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ประกาศสานักงานประกันสังคม
เรื่อง การยื่นแบบคาขอทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อรองรับการให้บริการตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และพระราชบัญญัติ
เงิน ทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ ของสานั กงานประกันสังคมเกี่ยวกับการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มีความน่าเชื่อถือและมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๔
เลขาธิการสานักงานประกันสังคมจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ในประกาศนี้
“แบบรายการ” หมายความว่า แบบรายการตามที่เลขาธิการประกาศกาหนดตามความ
ในกฎหมายว่า ด้ว ยการประกั น สั งคม และกฎหมายว่า ด้วยเงินทดแทน ที่ อ ยู่ ใ นรู ป แบบของข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ ที่ส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
“อิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า ประยุกต์ใช้วิธีการทางอิเล็กตรอน ไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
หรือวิธีอื่นใดในลักษณะคล้ายกัน และให้หมายความรวมถึงการประยุกต์ใช้วิธีการทางแสง วิธีการทางแม่เหล็ก
หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้วิธีต่าง ๆ เช่นว่านั้น
“ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า ธุรกรรมที่กระทาขึ้นโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน
“ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า ข้อความที่ได้สร้าง ส่ง รับ เก็บรักษา หรือประมวลผล
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น วิธีการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
โทรเลข โทรพิมพ์ หรือโทรสาร
“ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า อักษร อักขระ ตัวเลข เสียงหรือสัญลักษณ์อนื่ ใด
ที่สร้างขึ้นให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งนามาใช้ประกอบกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระบุตั วบุคคลผู้เป็นเจ้าของลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น และเพื่อแสดงว่าบุคคลดังกล่าวยอมรับข้อความ
ในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น
“เจ้าของลายมือชื่อ ” หมายความว่า ผู้ซึ่งถือข้อมูลสาหรับใช้สร้างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
และสร้างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้นในนามตนเองหรือแทนบุคคลอื่น
“ชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า การโอนสิทธิการถือครองเงินหรือการโอนสิทธิ
การถอนเงิน หรือหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ใช้บริการที่เปิดไว้กับผู้ให้บริการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ทั้งหมดหรือบางส่วน
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“ผู้ให้บริการ” หมายความว่า ผู้ประกอบธุรกิจหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่ให้บริการชาระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
“หน่วยบริการ” หมายความว่า ผู้ให้บริการที่สานักงานประกันสังคมได้ตกลงรับเป็นหน่วยบริการ
เพื่อดาเนินการรับชาระเงินสมทบและหรือเงินเพิ่ม และให้หมายความรวมถึงตัวแทนของผู้ให้บริการ
“ตัวแทน” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ผู้ให้บริการแต่งตั้งให้ดาเนินการแทน
ในการให้บริการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์แก่ผู้ใช้บริการ
ข้อ ๓ นายจ้างผู้มีหน้าที่จัด ทาแบบรายการ ยื่นแบบรายการ นาส่งเงินสมทบหรือเงินเพิ่ม
ตามกฎหมายหากมีความประสงค์จะจัดทาแบบรายการและยื่นแบบรายการเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
และส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสานักงานประกันสังคม หรือชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยบริการหรือตัวแทน ให้นายจ้างยื่นแบบคาขอทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(สปส.๑-๐๕) พร้อมข้อตกลงและเงื่อนไขท้ายประกาศนี้ ต่อสานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่
หรือสานักงานประกันสังคมจังหวัด หรือสานักงานประกันสังคมจังหวัดสาขา
ข้อ ๔ ในกรณีที่นายจ้างผู้มีหน้าที่ตามข้อ ๓ ประสงค์จะให้ผู้ใดเป็นผู้ดาเนินการแทนตน
ให้นายจ้างผู้นั้นดาเนินการยื่นเอกสาร ดังต่อไปนี้
(๑) แบบคาขอทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สปส.๑-๐๕) พร้อมข้อตกลงและเงื่อนไข
ท้ายประกาศนี้
(๒) หนั ง สื อ มอบอ านาจระหว่ า งนายจ้ า งกั บ บุ ค คลที่ ป ระสงค์ จ ะให้ ด าเนิ น การแทนตน
โดยหนังสือมอบอานาจดังกล่าวจะต้องระบุให้ชัดเจนว่าบุคคลผู้ได้รับมอบอานาจนั้นมีสิทธิดาเนินการ
ตามข้อ ๓ ในเรื่องใด
ต่ อ ส านั ก งานประกั น สั ง คมกรุ ง เทพมหานครพื้ น ที่ หรื อ ส านั ก งานประกั น สั ง คมจั ง หวั ด
หรือสานักงานประกันสังคมจังหวัดสาขา
ข้อ ๕ เมื่อนายจ้างตามข้อ ๓ หรือผู้รับมอบอานาจตามข้อ ๔ ได้รับอนุญาตให้ดาเนินการ
ทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์จากสานักงานประกันสังคมแล้ว ให้บุคคลนั้นจัดทาแบบรายการและยื่น
แบบรายการและหรือนาส่งเงินสมทบหรือเงินเพิ่มตามกฎหมายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หมายเลขผู้ใช้
(User ID) และรหัสผ่าน (Password) ที่ได้รับจากสานักงานประกันสังคมในการดาเนินการในนาม
ของนายจ้าง
ข้อ ๖ ในกรณีที่น ายจ้างประสงค์จะเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริง หรือยกเลิกการทาธุรกรรม
ทางอิ เ ล็ก ทรอนิ กส์ ตามที่แ จ้ งไว้ต่อส านัก งานประกันสั งคม ตามข้อ ๓ หรื อ ข้อ ๔ ให้ น ายจ้าง
แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงหรือยกเลิกการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นั้น ตามแบบคาขอทาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (สปส.๑-๐๕) ต่อสานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ หรือสานักงาน
ประกันสังคมจังหวัด หรือสานักงานประกันสังคมจังหวัดสาขา
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ข้อ ๗ การทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงในการทาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือการยกเลิกคาขอทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศฉบับนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่
เลขาธิการหรือผู้ที่เลขาธิการมอบหมายมีคาสั่งอนุญาต
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
อนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน รักษาราชการแทน
เลขาธิการสานักงานประกันสังคม

