท าธุรกรรมผ่านอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว และต้องการเข้าใช้

งานระบบใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส ์e-Receipt สามารถท าได้โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้  

2.1 ให้ท าการเปิด Web Browser และเปิดเว็บไซต์ส านักงานประกันสังคม url https://www.sso.go.th 
2.2 คลิกเมนูสถานประกอบการที่หน้าเว็บไซต์ดังภาพ 

 

ภาพที่ 5 การเข้าใช้งานระบบ e-Receipt ส าหรับสถานประกอบการ 
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2.3 เมื่อมายังหน้าจอระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ ให้ไปที่เมนูเข้าสู่ระบบ เพ่ือไปยังหน้าจอเข้าสู่ระบบ 

 

ภาพที่ 6 การเข้าใช้งานระบบ e-Receipt ส าหรับสถานประกอบการ 

2.4 เมื่อมายังหน้าจอเข้าสู่ระบบ ท าการกรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านแล้วคลิกปุ่มตกลงเพ่ือท าการเข้าสู่ระบบ 

 

ภาพที่ 7 การเข้าใช้งานระบบ e-Receipt ส าหรับสถานประกอบการ 
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2.5 เมื่อเข้าสู่ระบบส าเรจ็ ระบบจะแสดงหนา้จอเมนูต่าง ๆ ของระบบ ให้คลิกที่เมนูใบเสรจ็รับเงินอิเล็กทรอนิกส์ 
เพ่ือไปยังระบบ e-Receipt (โดยกรณีพ่ึงเคยใช้งานครั้งแรก ระบบจะแสดงหน้าจอข้อตกลงและเงื่อนไข หน้าที่ 9 
หากเคยยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขของระบบ e-Receipt แล้วข้ามไปหน้าจอแรกของระบบ หน้าที่ 10) 

 

 

ภาพที่ 8 การเข้าใช้งานระบบ e-Receipt ส าหรับสถานประกอบการ 

 

3. หน้าข้อตกลงและเงื่อนไข (TERMS & CONDITIONS) 
เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว จะปรากฏหน้าจอข้อตกลงและเงื่อนไข (TERMS & CONDITIONS) เพ่ือให้ผู้เข้า

ใช้งานอ่านและท าความเข้าใจเงื่อนไขในการใช้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
1. การตกลงยินยอม 
2. วัตถุประสงค์ของการใช้งานระบบ 
3. ข้อจ ากัดและข้อสงวนสิทธิ์ 

ซึ่งผู้ใช้งานต้องคลิกท่ียอมรับข้อตกลง หลังจากนั้นคลิกที่ ปุ่ม  

 3 
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ภาพที่ 9 หน้าจอข้อตกลงและเงื่อนไข (TERMS & CONDITIONS) 
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4. หน้าจอแรกของระบบ 
หลังจากยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข (TERMS & CONDITIONS) เรียบร้อยแล้ว จะแสดงผลหน้าจอแรก

ของระบบ ดังรูป 

 

ภาพที่ 90 หน้าจอแรกของระบบ 

 ในหน้าจอแรกของระบบจะแสดงข้อมูล ดังนี้ 

หมายเลข 1  จะแสดงชื่อสถานประกอบการ , วันที่เวลาที่ท าการเข้าสู่ระบบ 

หมายเลข 2 จะแสดงปุ่มส าหรับออกจากระบบ เมื่อผู้ใช้ต้องการจะออกจากระบบสามารถกดที่ปุ่ม   
เพ่ือท าการออกจากระบบ 

หมายเลข 3 จะแสดงเมนูต่าง ๆ ของระบบตามสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้ 
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5. เมนูข้อมูลใบเสร็จรับเงินกองทุนประกันสังคม มาตรา 33  
การเข้าใช้งานเมนูข้อมูลใบเสร็จรับเงินกองทุนประกันสังคม ให้คลิกท่ีเมนูกองทุนประกันสังคม ดังรูป  

 

ภาพที่ 11 การเข้าใช้งานเมนูข้อมูลใบเสร็จรับเงินกองทุนประกันสังคม มาตรา 33 

หลังจากคลิกที่เมนูกองทุนประกันสังคม จะแสดงรายละเอียดข้อมูลใบเสร็จรับเงินกองทุนประกันสังคม 
มาตรา 33  โดยสามารถค้นหาใบเสร็จรับเงินได้ (รายละเอียดจะกล่าวในข้อ 5.1)  

5.1 การค้นหาข้อมูลใบเสร็จรับเงิน กองทุนประกันสังคม มาตรา 33 
สามารถค้นหาข้อมูลใบเสร็จรับเงินได้ 2 กรณี ดังนี้  

 กรณีท่ี 1 ยังไม่เคยพิมพ์ใบเสร็จมาก่อน ค้นหาได้จาก วันที่ช าระเงิน แล้วคลิกที่ปุ่ม  

กรณีท่ี 2 เคยพิมพ์ใบเสร็จไปแล้ว และจ าเลขที่ใบเสร็จได้ หรือจดเลขท่ีใบเสร็จไว้ สามารถค้นหาได้จาก

เลขที่ใบเสร็จรับเงิน หรือ วันที่ช าระเงิน แล้วคลิกที่ ปุ่ม  
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ภาพที่ 12 หน้าจอส าหรับค้นหาข้อมูลใบเสร็จรับเงินกองทุนประกันสังคม มาตรา 33 

6. หน้าแสดงผลการค้นหาข้อมูลใบเสร็จรับเงินกองทุนประกันสังคม มาตรา 33 
 หลังจากค้นหาข้อมูลใบเสร็จรับเงินตามเงื่อนไขการค้นหาแล้ว ระบบจะแสดงผลการค้นหาได้แก่ ล าดับ , เลขที่
ใบเสร็จรับเงิน , ชื่อส านักงานประกันสังคม , วันที่ช าระ , งวดที่ช าระ , เงินสมทบ , เงินเพ่ิม , ช่องทางการช าระเงิน              
(D หมายถึง ช าระผ่านหักบัญชีธนาคาร E หมายถึง E-Payment) ,  สถานะใบเสร็จรับเงิน (E หมายถึง แก้ไขงวด , แก้ไขเลขที่
บัญชี C หมายถึง ยกเลิก) และด้านขวาของแถวตารางประกอบด้วยปุ่มต่าง ๆ  ที่สามารถใช้งานได้ดังนี้  

- ปุ่ม  ส าหรับดูรายละเอียดใบเสร็จรับเงินดังรูป 

- ปุ่ม  ส าหรับพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน 

- ปุ่ม  ส าหรับดาวน์โหลดไฟล์ใบเสร็จรับเงินในรูปแบบไฟล์ PDF 



เอกสารคู่มือใช้งานระบบใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) 
ส าหรับนายจ้าง (User Manual) 
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ภาพที่ 13 หน้าแสดงผลการค้นหาข้อมูลใบเสร็จรับเงินกองทุนประกันสังคม มาตรา 33 

หมายเหตุ :   

ทุกครั้งที่มีการกดปุ่ม  ส าหรับสั่งพิมพ์ใบเสร็จรับเงินจะขึ้นข้อความแจ้งเตือนให้ผู้ใช้งานยืนยันก่อน
ทุกครั้ง ดังนั้นผู้ใช้งานจะต้องติดตั้งเครื่องพิมพ์ของท่านให้พร้อมใช้งานก่อนยืนยันการสั่งพิมพ์ใบเสรจ็รับเงิน 

 

ภาพที่ 14 การยืนยันการสั่งพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน 



เอกสารคู่มือใช้งานระบบใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) 
ส าหรับนายจ้าง (User Manual) 
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ภาพที่ 15 ตัวอย่างใบเสร็จรับเงินตัวจริง 

7. รายละเอียดใบเสร็จรับเงินกองทุนประกันสังคม มาตรา 33 

หลังจากคลิกท่ีปุ่ม  ระบบจะแสดงรายละเอียดใบเสร็จรับเงิน สามารถพิมพ์ใบเสร็จโดยคลิกที่ปุ่ม 

 หรือดาวน์โหลดใบเสร็จรับเงินเป็นไฟล์ pdf โดยคลิกที่ปุ่ม  หากคลิก

ที่ปุ่ม  จะกลับไปยังหน้าแสดงผลการค้นหา  

ตัวอย่าง 



เอกสารคู่มือใช้งานระบบใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) 
ส าหรับนายจ้าง (User Manual) 
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ภาพที่ 16 ข้อมูลใบเสร็จรับเงินกองทุนประกันสังคมตามมาตรา 33 

หมายเหตุ :   

       การพิมพ์ใบเสร็จรับเงินทุกครั้งที่มีการกดปุ่ม  ส าหรับสั่งพิมพ์ใบเสร็จรับเงินจะขึ้น
ข้อความแจ้งเตือนให้ผู้ใช้งานยืนยันก่อนทุกครั้ง ดังนั้นผู้ใช้งานจะต้องติดตั้งเครื่องพิมพ์ของท่านให้พร้อมใช้งานก่อน
ยืนยันการสั่งพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน 

 

ภาพที่ 17 การยืนยันการสั่งพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน 

ตัวอย่าง 



เอกสารคู่มือใช้งานระบบใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) 
ส าหรับนายจ้าง (User Manual) 
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8. การแจ้งข้อมูลใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางระบบใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ 
เมื่อระบบใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ได้รับข้อมูลการช าระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม มาตรา 33 

ของสถานประกอบการที่ช าระผ่านหน่วยบริการต่าง ๆ ระบบจะท าการประมวลผลและท าการส่งข้อมูล
ใบเสร็จรับเงินไปให้กับสถานประกอบการตามอีเมลที่ระบุไว้ในขั้นตอนการลงทะเบียนขอท าธุรกรรมผ่าน
อินเตอร์เน็ต โดยจะมีอีเมลจากผู้ส่ง noreply.erc.sso@sso.go.th รายละเอียดดังภาพ 

 

ภาพที ่18 รายละเอียดอีเมลที่ให้กับสถานประกอบการ กรณีช าระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม มาตรา 33 

 โดยในอีเมลจะมี Link ที่สามารถ Click เพ่ือไปยังหน้าจอรายละเอียดใบเสร็จรับเงิน (โดยจะต้องท าการ 
Log in ก่อน) 

9. การแจ้งข้อมูลใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางระบบใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์กรณีที่มี
การแก้ไขหรือยกเลิก 

กรณีท่ี 1 นายจ้างได้รับข้อมูลใบเสร็จรับเงินที่ออกโดยระบบใบเสร็จรับเงินแล้ว โดยตรวจสอบแล้วหากไม่
ถูกต้องสามารถติดต่อกับส านักงานประกันสังคมพ้ืนที่ตามที่ระบุในอีเมล เพ่ือแจ้งให้ส านักงานประกันสังคมมีการ
แก้ไขหรือยกเลิกใบเสร็จรับเงินที่มีการออกโดยระบบใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ ระบบจะท าการส่ง SMS และ
อีเมลแจ้งไปยังสถานประกอบการ 

 กรณีท่ี 2 ส านักงานประกันสังคมพบว่าใบเสร็จที่ออกจากระบบใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้อง 
และได้ท าการแก้ไขหรือยกเลิกใบเสร็จรับเงิน ระบบจะท าการส่ง SMS และอีเมลแจ้งไปยังสถานประกอบการ  



เอกสารคู่มือใช้งานระบบใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) 
ส าหรับนายจ้าง (User Manual) 
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ภาพที่ 19 ข้อความ SMS แจ้งการแก้ไขหรือยกเลิกใบเสร็จรับเงินจากระบบ 

 

ภาพที่ 10 รายละเอียดอีเมลแจ้งการแก้ไขหรือยกเลิกใบเสร็จรับเงินสมทบกองทุนประสังคม มาตรา 33 จากระบบ 

 


