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กฎหมายประกันสังคม
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ที่นายจ้างและ HR ต้องรู้!!!

´Ç¹!! ºÑ§¤Ñºãª ¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ 2561
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• Update!! กฎหมายประกันสังคม ปี 2561
• การนําส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมทางอิเล็กทรอนิกส์
บังคับใช้ พฤศจิกายน 2561
- นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป นําส่งเงินสมทบผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์
- นายจ้างที่มีลูกจ้างน้อยกว่า 50 คน สามารถนําส่งเงินสมทบ
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้
• กฎหมายประกันสังคมเกี่ยวกับ “ค่าฝากครรภ์”
บังคับใช้ 1 พฤษภาคม 2561
• กรณีสงเคราะห์บุตร : อัตราค่าสงเคราะห์บุตร เพิ่มขึ้นเท่าไหร่?
• หลักเกณฑ์และวิธีการขอกลับเป็นผู้ประกันตน
ตามพระราชบัญญัติ การกลับมาเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. 2561
(มาตรา 39 ) บังคับใช้ 20 เมษายน 2561
• ยกเลิก : บัตรรับรองสิทธิ การใช้บัตรประจําตัวประชาชนแทน
บัตรรับรองสิทธิ

กําหนดการสัมมนา
วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561
(เวลา 09.00 - 16.00) ณ ห้องสัมมนา

โรงแรม โนโวเทล บางนา
ถ.ศรีนครินทร์

เขาอบรมเดือน พ.ย.-ธ.ค. 2561
รับโปรโมชั่นพิเศษ 3 ตอ!!

1. เขาสัมมนา 3 ทาน
ลดทันที!! 1,000 บาท

(กรณีออกใบเสร็จเดียวกัน/ไมรวมโปรโมชั่นอื่น)

2. รับฟรี Coupon
สวนลด 1,000 บาท

(สำหรับใชเปนสวนลดคาอบรม ม.ค. - ก.พ. 2562
และจองสัมมนากอน 31 ธ.ค. 2561)

3. ฟรี! DHARMNITI
Planner 2019

อัตราค่าสัมมนา
สมาชิก (Tax, HR)
3,500 + VAT 245 = 3,745 บาท
บุคคลทั่วไป
4,200 + VAT 294 = 4,494 บาท
(รวมเอกสาร อาหารว่าง ชา กาแฟ อาหารกลางวัน)

กองทุนประกันสังคม

กองทุนเงินทดแทน

1.Update!! การนําส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (บังคับใช้ พฤศจิกายน 2561)
- นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป นำส่งเงินสมทบ
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
- นายจ้างที่มีลูกจ้างน้อยกว่า 50 คน สามารถนำส่งเงิน
สมทบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้
2.กฎหมายประกันสังคมเพิ่มสิทธิประโยชน์แบบต่างๆ
- กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
มีการเพิ่มสิทธิใดบ้างและค่าใช้จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ
เบื้องต้นมีสิทธิได้รับหรือไม่อย่างไร
- กรณีผู้ประกันเจ็บป่วยเรื้อรัง
มีเพิ่มสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีตาย
อย่างไรบ้าง
- กรณีคลอดบุตร
ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับเงินค่าคลอดบุตรโดยไม่จำกัดครั้ง
และยังได้รับเงินค่าคลอดบุตรเหมาจ่ายยังเท่าเดิมหรือไม่
- กรณีทุพพลภาพ
มีการเพิ่มสิทธิให้ผู้ประกันตนที่สูญเสียสมรรถภาพของ
ร่างกายอย่างไรบ้าง
- กรณีตาย
เงินสงเคราะห์ที่ผู้ประกันตนถึงแก่ความตาย ได้รับเพิ่มมี
อะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมบ้าง
3. หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม
4. ขอบเขตและการบังคับใช้ของกฎหมายประกันสังคม
5. การใช้สิทธิประโยชน์ตามกองทุนประกันสังคม 7 กรณี
สำหรับผู้ประกันตน
- กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
- กรณีคลอดบุตร
- กรณีสงเคราะห์บุตร
- กรณีทุพพลภาพ
- กรณีตาย
- กรณีชราภาพ
- กรณีว่างงาน ยกเว้นผู้ประกันตน ตามมาตรา 39
6. บทบาทหน้าที่ของนายจ้าง และลูกจ้าง ในการส่งเงิน
สมทบประกันสังคม
7. อัตราและวิธีการเรียกเก็บเงินสมทบของนายจ้างและ
ลูกจ้าง จะต้องปฏิบัติอย่างไรสิทธิประโยชน์ภายหลังการ
สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง สิ้นสภาพการเป็นผู้ประกันตน
ตามมาตรา 33
8. กรณีลูกจ้างได้รับสิทธิหยุดงานเนื่องจากตั้งครรภ์ เป็น
เวลานาน เมื่อกลับเข้าทำงานจะได้รับค่าจ้างและการนับ
ระยะเวลาทำงานต่อเนื่องหรือไม่
9. หน้าที่ของโรงพยาบาลตามสิทธิในการให้บริการทางการ
แพทย์แก่ผู้ประกันตน

9. ด่วน!!! 14 โรคที่ประกันสังคมไม่คุ้มคอรง
10.เรื่องลักษณะประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอย่างอื่นซึ่ง
รุนแรงหรือเรื้อรังและเรื่องประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยที่
คณะกรรมการแพทย์ จะพิจารณาให้นายจ้างจ่ายค่า
รักษาพยาบาลเพิ่มเติม ค่ารักษาพยาบาลกรณีใด? ที่
ลูกจ้างสามารถเบิกได้สูงสุดถึง 1,000,000 บาท
- การพิสูจน์...เพื่อจ่ายค่ารักษาพยาบาล กรณีจ่ายจริง
ตามความจำเป็นสูงสุดถึง 1,000,000 บาท
- ใคร? เป็นผู้พิจารณาเห็นชอบในกรณี จ่ายค่ารักษา
พยาบาล
11. Update อัตราค่ารักษาพยาบาลเพื่อประโยชน์ของ
ผู้ประกันตน
- กรณีลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
- กรณีค่ารักษาพยาบาลไม่เพียงพอสำหรับกรณีประสบ
อันตรายหรือเจ็บป่วยในลักษณะต่างๆ
12.หลักการและแนวทางการวางระบบการจ่ายค่ารักษา
พยาบาล สำหรับนายจ้างเจ้าของกิจการ
13.ทำความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนเงินทดแทน เพื่อประโยชน์
ของนายจ้างและลูกจ้างในการบริหารจัดการ
14.กรณีการส่งตัวลูกจ้างเข้ารักษาพยาบาล
15.สิทธิการได้รับเงินทดแทน ภายหลังการสิ้นสภาพการเป็น
ลูกจ้าง
16.สิทธิประโยชน์เงินทดแทนที่นายจ้างและลูกจ้างต้อง
ทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้
- ค่าทดแทนกรณีลูกจ้างประสบอันตรายหรือบาดเจ็บ
- ค่าทดแทนกรณีสูญเสียอวัยวะบางส่วนของร่างกาย
- ค่าทดแทนกรณีทุพพลภาพ
- ค่าทดแทนกรณีตายหรือสูญหาย
17.กรณีศึกษาที่น่าสนใจเกี่ยวกับกองทุนเงินทดแทนและ
หลักการจ่ายค่ารักษาพยาบาล
18.ถาม-ตอบปัญหา

วิทยากร
อาจารย์สุจิตรา บุญชู

อดีต : รองเลขาธิการ สำนักงานประกันสังคม ,
ผู้ตรวจราชการ กระทรวงแรงงาน ,
อนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ คณะกรรมการอุทธรณ์
ปัจจุบัน : ที่ปรึกษาของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ
ประเทศไทย(TDRI) วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
บรรยายด้านกฎหมายประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิม่ ขึ้นถึง 200%
สนใจสํารองที่นั่งได้ที่ TEL 02-555-0700 กด 1, 02-587-6860-4 FAX 02-555-0710

