กองทรัพยากรมนุษย์
ผู้รับผิดชอบ/
ระยะเวลาดาเนินการ

ขั้นตอนการทางาน
เรื่อง การประกันสังคม พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
พนักงานประจา พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงาน
ชั่วคราว และลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประเภทลูกจ้างชั่วคราว
หน่วยงาน งานบริหารทรัพยากรมนุษย์
กิจกรรม

กองทรัพยากรมนุษย์ทาบันทึก
พร้ อมแนบเอกสารส่งให้ ผ้ ปู ระกันตน

2. ผู้ปฏิบตั ิงานบริ หาร
(1-5 วัน)

ผู้ประกันตนกรอกข้ อมูลในแบบฟอร์ ม
ส่งกองทรัพยากรมนุษย์

3. ผู้ปฏิบตั ิงานบริ หาร
(1-3 วัน)
4. ผู้ปฏิบตั ิงานบริ หาร
(1-2 วัน)

เอกสารไม่ครบไม่ถกู ต้ อง

1. ผู้ปฏิบตั ิงานบริ หาร
( เมื่อมีการออก
คาสัง่ บรรจุ)

ผู้เกี่ยวข้ อง

เอกสารที่เกี่ยวข้ อง

- คณะวิชา / หน่วยงาน
- พนักงานฯ / ลูกจ้ าง

1.1 บันทึกข้ อความแจ้ งผู้ประกันตน
1.2 แบบขึ ้นทะเบียนผู้ประกันตน
(สปส.1-03)
1.3 คาสัง่ จ้ างลูกจ้ าง / พนักงานฯ
2.1 เอกสารตามข้ อ 1.2
2.2 สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน

- ผู้อานวยการกองทรัพยากร
มนุษย์

3.1 เอกสารตามข้ อ 2.1 - ข้ อ 2.2

กองทรัพยากรมนุษย์ รับเรื่ อง
คณะ / หน่วยงานต้ นสังกัด
เอกสารครบถ้ วน

ตรวจสอบและกรอก
รายละเอียดข้ อมูลนายจ้ าง (มศก.)

5. ผู้ปฏิบตั ิงานบริ หาร

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร(นายจ้ าง)
ลงนามรับรองในแบบฟอร์ ม
ขึ้นทะเบียน และหนังสือนาส่ง

6. ผู้ปฏิบตั ิงานบริ หาร

นาส่งแบบขึน� ทะเบียนและหนังสือ
นําส่งแบบขึน� ทะเบียนฯ ไปยังสํานักงาน
ประกันสังคมผ่านระบบออนไลน์

7. ผู้ปฏิบตั ิงานบริ หาร

สนง.ประกันสังคมแจ้ งสถานพยาบาลที่
ผู้ประกันตนเลือก

8. ผู้ปฏิบตั ิงานบริ หาร

กองทรัพยากรมนุษย์ รับเรื่ องจาก
สานักงานประกันสังคม
A

หมายเลขเอกสาร 25
แก้ไขครั้งที่ :
หน้าที่ : 1

- ผู้อานวยการกองทรัพยากร
มนุษย์

4.1 แบบขึ ้นทะเบียนผู้ประกันตน
(สปส.1-03)
4.2 หนังสือมอบอานาจจากสานักงาน
ประกันสังคมเกี่ยวกับการลงนาม
ของนายจ้ าง

- ผู้อานวยการกองทรัพยากร
มนุษย์

5.1 เอกสารตามข้ อ 1.2 - ข้ อ 1.3
5.2 หนังสือนาส่งแบบขึ ้นทะเบียน
ผู้ประกันตน (สปส.1-02)

- พนักงานฯ / ลูกจ้ าง

6.1 เอกสารตามข้ อ 1.2 - 1.3
6.2 เอกสารตามข้ อ 2.2

- พนักงานฯ / ลูกจ้ าง

7.1 รายงานการออกบัตรประกันสังคม
7.2 บัตรประกันสังคมของ พนักงาน /
ลูกจ้ าง
8.1 เอกสารตามข้ อ 7.1 - ข้ อ 7.2

กองทรัพยากรมนุษย์
ผู้รับผิดชอบ/
ระยะเวลาดาเนินการ

ขั้นตอนการทางาน
เรื่อง การประกันสังคม พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
พนักงานประจา พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงาน
ชั่วคราว และลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประเภทลูกจ้างชั่วคราว
หน่วยงาน งานบริหารทรัพยากรมนุษย์
กิจกรรม

ผู้เกี่ยวข้ อง

หมายเลขเอกสาร 25
แก้ไขครั้งที่ :
หน้าที่ : 2

เอกสารที่เกี่ยวข้ อง

A
9. ผู้ปฏิบตั งิ านบริ หาร

หมายเหตุ

แจ้ งขื่อสถานพยาบาลที่
ผู้ประกันตนเลือกไปยัง
ผู้ประกันตนเพื่อทราบ

- พนักงานฯ / ลูกจ้ าง

9.1 บัตรประกันสังคม

1. ปั จจุบนั ผู้ประกันตนยื่นบัตรประชาชนสาหรับการเข้ ารับการรักษา ณ สถานพยาบาลที่ผ้ ปู ระกันตนเลือก
ในการรักษาพยาบาลเป็ นเวลา 1 ปี หลังจากครบ 1 ปี สานักงานประกันสังคมจะมีการแจ้ งให้ ผ้ ปู ระกันตนเปลีย่ น
สถานพยาบาลได้ ตังแต่
้ เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม ของทุกปี
2. กรณีที่มีการบันทึกข้ อมูลผิดพลาด ผู้ประกันตนจะแจ้ งมายังกองทรัพยากรมนุษย์
ดาเนินการกรอกใบแจ้ งการเปลีย่ นแปลงข้ อเท็จจริ งผู้ประกันตน (ปสป.6-10) ไปยังสานักงานประกันสังคม
3. กรณีผ้ ปู ระกันตนมีการเปลีย่ นแปลง ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ ฯลฯ และมีบตุ ร ผู้ประกันตนจะกรอกข้ อมูลในแบบแจ้ งการเปลีย่ น
แปลงข้ อเท็จจริ งผู้ประกันตน (สปส.6-10)

กองทรัพยากรมนุษย์

ขั้นตอนการทางาน
เรื่อง การประกันสังคม พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท หมายเลขเอกสาร 15
พนักงานประจา พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงาน แก้ไขครังที่ :
้
ชั่วคราว และลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประเภทลูกจ้างชั่วคราว หน้าที่ : 3
หน่วยงาน งานบริหารทรัพยากรมนุษย์

ขัน้ ตอนการดาเนินการ
1. กองทรัพยากรมนุษย์ทาบันทึกไปยังพนักงานมหาวิทยาลัย/ลูกจ้ างชัว่ คราว ที่บรรจุใหม่ ตามคาสัง่ ที่ได้ แนบไปพร้ อม
กับแบบฟอร์ มแบบขึ ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส.1-03) เพื่อให้ กรอกข้ อมูลในรายละเอียดในแบบ สปส.1-03
ให้ ถกู ต้ อง
2. พนักงานมหาวิทยาลัย/ลูกจ้ างชัว่ คราว นาส่งแบบ สปส.1-03 พร้ อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนเพื่อเป็ น
หลักฐานส่งสานักงานประกันสังคมไปยังกองทรัพยากรมนุษย์
3. ผู้ปฏิบตั ิงานบริ หาร กองทรัพยากรมนุษย์ รับเรื่ องและนาส่งงานบริ หารทรัพยากรมนุษย์เพื่อดาเนินการ
4. ตรวจสอบและกรอกรายละเอียดข้ อมูลนายจ้ างมหาวิทยาลัยศิลปากร และตรวจสอบข้ อมูลผู้ประกันตนและการเลือก
สถานพยาบาลให้ อยูใ่ นรายชื่อสถานพยาบาลประกันสังคมตามที่สานักงานประกันสังคมกาหนด แยกตามจังหวัด
สานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงานสวัสดิการสังคม
5. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารลงนามในหนังสือนาส่งแบบขึน� ทะเบียนผู้ประกันตน (สปส.1-02) และลงนาม
ในแบบขึ ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส.1-03)
6. นาแบบส่งขึ ้นทะเบียนผู้ประกันตนฯ ไปยังสานักงานประกันสังคม ผ่านระบบออนไลน์
7. สานักงานประกันสังคมแจ้ งสถานพยาบาลที่ผ้ ปู ระกันตนเลือกและแบบรายงานการออกบัตรประกันสังคมมายัง
มหาวิทยาลัยศิลปากร
8. ผู้ปฏิบตั ิงานบริ หาร กองทรัพยากรมนุษย์รับเรื่ องและนาส่งงานบริ หารทรัพยากรมนุษย์เพื่อดาเนินการ
9. งานบริ หารทรัพยากรมนุษย์แจ้ งรายละเอียดให้ กบั ผู้ประกันตนแต่ละรายที่สงั กัดตามคณะและหน่วยงานต่างๆ
(ระยะเวลาการดาเนินงาน ตังแต่
้ วนั ที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี )
หมายเหตุ 1. บัตรประกันสังคมที่ใช้ บริ การในสถานพยาบาลที่สานักงานประกันสังคมกาหนด มีระยะเวลา
ในการถือบัตรรับรองสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลเป็ นเวลา 2 ปี (ปั จจุบนั ใช้ บตั รประชาชน)
2. กรณีที่มีการบันทึกข้ อมูลในบัตรประกันสังคมพลาด ผู้ประกันตนจะส่งบัตรดังกล่าวมา เพื่อให้
กองทรัพยากรมนุษย์ดาเนินการกรอกแบบแจ้ งการเปลี่ยนแปลงข้ อเท็จผู้ประกันตน (สปส. 6-10)
ไปยังสานักงานประกันสังคม (โดยแนบบัตรประกันสังคมเดิมที่ผิดพลาดไปด้ วย)
3. กรณีผ้ ปู ระกันตนมีการเปลี่ยนแปลง ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ ฯลฯ และมีบตุ รผู้ประกันตนจะกรอกข้ อมูล
ในแบบแจ้ งการเปลี่ยนแปลงข้ อเท็จจริ งผู้ประกันตน (สปส.6-10)
ผู้รับผิดชอบหลัก
ผู้รับผิดชอบรอง

นางสาววารี จุลโพธิ์
นางสาวดวงพร พวงอุไร

