
หมายเลขเอกสาร 25
แกไ้ขคร้ังท่ี :
หนา้ท่ี : 1

ขั้นตอนการท างาน
เรื่อง การประกันสังคม พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท

พนักงานประจ า พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงาน
ชั่วคราว และลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประเภทลูกจ้างชั่วคราว

หน่วยงาน  งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

ผู้ รับผิดชอบ/
ระยะเวลาด าเนินการ

กิจกรรม ผู้ เก่ียวข้อง เอกสารท่ีเก่ียวข้อง

1. ผู้ปฏิบตัิงานบริหาร
 ( เม่ือมีการออก
 ค าสัง่บรรจ)ุ

- คณะวิชา / หนว่ยงาน
- พนกังานฯ / ลกูจ้าง

1.1 บนัทกึข้อความแจ้งผู้ประกนัตน
1.2 แบบขึน้ทะเบียนผู้ประกนัตน
      (สปส.1-03)
1.3 ค าสัง่จ้างลกูจ้าง / พนกังานฯ

กองทรัพยากรมนษุย์ท าบนัทกึ
พร้อมแนบเอกสารสง่ให้ผู้ประกนัตน

2. ผู้ปฏิบตัิงานบริหาร
 (1-5 วนั)

ผู้ประกนัตนกรอกข้อมลูในแบบฟอร์ม
สง่กองทรัพยากรมนษุย์

- ผู้อ านวยการกองทรัพยากร
มนษุย์

2.1 เอกสารตามข้อ 1.2
2.2 ส าเนาบตัรประจ าตวั
       ประชาชน

4. ผู้ปฏิบตัิงานบริหาร
 (1-2 วนั)

- ผู้อ านวยการกองทรัพยากร
มนษุย์

4.1 แบบขึน้ทะเบียนผู้ประกนัตน
      (สปส.1-03)
4.2 หนังสือมอบอ านาจจากส านักงาน
       ประกันสงัคมเก่ียวกับการลงนาม
      ของนายจ้าง

6. ผู้ปฏิบตัิงานบริหาร
 น าส่งแบบขึ �นทะเบียนและหนงัสือ

นาํสง่แบบขึ �นทะเบียนฯ ไปยงัสาํนกังาน
ประกนัสงัคมผา่นระบบออนไลน์

6.1 เอกสารตามข้อ 1.2 - 1.3
6.2 เอกสารตามข้อ 2.2

- พนกังานฯ / ลกูจ้าง

7. ผู้ปฏิบตัิงานบริหาร สนง.ประกนัสงัคมแจ้งสถานพยาบาลท่ี
ผู้ประกนัตนเลือก

- พนกังานฯ / ลกูจ้าง 7.1 รายงานการออกบตัรประกันสงัคม
7.2 บตัรประกันสงัคมของ พนักงาน / 
      ลกูจ้าง

8. ผู้ปฏิบตัิงานบริหาร กองทรัพยากรมนษุย์ รับเร่ืองจาก
ส านกังานประกนัสงัคม

8.1 เอกสารตามข้อ 7.1 - ข้อ 7.2
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กองทรัพยากรมนษุย์ รับเร่ือง
คณะ / หนว่ยงานต้นสงักดั

3. ผู้ปฏิบตัิงานบริหาร
 (1-3 วนั)

3.1 เอกสารตามข้อ 2.1 - ข้อ 2.2

5. ผู้ปฏิบตัิงานบริหาร 5.1 เอกสารตามข้อ 1.2 - ข้อ 1.3
5.2 หนงัสือน าสง่แบบขึน้ทะเบียน
       ผู้ประกนัตน (สปส.1-02)

- ผู้อ านวยการกองทรัพยากร
มนษุย์

กองทรัพยากรมนุษย์

ตรวจสอบและกรอก
รายละเอียดข้อมลูนายจ้าง (มศก.)

เอกสารครบถ้วน

รองอธิการบดีฝ่ายบรหิาร(นายจ้าง) 
ลงนามรับรองในแบบฟอร์ม
ขึ้นทะเบียน และหนงัสือน าส่ง



หมายเลขเอกสาร 25
แกไ้ขคร้ังท่ี :
หนา้ท่ี : 2

กิจกรรม ผู้ เก่ียวข้อง เอกสารท่ีเก่ียวข้อง

A

หมายเหต ุ                     1. ปัจจบุนัผู้ประกนัตนย่ืนบตัรประชาชนส าหรับการเข้ารับการรักษา ณ สถานพยาบาลท่ีผู้ประกนัตนเลอืก
     ในการรักษาพยาบาลเป็นเวลา 1 ปี  หลงัจากครบ 1 ปี  ส านกังานประกนัสงัคมจะมีการแจ้งให้ผู้ประกนัตนเปลีย่น
     สถานพยาบาลได้ ตัง้แตเ่ดือนมกราคม ถงึเดือนมีนาคม ของทกุปี
2. กรณีท่ีมีการบนัทกึข้อมลูผิดพลาด   ผู้ประกนัตนจะแจ้งมายงักองทรัพยากรมนษุย์
    ด าเนินการกรอกใบแจ้งการเปลีย่นแปลงข้อเทจ็จริงผู้ประกนัตน (ปสป.6-10) ไปยงัส านกังานประกนัสงัคม 
3. กรณีผู้ประกนัตนมีการเปลีย่นแปลง ช่ือ  นามสกลุ  ท่ีอยู ่ฯลฯ และมีบตุร ผู้ประกนัตนจะกรอกข้อมลูในแบบแจ้งการเปลีย่น
    แปลงข้อเทจ็จริงผู้ประกนัตน (สปส.6-10)

9. ผู้ปฏิบตังิานบริหาร แจ้งข่ือสถานพยาบาลท่ี
ผู้ประกนัตนเลอืกไปยงั
ผู้ประกนัตนเพ่ือทราบ

- พนกังานฯ / ลกูจ้าง 9.1 บตัรประกนัสงัคม

กองทรัพยากรมนุษย์

ผู้ รับผิดชอบ/
ระยะเวลาด าเนินการ

ขั้นตอนการท างาน
เรื่อง การประกันสังคม พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท

พนักงานประจ า พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงาน
ชั่วคราว และลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประเภทลูกจ้างชั่วคราว

หน่วยงาน  งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ 



หมายเลขเอกสาร 15
แกไ้ขคร้ังท่ี :
หนา้ท่ี : 3กองทรัพยากรมนุษย์

ขัน้ตอนการด าเนินการ

1.  กองทรัพยากรมนษุย์ท าบนัทกึไปยงัพนกังานมหาวิทยาลยั/ลกูจ้างชัว่คราว ท่ีบรรจใุหม ่ตามค าสัง่ท่ีได้แนบไปพร้อม
 กบัแบบฟอร์มแบบขึน้ทะเบียนผู้ประกนัตน (สปส.1-03) เพ่ือให้กรอกข้อมลูในรายละเอียดในแบบ สปส.1-03 
 ให้ถกูต้อง 

2.  พนกังานมหาวิทยาลยั/ลกูจ้างชัว่คราว   น าสง่แบบ   สปส.1-03   พร้อมส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนเพ่ือเป็น
 หลกัฐานสง่ส านกังานประกนัสงัคมไปยงักองทรัพยากรมนษุย์

3.  ผู้ปฏิบตัิงานบริหาร กองทรัพยากรมนษุย์ รับเร่ืองและน าสง่งานบริหารทรัพยากรมนษุย์เพ่ือด าเนินการ
4.  ตรวจสอบและกรอกรายละเอียดข้อมลูนายจ้างมหาวิทยาลยัศิลปากร และตรวจสอบข้อมลูผู้ประกนัตนและการเลือก
 สถานพยาบาลให้อยูใ่นรายช่ือสถานพยาบาลประกนัสงัคมตามท่ีส านกังานประกนัสงัคมก าหนด แยกตามจงัหวดั 
 ส านกังานประกนัสงัคม   กระทรวงแรงงานสวสัดิการสงัคม 

5.  รองอธิการบดีฝ่ายบรหิารลงนามในหนงัสือน าส่งแบบขึ �นทะเบียนผู้ประกนัตน  (สปส.1-02) และลงนาม
 ในแบบขึน้ทะเบียนผู้ประกนัตน  (สปส.1-03) 

6.  น าแบบสง่ขึน้ทะเบียนผู้ประกนัตนฯ ไปยงัส านกังานประกนัสงัคม     ผา่นระบบออนไลน์
7.  ส านกังานประกนัสงัคมแจ้งสถานพยาบาลท่ีผู้ประกนัตนเลือกและแบบรายงานการออกบตัรประกนัสงัคมมายงั

 มหาวิทยาลยัศิลปากร
8.  ผู้ปฏิบตัิงานบริหาร กองทรัพยากรมนษุย์รับเร่ืองและน าสง่งานบริหารทรัพยากรมนษุย์เพ่ือด าเนินการ
9.  งานบริหารทรัพยากรมนษุย์แจ้งรายละเอียดให้กบัผู้ประกนัตนแตล่ะรายท่ีสงักดัตามคณะและหนว่ยงานตา่งๆ

 (ระยะเวลาการด าเนินงาน  ตัง้แตว่นัท่ี  1 ตลุาคม  ถงึวนัท่ี 30 กนัยายน  ของทกุปี)

หมายเหตุ    1. บตัรประกนัสงัคมท่ีใช้บริการในสถานพยาบาลท่ีส านกังานประกนัสงัคมก าหนด มีระยะเวลา
          ในการถือบตัรรับรองสทิธ์ิในการรักษาพยาบาลเป็นเวลา  2 ปี  (ปัจจบุนัใช้บตัรประชาชน)

2.  กรณีท่ีมีการบนัทกึข้อมลูในบตัรประกนัสงัคมพลาด ผู้ประกนัตนจะสง่บตัรดงักลา่วมา เพ่ือให้
 กองทรัพยากรมนษุย์ด าเนินการกรอกแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเทจ็ผู้ประกนัตน (สปส. 6-10)
 ไปยงัส านกังานประกนัสงัคม (โดยแนบบตัรประกนัสงัคมเดิมท่ีผิดพลาดไปด้วย)         

3.  กรณีผู้ประกนัตนมีการเปลี่ยนแปลง ช่ือ นามสกลุ ท่ีอยู ่ฯลฯ และมีบตุรผู้ประกนัตนจะกรอกข้อมลู
 ในแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเทจ็จริงผู้ประกนัตน (สปส.6-10)

ผู้รับผิดชอบหลัก นางสาววารี   จลุโพธ์ิ
ผู้รับผิดชอบรอง นางสาวดวงพร พวงอไุร

ขั้นตอนการท างาน
เรื่อง การประกันสังคม พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท

พนักงานประจ า พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงาน
ชั่วคราว และลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประเภทลูกจ้างชั่วคราว

หน่วยงาน  งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
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