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พ  บันทึกข้อดวาม
ส ่ว น ร า ช ก า ร  กองการเงินและบัญชี ส่วนควบคุมเงินเดือนและค่าจ้าง โทร. o  ๒๒๔๑ ๔๑๓๔
ที่ 4<แ . 4 * 9  /V&b)*................... ว ัน ท ี่ ตุลาคม ๒๔๖๒
เร ือ ง  ซ้อมความเข้า,โจเก่ียวกับกๆรบันทุกแจ้ง,วันท่ี'ข้ึนทะเบียนผู้’ประกันตน และแจ้งวันที่ล้ินลุดความเป็นผู้ประกันตน 

ของพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวรายวัน น ับ  7 7
เรียน ผู้อำนวยการสำนัก และ ผู้อำนวยการกอง

ตามที่ สำนัก กอง ได้ดำเนินการจ้างพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวรายวัน โดยมีฐานะ 
เป็นนายจ้างของผู้ประกันตน ทำหน้าที่ใบการบันทึกแจ้งวันที่ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน และแจ้งวันที่สิ้นสุดความเป็น 
ผู้ประกันตนของพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวรายวันในระบบประกันสังคม บั้น เนื่องจากมีบางสำนัก 
กอง บันทึกแจ้งวันที่ฃึ้นทะเบียนผู้ประกันตน และวันที่สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนของพนักงาบราชการและ 
ล ูกจ ้างช ั่วคราวรายว ัน ในระบบประก ัน ส ังคมไม ่ถ ูกด ้อง ดือ บ ัน ท ึกไม ่ตรงก ับว ัน ท ี่เร ิ่มปฏ ิบ ัต ิงาน และ 
วันที่ส ิ้นสุดการปฏิบัต ิงาน ตามคำส ั่งจ ้างพนักงานราชการ คำส ั่งจ ้างล ูกจ ้างช ั่วคราวรายว ัน คำสั่งอนุญาต 
ให้พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงาน คำสั่งอนุญาตให้ลูกจ้างชั่วคราวรายวันลาออกจากการปฏิบีติงาน 
ประกาศกรมชลประทานพนักงานราชการถึงแก่กรรม และประกาศกรมชลประทานลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 
ถึงแก่กรรม ทำให้ข้อมูลการถอนดืนเงินสมทบประกันสังคมของกรมชลประทานกับสำนักงานประกับสังคม 
ม ีความคลาดเคล ื่อน กองการเงินและบัญชีจ ้งไม่สามารถถอนคืนเงินสมทบส่วนที่เก ินส ิทธิจากสำนักงาน 
ประกันสังคมได้

ดังบั้น เพ ื่อให ้การป ฏ ิบ ัต ิงาน ชองเจ ้าห น ้าท ี่ของส ำน ัก  กอง เป ็น ไป ด ้วยความถ ูกต ้อง 
มีประสิทธิภาพและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน กองการเงินและบัญชี จีงขอซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบันทึก 
แจ้งว ันท ี่ฃ ี้นทะเบ ียนผ ู้ประก ับตน และแจ้งว ันท ี่ส ิ้นส ุดความเป ็นผ ู้ประก ันตนของพน ักงานราชการและ 
ลูกจ้างชั่วคราวรายวันในระบบประกันสังคม ดังนี้

๑. กรณีการเข้าปฏิบัติงานใหม่ ให้บันทึกแจ้งวันที่ข ึ้นทะเบียนผู้ประกันตนให้กับพนักงาน 
ราชการและลูกจ้างชั่วคราวรายวันในระบบประกันสังคม (แบบ สปส.๑-๐๓) โดยระบุวัน เดือน ปี ที่ขึ้นทะเบียน 
ผู้ประกันตน ตามวันที่ม ีผลตามคำสั่งจ ้างและระบ ุลำด ับสาขาตามที่ สำนัก กอง ได ้ข ึ้นทะเบ ียนนายจ้างไว้ 
ภายใน ๓0 วันนับแต่วันที่เข้าปฏิบัติงานตามคำสั่งจ้างพนักงานราชการ คำสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 
หากมีเจตนาฝ่าปีน ถือเป็นความผิด ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.๒๔๓๓ มาตรา ๙๖ ตองระวางโทษ 
จำคุกไม่เกิน ๖ เดือนหรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำบั้งปรับ ถ้าการกระทำผิดดังกล่าวเป็นความผิด 
ต่อเนื่อง ต้องระวางโทษปรับอีกวันละไม่เกินห้าพับบาทตลอดระยะเวลาที่ยังฝ่าปีนหรือไม่ปฏิบัติตาม

๒. กรณีการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน ให้บันทึกแจ้งวันทีส่ ิ้นสุดความเป็นผูป้ระกันตน 
ให้ก ับพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวรายวันในระบบประกันสังคม (แบบ สปส.๖-๐๙) โดยระบุสาเหตุ 
การส้ินสุด และวัน เดือน ปี ที่สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนตามวันที่มีผลตามคำสั่งอนุญาตให้พนักงานราชการ 
ลาออกจากการปฏ ิบ ัต ิงาน  คำส ั่งอน ุญ าตให ้ล ูกจ ้างช ั่วคราวรายว ัน ลาออกจากการปฏ ิบ ัต ิงาน  ประกาศ 
กรมชลประทานพนักงานราชการถึงแก่กรรม และประกาศกรมชลประทานลูกจ้างชั่วคราวรายวันถึงแก่กรรม 
และระบ ุลำด ับ ท ี่สาขาตามท ี่ส ำน ัก  กอง ได ้ข ึ้นทะเบ ียนนายจ ้างไว ้ ภายในว ัน ท่ี ๑๔ ของเด ือนถัดไป 
หากมีเจตนาฝ่าปีนต้องรับโทษเช่นเดียวกับข้อ ๑

๓.กรณีเป็นการกระทำ...
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rn. กรณีเป็นการกระทำโดยการแจ้งรายการตามข้อ ๑ หรีอข้อ ๒ โดยมีเจตนากรอกข้อมูล 
ความเป็นเท ็จ เซ่น นำบ ุคคลอี่นท ี่ม ิใซ ่ล ูกจ ้างของตนมาขึ้นทะเบ ียนเป ็นผู้ประกันตน เป ็นความผิดตาม 
พระราขบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.๒๕:๓๓ มาตรา ๙๗ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน 
สองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ อีกทั้งยังมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย

๔. กรณีพนักงานราขการ และลูกจ้างชั่วคราวรายวัน มีคำสั่งอนุญาตให้ลาออกจากราชการ 
และมีคำสั่งจ้างใหม่ในสังกัดเดียวกันให้บับท็กแจ้งวันที่สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตบตามวันที่มีผลตามคำสั่ง 
อนุญาตให้ลาออกจากราชการในระบบประกันสังคมก่อนแล้วจีงบันทึกแจ้งวันเดือน ปีขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนใหม่ 
ตามวันที่มีผลตามคำสั่งจ้าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

(นายไพฑูรย์ ไชยภูมิสกุล)
ผู้อำนวยการกองพัสดุ รักษาราชการแทบ 

ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
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