ั
กฎหมายประก ันสงคม
กฎหมายกองทุนเงินทดแทน
ภาคปฏิบ ัติ
ั + ศรีธรรมว ัฒนา
ิ ธิศกดิ
วิทยากร: อาจารย์สท
ศิลปศาสตร์บณ
ั ฑิต ( รัฐศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
การบริหารกฎหมายคุ ้มครองแรงงานและแรงงานสัมพันธ์
ศึกษาแนวคําพิพากษาศาลฎีกามากกว่า 500 คดี
ประสบการณ์ทํางาน ผู ้จัดการฝ่ ายบุคคล บริษัทเซเรบอส ประเทศไทย จํากัด
V นแพคเกจจิงV แอนด์แคนนิงV จํากัด
ผู ้จัดการฝ่ ายบุคคล บริษัทเซ ้าท์อส
ี ต์เอเชีย
ผู ้จัดการฝ่ ายบุคคล บริษัทโตโยต ้า ทรานสปอร์ต ประเทศไทย จํากัด
ผู ้จัดการฝ่ ายบุคคล บริษัทซีพซ
ี /ี อายิ (ประเทศไทย ) จํากัด
ิ ีW
อดีตประธานชมรมผู ้บริหารอุตสาหกรรมเกตย์เวย์ซต
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09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คด
ิ กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
ั
*สถานทีจ
 ัดสมมนาอาจเปลี
ย
 นแปลงได้ตามความเหมาะสม

ห ัวข้อการบรรยายและ Workshop
ั
ํ ค ัญอะไรบ้าง ?
ิ ธิประโยชน์ของประก ันสงคม
1. สรุปสท
มีประเด็นสา
ํ ค ัญอะไรบ้าง ?
ิ
2. สรุปสทธิประโยชน์กองทุนเงินทดแทน มีประเด็นสา
( สรุปเป็ นภาษาคนธรรมดา ทีเV ข ้าใจง่าย )
3. เจ็บป่ วยหรือตายในงาน หรือ เป็ นเจ็บหรือตายสว่ นตัว ดูตรงไหน ?
4. ถ ้าเจ็บจากการทํางาน นายจ ้างต ้องจ่ายค่าจ ้างระหว่างหยุดงานรักษาตัวให ้หรือไม่ ?
5. การเจ็บหรือตายขณะทํางาน ทีก
V องทุนไม่จา่ ย นายจ ้างก็ไม่ต ้องจ่าย มีเรือ
V งอะไรบ ้าง ดูกฎหมายตรงไหน ?
ืW กาแฟ ขนม ผลไม ้มาไหว ้ศาลพระภูม ิ มาเตรียมรับแขก แต่ถูกรถชนตายทีต
6. แม่บ ้านแวะซอ
V ลาด ก่อนการสแกน
ี ชวี ต
นิวW ..เป็ นการเสย
ิ สว่ นตัว หรือ หรือในงาน ?
7. ตะโกนเล่นกับเพืVอนว่าตนเองเป็ น “ไอ ้แมงมุม” ขณะทํางานไต่อยู่บนทีส
V ูงแล ้วลืน
V ตกลงมาตาย เป็ นการตาย
นอกงาน หรือ ตายในงาน ?
8. ลูกจ ้างมาขอว่าไม่ต ้องหักเงินสมทบประกันสังคม เพราะเขาประกันตนเองตามมาตรา 39 อยู่แล ้ว นายจ ้างต ้อง
หักส่งหรือไม่ ?
9. ทํางานวันเดียวแล ้วออก ต ้องสง่ เงินสมทบประกันสงั คมไหม ?
10. ทํางานวันเดียวแล ้วบาดเจ็บจากการทํางาน นายจ ้างต ้องรับผิดชอบหรือไม่ ?
่ มไฟฟ้ าทีบ
๊ ตตาย เป็ นการตายสว่ นตัวหรือตายเนืVองจาก
11. นายจ ้างให ้ลูกจ ้างไปซอ
V ้านสว่ นตัว แล ้วถูกไฟฟ้ าชอ
การทํางาน
12. พ่อ แม่ ตายหมดแล ้ว เหลือพีVน ้องสองคนเป็ นโสดทังW คู่ พีส
V าวตาย น ้องสาวจะได ้เงินสงเคราะห์ทายาทจาก
ประกันสงั คมหรือไม่
ิ ธิไม่ได ้ จึงจ่ายเงินเอง มารู ้ทีหลั งว่า สปส.รัก ษาฟรีได ้ จะเบิกเงินคืนได ้
13. โรงพยาบาลบอกว่าโรคมะเร็ งใชส้ ท
หรือไม่ ?
14. ลูกจ ้างต ้องการได ้รับการรักษาทีส
V ูงกว่าประกันสังคม ประกันสังคมจึงให ้ทําสัญญาสละสิทธิประกันสังคม จะ
ไปเบิกประกันสงั คมอีกได ้หรือไม่ ?

บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อีเมล์: hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.co.th

ิ ธิรั ก ษาพยาบาลประกั น สั ง คม รั ก ษาโรคทางสมองไม่ ไ ด ้และไม่ มีแ พทย์
15. โรงพยาบาลตามบั ต รรั บ รองส ท
ีV วชาญ ด ้วยความเร่งรีบเพืVอ รั กษาช วี ต
ผู ้เช ย
ิ ผู ้ประกันตน ญาติจงึ ย ้ายไปโรงพยาบาลเอกชนเอง ค่ารั ก ษาทีV
ั
โรงพยาบาลเอกชนนัน
W ประกันสงคมต ้องจ่ายหรือไม่..??
16. ลูกจ ้างเกิดอุบต
ั เิ หตุฉุกเฉิน เข ้าโรงพยาบาลใกล ้ทีส
V ด
ุ จนอาการปลอดภัยแล ้ว จึงย ้ายไปผ่าตัดทีโV รงพยาบาล
อืน
V ทีไV ม่ใช่โรงพยาบาลประกันสังคม ประกันสังคมบอกว่าโรงพยาบาลในบัตรรับรองสิทธิก็ผ่าตัดได ้ การไปทีV
่ นี.W .ต ้องจ่ายเอง ใชห
่ รือไม่ ?
ลูกจ ้างไปทีอ
V น
ืV เองเชน
17. บาดเจ็บระหว่างแข่งกีฬากับบริษัทอืน
V วันหยุด แข่งในนามบริษัท ถือเป็ นเจ็บสว่ นตัวหรือเจ็บในงาน ?
18. พนักงานทีป
V ่ วยจากการทํางาน นายจ ้างจะเลิกจ ้างได ้หรือไม่ ?
19. ขัน
W ตอนทีน
V ายจ ้างต ้องทํา ก่อนการเลิกจ ้างลูกจ ้างทีป
V ่ วยมาก ต ้องทําอย่างไรบ ้าง ?
20. ตายสว่ นตัว กับ ตายในงาน อะไรมากกว่ากัน ?

ประกาศนียบ ัตร: บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซ ี จําก ัด
อ ัตราหล ักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)
ชําระภายในว ันที 20
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ั
ค่าสมมนา

VAT 7%

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย
3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มห
ี นงั สือห ัก
ณ ทีจ
 า
่ ย

2,900.00

203.00

87.00

3,016.00

3,103.00

วิธก
ี ารชําระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนีW
1.1 ธนาคารกรุงเทพ สาขาซอยอารี บัญชีสะสมทรัพย์ เลขทีV 127-4-66322-6
1.2 ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขาพหลโยธิน เลขทีV 014-2-63503-8
V บัญชี บริษัท ไฮโพ เทรนนิงV แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีV จํากัด
ชือ
และแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ ้ามี) ทีV 0-2615-4479
ืV บริษัท เบอร์ตด
V หลักสูตรและวันอบรม
พร ้อมระบุชอ
ิ ต่อของท่าน ชือ
2. ชําระด ้วยเช็คสังV จ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิงV แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีV จํากัด (สํานั กงานใหญ่)
3. หัก ณ ทีจ
V า่ ย 3% เลขประจําตัวผู ้เสียภาษี 0-1055-48105-59-0
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉ ัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คน
ื เงินทีไV ด ้ชําระมาแล ้ว
รายละเอียดเพิม
 เติม กรุณาติดต่อ:
บริษัท ไฮโพ เทรนนิงV แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีV จํากัด
โทรศัพท์: 02-615-4499, 02-615-4477-8
แฟกซ์: 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2
เวปไซด์: www.hipotraining.co.th
อีเมล์: hipotraining@gmail.com
ไอดี ไลน์: hipotraining
เฟสบุค
๊ : www.facebook.com/HIPOtraining

บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อีเมล์: hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.co.th

อบรม, สัมมนา, กฎหมาย, ประกันสังคม, สิทธิ, ประโยชน์, กองทุนเงินทดแทน, หลักสูตร

บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อีเมล์: hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.co.th

