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ั
Update กฎหมายประก ันสงคม
้ า
ทีมผ
ี ลบ ังค ับใชล
่ สุดปี พ.ศ.2564
วันที่ 19 สงิ หาคม 2564 เวลา 13.00-17.00 น.

วัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้ผู ้เข ้ารับการอบรมทราบถึงการ Updateของกฎหมายประกันสงั คมทีม
่ ผ
ี ลบังคับใชล่้ าสุดในปี 2564 มีกรณี
ิ ของ
ใดบ ้าง...
หรือในกรณีนอกเวลาทางาน เมือ
่ มีลก
ู จ ้างในสถานประกอบกิจการเข ้าปกป้ องทรัพย์สน
นายจ ้างแล ้วประสบอันตรายหรือเจ็บป่ วย เป็ นการกระทาลักษณะใดลูกจ ้างถึงจะได ้รับการคุ ้มครองจากกองทุนเงิน
ทดแทน (เพราะเกิดขึน
้ นอกเวลางาน)
ิ ธิของลูกจ ้างขณะปฏิบัตงิ านให ้กับนายจ ้าง ในกรณีประสบ
2. เพือ
่ ให ้นายจ ้างหรือผู ้บริการงานขององค์กร ทราบสท
่ เป็ นโรคอันเนือ
อันตราย
เชน
่ งมาจากการทางาน เจ็บป่ วย ทุพพลภาพ สูญหาย หรือถึงแก่ความตาย
ิ ธิหรือประโยชน์ตอบแทนจากกองทุนเงินทดแทนในแต่
สาเหตุเนือ
่ งมาจากการทางานให ้กับนายจ ้าง จะได ้รับสท
ละกรณีมอ
ี ะไรบ ้าง…
ิ ธิจากกองทุนประกันสงั คม
3. เพือ
่ ให ้ผู ้เข ้ารับการอบรมได ้ทราบถึงลูกจ ้างทีเ่ ป็ นผู ้ประกันตน ตาม ม.33 การได ้รับสท
ิ ธิหรือ
และ/หรือในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่ วยทีน
่ อกเหนือจากการทางานให ้กับนายจ ้างจะได ้รับสท
ประโยชน์ตอบแทนจากกองทุนประกันสงั คมมีกรณีใดบ ้าง…
หัวข ้อในการอบรม

ิ ธิของลูกจ ้างจากกองทุนเงินทดแทน
หมวด 1: การได ้รับสท
1. กองทุนเงินทดแทนจัดตัง้ ขึน้ มีวตั ถุประสงค์อะไรบ ้าง..?
2. เมือ่ ลูกจ ้างเข ้าปฏิบัตงิ านให ้กับนายจ ้างจะได ้รับการคุ ้มครองจากกองทุนเงินทดแทนเมือ่ ใด..?
3. การประสบอันตรายเนือ่ งจากการทางานให ้กับนายจ ้าง หมายความว่าอย่างไร..?
4. การเจ็บป่ วยด ้วยโรคเนือ่ งมาจากการทางานให ้กับนายจ ้าง หมายความว่าอย่างไร..?
5. การสูญหายอันเนือ่ งมาจากการทางานให ้กับนายจ ้าง หมายความว่าอย่างไร..?
6. เมือ่ ลูกจ ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่ วยเนือ่ งมาจากการทางานให ้กับนายจ ้างจะได ้รับการคุ ้มครองอะไรบ ้าง..?
7. ในกรณีลกู จ ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่ วยเนือ่ งมาจากการทางานให ้กับนายจ ้าง ต ้องปฏิบัตอิ ย่างไร..?
8. หน ้าทีข่ องนายจ ้างในการนาสง่ ลูกจ ้างเข ้ารับการรักษาพยาบาล ต ้องปฏิบัตอิ ย่างไร..?
9. ค่ารักษาพยาบาลตลอดระยะเวลาการรักษากองทุนเงินทดแทนมีอตั ราจ่ายอย่างไร..?
10. ค่าทดแทนกรณีเจ็บป่ วยต ้องพักรักษาตัวและไม่สามารถทางานได ้ มีหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขอย่างไร..?
11. ยกตัวอย่าง เพือ่ เปรียบเทียบ การจ่ายค่าตอบแทน ตามค่าจ ้างในกรณีตา่ งๆ
ี สมรรถภาพในการทางานของร่างกาย มีหลักเกณฑ์และเงือ
12. ค่าทดแทนกรณีสญ
ู เสย
่ นไขอย่างไร..?
13. ค่าทดแทนกรณีทพ
ุ พลภาพเนือ
่ งมาจากการทางานให ้กับนายจ ้าง มีหลักเกณฑ์และเงือ
่ นไขอย่างไร..?
14. ค่าทดแทนกรณีถงึ แก่ความตายหรือสูญหายเนือ่ งมาจากการทางานให ้กับนายจ ้าง มีหลักเกณฑ์และเงือ่ นไข
อย่างไร..?

15.

ิ ธิได ้รับเงินทดแทนกรณีถงึ แก่ความตายหรือสูญหาย กฎหมายบัญญัตใิ ห ้ได ้รับสท
ิ ธิมใี ครบ ้าง..?
ผู ้มีสท

ิ ธิของลูกจ ้างจากกองทุนประกันสงั คม
หมวด 2: การได ้รับสท
16.
17.
18.

ิ ธิของผู ้ประกันตน ตาม ม.33 มีกรณีใดบ ้าง..?
วัตถุประสงค์ของกองทุนประกันสงั คมและสท

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

่ ั นเทียม จะได ้รับสท
ิ ธิอย่างไร..?
กรณีทันตกรรม-ถอนฟั น-อุดฟั น-ขูดหินปูน-ผ่าฟั นคุด-ใสฟ

ิ ธิเงินทดแทนการขาดรายได ้ในระหว่างหยุดงานอย่างไร..?
กรณีเจ็บป่ วยปกติจะได ้รับการรักษาและได ้รับสท

ิ ธิได ้ต ้องดาเนินการ
กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่ วยฉุกเฉินไม่สามารถเข ้ารับการรักษาโรงพยาบาลตามสท
อย่างไร..?
ิ ธิของผู ้ประกันตนหญิงและผู ้ประกันตนชาย จะได ้รับสท
ิ ธิอย่างไร..?
กรณีคลอดบุตร การได ้รับสท
ิ ธิจากกองทุนประกันสงั คมอย่างไร..?
กรณีทพ
ุ พลภาพหรือในกรณีตาย จะได ้รับสท
ิ ธิตามกฎหมายบัญญัตไิ ว ้อย่างไร..?
กรณีสงเคราะห์บต
ุ รจะได ้รับสท
ิ ธิอย่างไร..?
กรณีชราภาพและเงินบาเหน็ จชราภาพ-เงินบานาญชราภาพ จะได ้รับสท
ิ ธิอย่างไร..?
กรณีผู ้รับเงินบานาญชราภาพถึงแก่ความตายภายใน 60 เดือนหรือ (5ปี ) จะได ้รับสท

ื้ โควิด-19 -ด ้วยเหตุภาครัฐมีคาสงั่ ปิ ดกิจการ - ด ้วยเหตุนายจ ้างประสบภัย
กรณีวา่ งงาน ด ้วยเหตุลก
ู จ ้างติดเชอ
ิ้ สุดสญ
ั ญา
พิบัตท
ิ างธรรมชาติ ด ้วยเหตุเลิกจ ้างโดยได ้รับค่าชดเชย - ถูกเลิกจ ้างผิดวินัยร ้ายแรง - ลาออก หรือสน
ิ ธิอย่างไร..?
จ ้างจะได ้รับสท
 ถาม - ตอบ - แนะนา
ั มนา - นายจ ้าง - ผู ้บริหาร - พนักงานทุกระดับ
 ผู ้เข ้าร่วมสม
ั มนา “ฟรี” ตลอดกาลไม่มค
 ให ้คาปรึกษาหลังการสม
ี า่ ใชจ่้ าย
วิทยากร อาจารย์ สมบัต ิ น ้อยหว ้า วิทยากรผู ้ทรงคุณวุฒด
ิ ้านแรงงาน
























ประวัตก
ิ ารทางาน / ประสบการณ์
เป็ นผู ้พิพากษาสมทบศาลแรงงานกลาง กรุงเทพฯ 9 ปี
 เป็ นผู ้ประนอมคดีแรงงานในศาลแรงงานกลาง กรุงเทพฯ
 เป็ นกรรมการ (บอร์ด) ค่าจ ้างขัน
้ ต่า ทีก
่ ระทรวงแรงงาน
เป็ นทีป
่ รึกษาด ้านแรงงาน จดทะเบียน ทีก
่ ระทรวงแรงงาน
เป็ นอนุกรรมการประกันสังคม ณ สานักงานใหญ่ จ. นนทบุรี
เป็ นผู ้ทรงคุณวุฒด
ิ ้านแรงงาน จากสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ.2562
เป็ นทีป
่ รึกษาด ้านแรงงาน บริษัทฯเอกชนในเขตุกรุงเทพฯและต่างจังหวัด
วิทยากรบรรยายหลักสูตร 40 ประเด็น เด็ดๆ..ทีผ
่ ู ้บริหารงานHR.มือใหม่ต ้องรู ้
วิทยากรบรรยายหลักสูตร Updateกฎหมายคุ ้มครองแรงงานฉบับใหม่ทใี่ ช ้ปี 2564
วิทยากรบรรยายหลักสูตร การบริหารงาน-บริหารคนของนายจ ้างในบริษัทเอกชน
วิทยากรบรรยายหลักสูตร สวัสดิการ-ลงโทษ-เลิกจ ้างทีผ
่ ู ้บริหารและHR.ห ้ามพลาด
วิทยากรบรรยายหลักสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรองข ้อเรียกร ้องของสหภาพแรงงาน
วิทยากรบรรยายหลักสูตร การปฏิบต
ั ต
ิ นทีด
่ ข
ี ณะเป็ นลูกจ ้างในสถานประกอบกิจการ
วิทยากรบรรยายหลักสูตร เจาะลึก...การสรรหาว่าจ ้างพนักงานใหม่เข ้าทางานในองค์กร
วิทยากรบรรยายหลักสูตร เลิกจ ้างอย่างไร.ไม่ให ้เกิดปั ญหาลูกจ ้างฟ้ องศาลแรงงานภายหลัง
วิทยากรบรรยายหลักสูตร ผู ้บริหาร หัวหน ้างานลงโทษอย่างไร..ไม่ให ้ผิดกฎหมายแรงงาน
วิทยากรบรรยายหลักสูตร การนาเข ้าและจ ้างแรงงานต่างด ้าวอย่างถูกกฎหมายภายใต ้ MOU.
วิทยากรบรรยายหลักสูตร การจัดทาข ้อบังคับในการทางานให ้สอดคล ้องกับกฎหมายแรงงาน
วิทยากรบรรยายหลักสูตร การบริหารงานกรณีสอบสวนความผิด-ลงโทษทางวินัยหรือเลิกจ ้าง
วิทยากรบรรยายหลักสูตร Update กฎหมายแรงงานและกฎหมายประกันสังคมทีใ่ ช ้ล่าสุดปี 2564
วิทยากรบรรยายหลักสูตร การเตรียมความพร ้อมรับมือ พ.ร.บ.คุ ้มครองข ้อมูลส่วนบุคคล ปี 2564
วิทยากรบรรยายหลักสูตร เจาะลึก.การจ ้างแรงงานผ่านบริษัทรับเหมา(outsource) ต ้องบริหารอย่างไร.
วิทยากรบรรยายหลักสูตร เทคนิคการออกระเบียบปฏิบต
ั แ
ิ ละการพิจารณาความผิดเพือ
่ ลงโทษทางวินัย
วิทยากรบรรยายหลักสูตรได ้รับผลกระทบจาก covid-19ระบาดมีนโยบายลดค่าใช ้จ่ายต ้องบริหารอย่างไร..

ั
อ ัตราค่าอบรมสมมนา
ท่านละ 1,900 + Vat 7% 133 = 2,033 บาท
วิธก
ี ารชาระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชธี นาคาร ดังนี้
ิ รไทย บัญชส
ี ะสมทรัพย์ สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่ 732-2-458238
1.1 ธนาคารกสก
1.2 ธนาคารกรุงเทพ บัญชอี อมทรัพย์ เลขที่ 029-7110496
ื่ บัญช ี หจก.โปรเฟสชน
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่
ชอ
ื รับรองหัก ณ ทีจา่ ย (ถ ้ามี) ที่
และแฟ็ กซใ์ บ Pay-in และหนั งสอ
ื่ บริษัทของท่าน และชอ
ื่ หลักสูตร
พร ้อมระบุชอ
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่ (Professional Training Solution Ltd,
1.2 ชาระด ้วยเช็คบริษัท สงั่ จ่าย หจก.โปรเฟสชน
Partnership)
รายละเอียดเพิม
่ เติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา

Professional Training Solution
Tel 02-1753330, 086-6183752
www.ptstraining.in.th
อีเมล์ info.ptstraining@gmail.com,

086-8929330

ptstraining3@gmail.com

กรณีหกั ภาษี ณ ที่จา่ ย หจก.โปรเฟสชัน่ แนล เทรนนิ่ง โซลูชนั่
เลขที่ 89/161 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี 0103553030100

แบบฟอร์ มการลงทะเบียน
หลักสูตร: Update กฎหมายประกันสังคมทีม
่ ผ
ี ลบังคับใชล่้ าสุดปี พ.ศ.2564
สง่ มาที่ email : ptstraining3@gmail.com หรือ info.ptstraining@gmail.com

บริษทั __________________________________________________________________________
ที่อยู่ออกใบกำกับภำษี _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
รหัสไปรษณีย_์ ____________________เลขประจำตัวผูเ้ สียภำษี________________________________
ชื่อผูป้ ระสำนงำน (HR)____________________________โทรศัพท์ ____________________ต่อ_______
Fax: ___________________________

E-mail: _________________________________________

วันสัมมนำ_______________________________________________________________________
1. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _________________________________________________________
ตำแหน่ง: ___________________________________มือถือ ____________________________
E-mail: ____________________________________________________________________
2. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _________________________________________________________
ตำแหน่ง: ___________________________________มือถือ: ___________________________
E-mail: _____________________________________________________________________
3. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _________________________________________________________
ตำแหน่ง: ___________________________________มือถือ: ___________________________
E-mail: _____________________________________________________________________
หมายเหตุ กรณียกเลิกการเข้ าสัมมนากรุณาแจ้ งล่วงหน้ า 7 วันก่อนวันสัมมนา มิฉะนันจะต้
้ องชาระ 30% ของราคาค่าสัมมนา

ค่ำฝึ กอบรม สำมำรถหักค่ำใช้จ่ำยทำงภำษี นิติบคุ คลได้ 200% ของค่ำใช้ จ่ำยจริ ง
(พระรำชกฤษฎีกำฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลำคม พ .ศ.2548 เป็ นต้นไป)


