
 

เลขที่....................... 
แบบรายงานการเข้าประชุม /อบรม/สัมมนา /ศึกษาดูงาน 

  รายบุคคล    กลุ่มบุคคล 
 

ชื่อ - สกุล :  นางสาวแสงจันทร์  หวานอารมย์  ต าแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล        ฝ่าย: ส านักงานผู้อ านวยการ 
ชื่อหลักสูตร :  การประชุมชี้แจง  เรื่อง “การปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล” ครั้งที่ 2 
วันเดือนปี   26  มีนาคม  2562   เวลา  13.00 – 16.00 น. 
สถานที่จัด ณ  ห้องศาสตราจารย์ ดร.กานดา ณ ถลาง  ห้องประชุมชั้น 2  อาคารบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
หน่วยงานผู้จัด ส่วนทรัพยากรบุคคล ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ค่าใช้จ่าย                    ไม่มี      มี  จ านวน....................บาท                          

เบิกจ่ายจากงบประมาณ  แผ่นดิน  เงินรายได้ งบอ่ืนๆ (ระบุ)............................ 
ใบเกียรติบัตร/วุฒิบัตร    ได้รับ       ไม่ได้รับ       ไม่มี 
สรุปสาระส าคัญ :  

             ส่วนทรัพยากรบุคคล ส านักงานอธิการบดี  ได้เชิญวิทยากรจากส านักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 12        
มาให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง “งานสิทธิประโยชน์และงานขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน” ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
              นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนข้ึนไป ต้องขึ้นทะเบียนนายจ้างพร้อมกับขึ้นทะเบียนลูกจ้าง เป็นผู้ประกันตนภายใน           
30 วัน และเม่ือมีการรับลูกจ้างใหม่เพ่ิมข้ึนต้องแจ้งขึ้นทะเบียนลูกจ้างใหม่ภายใน 30 วัน เช่นกัน  มิฉะนั้นจะมีความผิดระวาง     
โทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน  หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท  หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
              1.  หน้าที่ของนายจ้าง ตามกฎหมายประกันสังคม 
                   1.1 ขึ้นทะเบียนนายจ้าง : เมื่อใดก็ตามที่นายจ้างมีลูกจ้างในกิจการตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป  นายจ้างมีหน้าที่ต้อง          
ยื่นแบบขึ้นนทะเบียนนายจ้าง ซึ่งเรียกว่าแบบ สปส.1-01 และยื่นแบบแสดงรายชื่อลูกจ้าง หรือแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน          
ซึ่งเรียกว่าแบบ สปส.1-03  เพื่อให้ลูกจ้างได้เป็นผู้ประกันตน 
                    โดยกฎหมายประกันสังคมได้ก าหนดคุณสมบัติของลูกจ้างท่ีได้รับการยกเว้นไม่ต้องขึ้นทะเบียนนายจ้าง และ             
นายจ้างไม่ต้องยื่นแบบรายชื่อให้ลูกจ้างเป็นผู้ประกันตน  ดังนี้ 
                    ประการแรก คือ  ต้องเป็นลูกจ้างท่ีไม่ได้รับการยกเว้นตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 4 พระราชบัญญัติประกัน        
สังคม พ.ศ. 2533  ได้แก่  ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว รายวัน  และลูกจ้างชั่วคราวรายชั่วโมงของข้าราชการ     
ส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่น ฯลฯ 
                    ประการที่สอง  คือ  ลูกจ้างต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า 15 ปีบริบูรณ์  และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์  เว้นแต่กรณีที่              
มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้ว  แต่ยังคงท างานในสถานประกอบการเดิมอยู่ต่อไปอย่างต่อเนื่อง  บุคคลดังกล่าวก็จะต้องเป็น             
ผู้ประกันตนต่อไป           
                    1.2  จ่ายเงินสมทบในส่วนของนายจ้าง : กฎหมายประกันสังคมก าหนดให้มีกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่ง เรียกว่า            
“กองทุนประกันสังคม” โดยให้นายจ้างผู้ประกันตนและรัฐบาลเป็นผู้จ่ายสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม 
                    1.3  หน้าที่หกัค่าจ้างของลูกจ้างเท่ากับจ านวนที่ต้องน าส่งเป็นเงินสมทบ : ทุกครั้งที่นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้                  
กับลูกจ้าง  กฎหมายก าหนดให้นายจ้างต้องหักค่าจ้างของลูกจ้างเท่ากับจ านวนที่ต้องน าส่งเงินสมทบ 
                         
     

     
 

    
 



                    1.4  หน้าที่รบัผิดใช้เงินสมทบในส่วนของผู้ประกันตน : กรณีนายจ้างไม่ได้หักค่าจ้างของผู้ประกันตนไว้หรือ  
นายจ้างหักเงินค่าจ้างของลูกจ้างไว้แล้วแต่ไม่ได้น าส่งหรือส่งไม่ครบจ านวนตามที่หักไว้ จะมีผลต่อนายจ้างและผู้ประกันตน     
(นายจ้างต้องรับผิดในจ านวนเงินสมทบที่นายจ้างยังมิได้น าส่งกองทุน และเงินเพ่ิมของเงินสมทบท่ียังไม่ได้น าส่งเข้ากองทุน) 
                    1.5  น าส่งเงนิสมทบ :  เมื่อนายจ้างหักเงินค่าจ้างของลูกจ้างไว้แล้ว นายจ้างจะต้องน าเงินสมทบในส่วนของ
ผู้ประกันตนที่นายจ้างได้หักไว้นั้น  รวมทั้งเงินสมทบในส่วนที่นายจ้างต้องจ่ายสมทบเข้ากองทุนตามจ านวนที่เท่ากับเงินสมทบ  ของ
ลูกจ้าง  น าส่งส านักงานประกันสังคมภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่หักเงินสมทบไว้  โดยนายจ้างต้องกรอกแบบ            
รายการแสดงการส่งเงินสมทบ คือ  แบบ สปส. 1-10  (ส่วนที่ 1 และ 2) และแบบ สปส. 1-10/1 ให้ถูกต้องครบถ้วน 
 

     2. หลักฐานที่ใช้ในการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน 
 กรอกแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส.1-03) 
 บัตรประจ าตัวประชาชนหรือหลักฐานอื่นๆ ที่สามารถแสดงตนได้ 
 ใบอนุญาตท างานและส าเนาหนังสือเดินทางหรือใบอนุญาติท างานและใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว  

ในกรณีผู้ประกันตนเป็นชาวต่างชาติ 
 ลูกจ้างที่เคยยื่นแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนมาแล้วให้แจ้งการข้ึนทะเบียนผู้ประกันตน (สปส. 1-03/1)  

ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ลูกจ้างเข้าท างาน 
 
               3.  การแจ้งเปลี่ยนสถานพยาบาล  สามารถท าได้ด้วยกัน 3 วิธี  คือ 
                     3.1  ยื่นแบบเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพทย์ สปส. 9-02  ได้ที่ส านักงานประกันสังคม 
กรุงเทพมหานคร / จังหวัด / สาขาทุกแห่งทั่วประเทศไทย 
                     3.2  ท ารายงานผ่านเว็บไซต์ประกันสังคม www.sso.go.th 
                     3.3  ท ารายการผ่านแอปพลิเคชั่น SSO Connect  
 
               4.  ภารกิจส านักงานประกันสังคม 
                   4.1  กองทุนประกันสังคม  คือ  กองทุนที่ให้หลักประกันแก่ผู้ประกันตนให้ได้รับประโยชน์  เมื่อต้องประสบ       
อันตราย หรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ  หรือตาย  ซึ่งไม่เนื่องจากการท างาน  รวมทั้งกรณีคลอดบุตร  สงเคราะห์บุตร  ชราภาพ         
และว่างงาน 
                   4.2  กองทุนเงินทดแทน คือ  กองทุนที่จ่ายเงินทดแทนให้แก่ลูกจ้างแทนนายจ้าง เมื่อลูกจ้างประสบอันตราย  
เจ็บป่วยถึงแก่ความตาย หรือสูญหาย เนื่องจากการท างานให้แก่นายจ้าง โดยไม่ค านึงถึงวัน เวลา และสถานที่  แต่จะดูสาเหตุ         
ที่ท าให้ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย 
 
              5.  การเพิ่มสิทธิประโยชน์ 
                   5.1  ขยายความคุ้มครองให้ลูกจ้างโดยเพิ่มเงินทดแทน 
                           ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่    
10  ตุลาคม 2561  โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ 11 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งได้มีการปรับปรุงค่ารักษาพยาบาลและขยาย
ความคุ้มครองให้ลูกจ้าง เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม ให้ลูกจ้างได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้น และนายจ้างได้รับความเป็น
ธรรม  โดยได้มีการเพ่ิมอัตราการจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพในการท างาน  และค่าท าศพกรณีลูกจ้างประสบ
อันตรายหรือเจ็บป่วยจนถึงแก่ความตาย หรือสูญหาย โดยออกเป็นกฎกระทรวงเพ่ือให้ลูกจ้างได้รับประโยชน์ ดังนี้                                                                                                                                                                

http://www.sso.go.th/
https://www.sanook.com/money/


                      -  เพ่ิมอัตราค่าทดแทนกรณีต่างๆ จาก 60% เป็น 70% ของค่าจ้างรายเดือน 
                      -  เพ่ิมระยะเวลาการจ่ายค่าทดแทนกรณีลูกจ้าง ทุพพลภาพเป็นไม่น้อยกว่า 15 ปี จากเดิมไม่เกิน 15 ปี   
                      -  เพ่ิมระยะเวลาการจ่ายค่าทดแทนกรณีลูกจ้าง ถึงแก่ความตายหรือสูญหายมีก าหนด 10 ปี จากเดิม

ก าหนด 8 ป ี
                       -  ก าหนดการจ่ายค่าทดแทนส าหรับกรณีลูกจ้าง ไม่สามารถท างานได้ให้ได้รับตั้งแต่วันแรกที่ลูกจ้างไม่

สามารถท างานได้ จากเดิมจ่ายค่าทดแทนกรณีลูกจ้าง ไม่สามารถท างานติดต่อกันเกิน 3 วัน 
                       -  เพ่ิมการจ่ายค่าท าศพแก่ผู้จัดการศพของลูกจ้าง  ตามอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง  จากเดิมจา่ย     

ค่าท าศพเป็นจ านวน 100 เท่า ของอัตราสูงสุดของค่าจ้างขั้นต่ ารายวัน 
                       -  เพ่ิมสิทธิรักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยจากการท างานให้ลูกจ้างราชการ จนสิ้นสุดการรักษาไม่ว่าค่ารักษา

จะเป็นเท่าไรก็ตาม  (เข้างานวันแรกก็ได้สิทธิทันที)  ส่วนลูกจ้างส่วนเอกชน  จะได้รับสิทธิเพิ่มค่ารักษาพยาบาลจนการรักษา
สิ้นสุด จากเดิมตั้งเพดานที่ 2 ล้านบาท   

                      -  ในส่วนของนายจ้างก็จะได้รับประโยชน์จากร่างพระราชบัญญัติเงินทดแทนนี้เช่นกัน โดยมีการปรับลด
เงินเพ่ิมตามกฎหมายจากเดิม 3% ต่อเดือน ลดลงเหลือ 2% ต่อเดือน และก าหนดเกณฑ์การค านวณเงินเพ่ิม กรณีนายจ้าง
ค้างช าระเงินสมทบ โดยก าหนดให้จ านวนเงินเพิ่มต้องไม่เกินจ านวนเงินสมทบท่ีนายจ้างต้องจ่าย จากเดิมไม่ได้ก าหนดเพดาน
เงินเพ่ิมไว้ 

5.2  ขยายความคุ้มครองให้ผู้ประกันตนกรณีฝากครรภ ์
                       เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561  ส านักงานประกันสังคมได้ประกาศเพ่ือสนับสนุนการฝากครรภ์ โดยประกัน     
สังคมมีประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตรอยู่แล้วในอัตรา 13,000 บาท ได้เพ่ิมประโยชน์ทดแทนค่าตรวจและฝากครรภ์เพ่ิมอีก          
1,000 บาท  โดยจะจ่ายตามอายุครรภ์ดังนี้                                                                                                                    

                         •   อายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ จ่ายในอัตราเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 500 บาท 
                         •   อายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 20 สัปดาห์ จ่ายในอัตราเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 300 บาท 
                         •   อายุครรภ์มากกว่า 20 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 28 สัปดาห์ จ่ายในอัตราเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 200 บาท 
 

                       ในกรณีผู้ประกันตนที่ตั้งครรภ์และบุตรเสียชีวิตก่อน 28 สัปดาห์  ยังมีสิทธิได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรคอีกด้วย  ผู้ประกันตนคนใดที่ต้องการขอรับประโยชน์ทดแทนนี้  ให้น าหลักฐานการเข้ารับบริการจาก
สถานพยาบาลที่ไปฝากครรภ์ตามอายุครรภ์ที่ก าหนด  เพ่ือขอรับประโยชน์ทดแทนในส่วนค่าตรวจและรับฝากครรภ์เพ่ิมเติม
ได้โดยไม่ต้องรอให้มีการคลอดบุตรแต่อย่างใด 
 

                 5.3  เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรช่วยผู้ประกันตน 
                      ส านักงานประกันสังคม เพ่ิมเงินสงเคราะห์บุตร จาก  400  บาท เป็น  600  บาทต่อคน  เริ่มจ่าย 31       
มกราคม  2562  พร้อมจ่ายย้อนหลังไปจนถึงเดือนมกราคม 2561 จ านวนเดือนละ 200 บาท รวม 12 เดือน เพ่ือส่งเสริม     ให้
คนไทยมีบุตรมากขึ้น โดยบุตรของผู้ประกันตนตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 6 ขวบ จ านวน 3 คน  จะได้รับเงินสงเคราะห์บุตร        
จ านวน  600  บาทต่อคน  และเพ่ือเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรของประชาชนและภาคแรงงานให้        
สามารถเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  
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