
 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จาํกดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.co.th  

กฎหมายประกนัสงัคม กฎหมายกองทนุเงนิทดแทน 
ภาคปฏบิตั ิ

 
 

       วทิยากร: อาจารยส์ทิธศิกัด ิ+  ศรธีรรมวฒันา 
ศลิปศาสตรบ์ณัฑติ ( รัฐศาสตร ์) มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

การบรหิารกฎหมายคุม้ครองแรงงานและแรงงานสมัพันธ ์
ศกึษาแนวคําพพิากษาศาลฎกีามากกวา่ 500 คด ี

ประสบการณ์ทํางาน ผูจั้ดการฝ่ายบคุคล บรษัิทเซเรบอส ประเทศไทย จํากดั 
ผูจ้ดัการฝ่ายบคุคล บรษัิทเซา้ทอ์สีตเ์อเชีVยนแพคเกจจิVงแอนดแ์คนนิVง จํากดั 
ผูจ้ดัการฝ่ายบคุคล บรษัิทโตโยตา้ ทรานสปอรต์ ประเทศไทย จํากัด 

ผูจ้ดัการฝ่ายบคุคล บรษัิทซพีซี/ีอาย ิ(ประเทศไทย ) จํากัด 
อดตีประธานชมรมผูบ้รหิารอตุสาหกรรมเกตยเ์วยซ์ติีW 

 

 

25 มถินุายน 2562 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 
 

*สถานที�จดัสมัมนาอาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 
 

หวัขอ้การบรรยายและ Workshop 

   ถา้ปญัหาตอ่ไปนีFเกดิขึFนในบรษิทัของทา่น ทา่นจะตดัสนิใจอย่างไร ??? 
1. สรปุสทิธปิระโยชนข์องประกนัสงัคม มปีระเด็นสาํคญัอะไรบา้ง ? 
2. สรปุสทิธปิระโยชนก์องทนุเงนิทดแทน มปีระเด็นสาํคญัอะไรบา้ง ? 

( สรปุเป็นภาษาคนธรรมดา ทีVเขา้ใจงา่ย ) 
3. เจ็บป่วยหรอืตายในงาน หรอื เป็นเจ็บหรอืตายสว่นตัว ดตูรงไหน ? 
4. ถา้เจ็บจากการทํางาน นายจา้งตอ้งจ่ายค่าจา้งระหวา่งหยุดงานรักษาตัวใหห้รอืไม่ ? 
5. การเจ็บหรอืตายขณะทํางาน ทีVกองทนุไม่จ่าย นายจา้งก็ไม่ตอ้งจ่าย มเีรืVองอะไรบา้ง ดกูฎหมายตรงไหน ? 
6. แม่บา้นแวะซืWอกาแฟ ขนม ผลไมม้าไหวศ้าลพระภูม ิมาเตรียมรับแขก แต่ถูกรถชนตายทีVตลาด ก่อนการ

สแกนนิWว ..เป็นการเสยีชวีติสว่นตัว หรอื หรอืในงาน ? 
7. ตะโกนเลน่กับเพืVอนวา่ตนเองเป็น “ไอแ้มงมุม” ขณะทํางานไต่อยู่บนทีVสูงแลว้ลืVนตกลงมาตาย เป็นการตาย

นอกงาน หรอื ตายในงาน ? 
8. ลูกจา้งมาขอวา่ไม่ตอ้งหักเงนิสมทบประกันสังคม เพราะเขาประกันตนเองตามมาตรา 39 อยู่แลว้ นายจา้ง

ตอ้งหักสง่หรอืไม่ ?  
9. ทํางานวันเดยีวแลว้ออก ตอ้งสง่เงนิสมทบประกันสงัคมไหม ? 
10. ทํางานวันเดยีวแลว้บาดเจ็บจากการทํางาน นายจา้งตอ้งรับผดิชอบหรอืไม ่? 
11. นายจา้งใหล้กูจา้งไปซอ่มไฟฟ้าทีVบา้นสว่นตัว แลว้ถูกไฟฟ้าชอ๊ตตาย เป็นการตายสว่นตัวหรอืตายเนืVองจาก

การทํางาน 
12. พ่อ แม่ ตายหมดแลว้ เหลอืพีVนอ้งสองคนเป็นโสดทั Wงคู่ พีVสาวตาย นอ้งสาวจะไดเ้งนิสงเคราะหท์ายาทจาก

ประกนัสงัคมหรอืไม ่ 
13. โรงพยาบาลบอกวา่โรคมะเร็งใชส้ทิธไิม่ได ้จงึจ่ายเงนิเอง มารูท้หีลังว่า สปส.รักษาฟรไีด ้จะเบกิเงนิคนืได ้

หรอืไม่ ? 
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14. ลกูจา้งตอ้งการไดรั้บการรักษาทีVสงูกว่าประกันสงัคม ประกันสงัคมจงึใหทํ้าสญัญาสละสทิธปิระกันสงัคม จะ
ไปเบกิประกนัสงัคมอกีไดห้รอืไม่ ? 

15. โรงพยาบาลตามบัตรรับรองสทิธรัิกษาพยาบาลประกันสังคม รักษาโรคทางสมองไม่ไดแ้ละไม่มีแพทย์
ผูเ้ชีVยวชาญ ดว้ยความเร่งรีบเพืVอรักษาชวีติผูป้ระกันตน ญาตจิงึยา้ยไปโรงพยาบาลเอกชนเอง ค่ารักษาทีV
โรงพยาบาลเอกชนนัWน ประกันสงัคมตอ้งจ่ายหรอืไม.่.?? 

16. ลูกจา้งเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉิน เขา้โรงพยาบาลใกลท้ีVสุดจนอาการปลอดภัยแลว้ จึงยา้ยไปผ่าตัดทีV
โรงพยาบาลอืVนทีVไม่ใช่โรงพยาบาลประกันสังคม ประกันสังคมบอกว่าโรงพยาบาลในบัตรรับรองสทิธกิ็
ผา่ตัดได ้การไปทีVลกูจา้งไปทีVอืVนเองเชน่นีW..ตอ้งจ่ายเอง ใชห่รอืไม ่? 

17. บาดเจ็บระหวา่งแขง่กฬีากับบรษัิทอืVนวันหยุด แขง่ในนามบรษัิท ถอืเป็นเจ็บสว่นตัวหรอืเจ็บในงาน ? 
18. พนักงานทีVป่วยจากการทํางาน นายจา้งจะเลกิจา้งไดห้รอืไม่ ? 
19. ขั WนตอนทีVนายจา้งตอ้งทํา กอ่นการเลกิจา้งลกูจา้งทีVป่วยมาก ตอ้งทําอยา่งไรบา้ง ? 
20. ตายสว่นตัว กับ ตายในงาน อะไรมากกวา่กนั ? 
21. สรุป คําถามและคําตอบ 

 

ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 
อัตราหลักสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายในวนัที� 25 มถินุายน 2562 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 3,900.00 273.00 117.00 4,056.00 4,173.00 
สมาชกิ HIPO 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00 

พเิศษ! ชําระภายในวนัที�  10 มถินุายน 2562 (โอนเงนิ หรอื แฟกซส์าํเนาหนา้เช็ค) 

ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00 
สมาชกิ HIPO 3,400.00 238.00 102.00 3,536.00 3,638.00 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันีW 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ สาขาซอยอาร ีบญัชสีะสมทรัพย ์เลขทีV 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บญัชอีอมทรัพย ์สาขาพหลโยธนิ เลขทีV 014-2-63503-8 

          ชืVอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิVง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีV จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีV 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืVอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน ชืVอหลกัสตูรและวนัอบรม 
2.  ชาํระดว้ยเชค็สัVงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิVง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีV จํากดั (สาํนักงานใหญ)่ 
3.  หัก ณ ทีVจา่ย 3% เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีVไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิVง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีV จํากดั 
โทรศพัท:์ 02-615-4499, 02-615-4477-8    
แฟกซ:์ 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
เวปไซด:์ www.hipotraining.co.th  
อเีมล:์ hipotraining@gmail.com  
ไอด ีไลน:์ hipotraining 
เฟสบุค๊: www.facebook.com/HIPOtraining 
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อบรม, สมัมนา, กฎหมาย, ประกนัสงัคม, สทิธ,ิ ประโยชน,์ กองทุนเงนิทดแทน, หลกัสตูร 


