
สปส.1-10 ส่วนที่ 1 

แบบรายการแสดงการส่งเงนิสมทบ 
 

ช่ือสถานประกอบการ....................................................................................      
ช่ือสาขา (ถา้มี)...............................................................................................    เลขท่ีบญัชี     
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่/สาขา...............................................................................    ล าดบัท่ีสาขา      
.......................................................................................................................    อตัราเงินสมทบร้อยละ.......................... 
รหสัไปรษณีย.์................โทรศพัท.์..............................โทรสาร.....................     
การน าส่งเงนิสมทบส าหรับค่าจ้างเดอืน.........................................พ.ศ.........................                ส าหรับเจ้าหน้าทีส่ านักงานประกนัสังคม 

                       จ านวนเงนิ              ช าระเงินวนัท่ี.................................................................................................................. 
                 บาท    สต.            เงินเพ่ิม (ถา้มี)........................................................บาท ......................................สตางค ์
1.  เงินค่าจา้งทั้งส้ิน                   ใบเสร็จรับเงินเลขท่ี........................................................................................................ 
2.  เงินสมทบผูป้ระกนัตน 
3.  เงินสมทบนายจา้ง                  ลงช่ือ.............................................................................................................................. 
4.  รวมเงินสมทบท่ีน าส่งทั้งส้ิน                                  (.............................................................................................................................) 
      (                                           )                           ต  าแหน่ง  ......................................................................................................................                   

5.  จ านวนผูป้ระกนัตนท่ีส่งเงินสมทบ           คน                                        ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร/หน่วยบริการ 
 

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่รายการท่ีแจง้ไวเ้ป็นรายการท่ีถูกตอ้งครบถว้นและเป็นจริงทุกประการ           ช าระเงินวนัท่ี.................................................................................................................. 
พร้อมน้ีไดแ้นบ                   ใบเสร็จรับเงินเลขท่ี....................................................................................................... 
  รายละเอียดการน าส่งเงินสมทบ จ านวน...........................แผน่ หรือ                ประทบัตราธนาคาร/ 
  ส่ือขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์  จ านวน...........................แผน่              หน่วยบริการ 
  อินเตอร์เน็ต          
  อ่ืนๆ..........................  ลงช่ือ..........................................................................นายจา้ง         ลงช่ือ............................................................................................................................. 
            (...........................................................................)                    (............................................................................................................................) 
    ต าแหน่ง..................................................................................         ต  าแหน่ง  ....................................................................................................................                   
                  ยืน่แบบวนัท่ี.............เดือน................................พ.ศ...............  
 

ประทบัตรา 
นิติบุคคล 
(ถา้มี) 

รายการ 

ส านกังานประกนัสงัคม 
 



 
รายละเอยีดการน าส่งเงินสมทบ                          สปส.1-10  ส่วนที ่2 
ส าหรับค่าจ้างเดอืน…………………………..พ.ศ………..        แผ่นที่……………… ในจ านวน…………….แผ่น 
ช่ือสถานประกอบการ……...............………............…………………………….......................................................................                      เลขที่บัญชี   
                          ล าดบัที่สาขา 
      1                                          2               3         4                       5 

  ล าดบัที ่                 เลขประจ าตวัประชาชน                  ค าน าหน้านาม-ช่ือ-ช่ือสกลุ                 ค่าจ้างทีจ่่ายจริง                      เงนิสมทบผู้ประกนัตน 
              (ส าหรับคนต่างดา้วให้กรอกเลขท่ีบตัรประกนัสงัคม)                                                          (ค่าจา้งท่ีใชใ้นการค านวณ ไม่ต  ่ากวา่ 
                                          1,650 บาท และไม่เกิน 15,000 บาท) 
 

…………                      ……………………………………………………………………………………………………………...    00 
…………                      ……………………………………………………………………………………………………………...    00 
…………                      ……………………………………………………………………………………………………………...    00 
…………                      ……………………………………………………………………………………………………………...    00 
…………                      ……………………………………………………………………………………………………………...    00 
…………                      ……………………………………………………………………………………………………………...    00 
…………                      ……………………………………………………………………………………………………………...    00 
…………                      ……………………………………………………………………………………………………………...    00 
…………                      ……………………………………………………………………………………………………………...    00 
…………                      ……………………………………………………………………………………………………………...    00 
ค าช้ีแจง                                                        รวม                     00 
1. ใหน้ายจา้งยื่นแบบ สปส.1-10 ทั้ง 2 ส่วน  และน าส่งเงินสมทบภายในวนัท่ี 15 ของเดือนถดัจากเดือนท่ีมีการหกัเงินสมทบไว ้ มิฉะนั้นจะตอ้งจ่ายเงินเพิ่มร้อยละ 2 ต่อเดือน                                                                            
    ตั้งแต่วนัท่ี 16 ของเดือนท่ีตอ้งน าส่ง 
2. ส าหรับผูป้ระกนัตนท่ีเป็นคนต่างดา้ว ใหก้รอกเลขท่ีบตัรประกนัสงัคมในช่องเลขประจ าตวัประชาชน                 
3. ในช่อง 4 ใหก้รอกจ านวนค่าจา้งท่ีจ่ายจริง, ในช่อง 5 การค านวณเงินสมทบส าหรับผูท่ี้ไดรั้บค่าจา้งต ่ากวา่ 1,650 บาท ใหค้  านวณจาก 1,650 บาท  
     และผูท่ี้ไดรั้บค่าจา้งเกินกวา่ 15,000 บาท ใหค้  านวณจาก 15,000 บาท 
4. เงินสมทบแต่ละคน  หากมีเศษสตางคต์ั้งแต่ 50 สตางคข้ึ์นไป ใหปั้ดเป็น 1 บาท  ถา้นอ้ยกวา่ 50 สตางคใ์หปั้ดท้ิง  และให้นายจา้งน าส่งเงินสมทบในส่วนของ 
    นายจา้งเท่ากบัจ านวนเงินสมทบของผูป้ระกนัตนท่ีมีการปัดเศษสตางคแ์ลว้ 
5. เพื่อประโยชนใ์นการใชสิ้ทธิขอรับประโยชนท์ดแทนของผูป้ระกนัตน ทุกคร้ังท่ีน าส่งเงินสมทบ กรุณากรอกรายการใหค้รบถว้นถูกตอ้ง และชดัเจนดว้ยเคร่ืองพิมพห์รือลายมือตวับรรจง 
6. ส าหรับผูป้ระกนัตนท่ีไม่มีค่าจา้ง ใหก้รอกในช่อง 1-5 ดว้ย 

ค าเตอืน  1. การไม่ยื่นแบบ สปส.1-10 ภายในเวลาท่ีกฎหมายก าหนด อาจตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ     2. การจ่ายค่าจา้งต ่ากวา่ค่าจา้งขั้นต ่ารายวนัตามท่ีกฎหมายก าหนดอาจจะ มีความผิดตามกฎหมาย 
วา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน      3. การกรอกขอ้ความเป็นเทจ็  อาจจะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 

ลงช่ือ……….....................................................................นายจ้าง 
       (...................................................................................) 
ต าแหน่ง........................................................................................     
ยื่นแบบวันที่…….........เดอืน………........................พ.ศ..............     
 

ประทบัตรา 
นิติบุคคล 
(ถา้มี) 



   สปส.1-10/1 

ใบสรุปรายการแสดงการส่งเงนิสมทบกรณียื่นรวม 
(ใช้ในกรณีนายจ้างยื่นช าระเงินสมทบรวมของสาขา) 

 

ส าหรับค่าจา้งเดือน.......................................................พ.ศ...................    
                    ช่ือสถานประกอบการ.................................................................................................................................................     เลขท่ีบญัชี  
 

 อตัราเงินสมทบร้อยละ...................... 
  

1 2 3 4 5 6 7 
 

ล าดบัที ่
 

ล าดบัทีส่าขา 
 

 

เงนิค่าจ้างทั้งส้ิน 
 

เงนิสมทบ 
ผู้ประกนัตน 

 

เงนิสมทบ 
นายจ้าง 

 

รวมเงนิสมทบ 
ทีน่ าส่งทั้งส้ิน 

จ านวน 
ผู้ประกนัตน 
ทีส่่งเงนิสมทบ 

 
 
 
 
 
 
 
 

       
 

        

    
  

 ยอดรวมเฉพาะแผ่นนี้       
 ยอดรวมทั้งส้ิน                             
           

                   
         
 
 

 

ส านกังานประกนัสงัคม 
 

ส าหรับเจ้าหน้าทีส่ านักงานประกนัสังคม 
 

ช าระเงินวนัท่ี....................................................................... 
เงินเพ่ิม (ถา้มี)................................บาท.....................สตางค์ 
ใบเสร็จรับเงินเลขท่ี.............................................................. 
 

ลงช่ือ....................................................................................    
        (..................................................................................)    
ต าแหน่ง............................................................................... 
 

ส าหรับเจ้าหน้าทีธ่นาคาร/หน่วยบริการ 
 
 

ช าระเงินวนัท่ี....................................................................... 
ใบเสร็จรับเงินเลขท่ี.............................................................. 
ประทบัตราธนาคาร/ 
หน่วยบริการ 
 

ลงช่ือ...................................................................................                 
        (...................................................................................) 
ต า แหน่ง..............................................................................    

ลงช่ือ……….....................................................................นายจา้ง 
       (...................................................................................) 
ต าแหน่ง........................................................................................     
ยืน่แบบวนัที่…….........เดือน………........................พ.ศ..............     
 

ประทบัตรา 
นิติบุคคล 
(ถา้มี) 



 
 

สปส.1-10/1  แผ่นต่อ 

ใบสรุปรายการแสดงการส่งเงนิสมทบกรณียื่นรวม 
                                                                                            (ใช้ในกรณีนายจ้างยื่นช าระเงินสมทบรวมของสาขา)                               แผ่นที่……………… ในจ านวน…………….แผ่น    

                  

                   ช่ือสถานประกอบการ.................................................................................................................................................     เลขท่ีบญัชี  
1 2 3 4 5 6 7 

ล าดับ
ที่ 

ล าดับทีส่าขา เงินค่าจ้างทั้งส้ิน เงินสมทบผู้ประกนัตน เงินสมทบนายจ้าง รวมเงินสมทบ 
น าส่งทั้งส้ิน 

จ านวนผู้ประกนัตน 
ทีส่่งเงินสมทบ 

   00                                        00 00  

   00 00 00  

   00 00 00  

   00 00 00  

   00 00 00  

   00 00 00  

   00 00 00  

   00 00 00  

   00 00 00  

   00 00 00  

   00 00 00  

   00 00 00  

   00 00 00  

   00 00 00  

   00 00 00  

                                ยอดรวมเฉพาะแผน่น้ี                                                                                                     00                                00                                00      
 
          
 
 
 

ลงช่ือ……….....................................................................นายจา้ง 
       (...................................................................................) 
ต าแหน่ง........................................................................................     
ยืน่แบบวนัท่ี…….........เดือน………........................พ.ศ..............     
 

ประทบัตรา 
นิติบุคคล 
(ถา้มี) 


