
               

:  Online ผา่นโปรแกรม Zoom 

Update กฎหมายประกนัสงัคม 
ทมีผีลบงัคบัใช ้

วนัที ่17 มกราคม 2565   เวลา 13.00-17.00 น. 

Online ผา่นโปรแกรม Zoom 

  วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมทราบถงึการ Updateของกฎหมายประกันสงัคมทีม่ผีลบังคับใชล้า่สดุในปี2564 มกีรณี

ใดบา้ง...           หรอืในกรณีนอกเวลาท างาน เมือ่มลีกูจา้งในสถานประกอบกจิการเขา้ปกป้องทรัพยส์นิของ
นายจา้งแลว้ประสบอันตรายหรอืเจ็บป่วย เป็นการกระท าลักษณะใดลกูจา้งถงึจะไดรั้บการคุม้ครองจากกองทนุเงนิ

ทดแทน (เพราะเกดิขึน้นอกเวลางาน) 

2. เพือ่ใหน้ายจา้งหรอืผูบ้รกิารงานขององคก์ร ทราบสทิธขิองลกูจา้งขณะปฏบิัตงิานใหก้ับนายจา้ง ในกรณีประสบ

อันตราย              เชน่ เป็นโรคอันเนือ่งมาจากการท างาน  เจ็บป่วย ทพุพลภาพ สญูหาย หรอืถงึแกค่วามตาย 

สาเหตเุนือ่งมาจากการท างานใหก้ับนายจา้ง จะไดรั้บสทิธหิรอืประโยชนต์อบแทนจากกองทนุเงนิทดแทนในแต่

ละกรณีมอีะไรบา้ง… 

3. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดท้ราบถงึลกูจา้งทีเ่ป็นผูป้ระกันตน ตาม ม.33 การไดรั้บสทิธจิากกองทนุประกันสงัคม

และ/หรอืในกรณีประสบอนัตรายหรอืเจ็บป่วยทีน่อกเหนอืจากการท างานใหก้ับนายจา้งจะไดรั้บสทิธหิรอื

ประโยชนต์อบแทนจากกองทนุประกันสงัคมมกีรณีใดบา้ง… 

                       หัวขอ้ในการอบรม  

หมวด 1: การไดรั้บสทิธขิองลกูจา้งจากกองทนุเงนิทดแทน 

1. กองทนุเงนิทดแทนจัดตัง้ขึน้มวีตัถปุระสงคอ์ะไรบา้ง..? 

2. เมือ่ลกูจา้งเขา้ปฏบิัตงิานใหก้ับนายจา้งจะไดรั้บการคุม้ครองจากกองทนุเงนิทดแทนเมือ่ใด..? 

3.  การประสบอันตรายเนือ่งจากการท างานใหก้ับนายจา้ง หมายความวา่อยา่งไร..?  

4. การเจ็บป่วยดว้ยโรคเนือ่งมาจากการท างานใหก้ับนายจา้ง หมายความวา่อยา่งไร..? 

5. การสญูหายอันเนือ่งมาจากการท างานใหก้ับนายจา้ง หมายความวา่อยา่งไร..? 

6. เมือ่ลกูจา้งประสบอันตรายหรอืเจ็บป่วยเนือ่งมาจากการท างานใหก้ับนายจา้งจะไดรั้บการคุม้ครองอะไรบา้ง..? 

7. ในกรณีลกูจา้งประสบอันตรายหรอืเจ็บป่วยเนือ่งมาจากการท างานใหก้ับนายจา้ง ตอ้งปฏบิัตอิยา่งไร..? 

8. หนา้ทีข่องนายจา้งในการน าสง่ลกูจา้งเขา้รับการรักษาพยาบาล ตอ้งปฏบิัตอิยา่งไร..? 

9. คา่รักษาพยาบาลตลอดระยะเวลาการรักษากองทนุเงนิทดแทนมอีตัราจา่ยอยา่งไร..? 

10. คา่ทดแทนกรณีเจ็บป่วยตอ้งพักรักษาตัวและไมส่ามารถท างานได ้มหีลักเกณฑแ์ละเงือ่นไขอยา่งไร..? 

11. ยกตัวอยา่ง เพือ่เปรยีบเทยีบ การจา่ยคา่ตอบแทน ตามคา่จา้งในกรณีตา่งๆ  

12. คา่ทดแทนกรณีสญูเสยีสมรรถภาพในการท างานของรา่งกาย มหีลักเกณฑแ์ละเงือ่นไขอยา่งไร..? 



13. คา่ทดแทนกรณทีพุพลภาพเนือ่งมาจากการท างานใหก้ับนายจา้ง มหีลักเกณฑแ์ละเงือ่นไขอยา่งไร..? 

14. คา่ทดแทนกรณถีงึแกค่วามตายหรอืสญูหายเนือ่งมาจากการท างานใหก้ับนายจา้ง มหีลักเกณฑแ์ละเงือ่นไข

อยา่งไร..? 

15. ผูม้สีทิธไิดรั้บเงนิทดแทนกรณีถงึแกค่วามตายหรอืสญูหาย กฎหมายบัญญัตใิหไ้ดรั้บสทิธมิใีครบา้ง..? 

       หมวด 2: การไดรั้บสทิธขิองลกูจา้งจากกองทนุประกนัสงัคม 

16. วตัถปุระสงคข์องกองทนุประกันสงัคมและสทิธขิองผูป้ระกันตน ตาม ม.33 มกีรณีใดบา้ง..? 

17. กรณีเจ็บป่วยปกตจิะไดรั้บการรักษาและไดรั้บสทิธเิงนิทดแทนการขาดรายไดใ้นระหวา่งหยดุงานอยา่งไร..? 

18. กรณีประสบอันตรายหรอืเจ็บป่วยฉุกเฉนิไมส่ามารถเขา้รับการรักษาโรงพยาบาลตามสทิธไิดต้อ้งด าเนนิการ

อยา่งไร..? 

19. กรณทัีนตกรรม-ถอนฟัน-อดุฟัน-ขดูหนิปนู-ผา่ฟันคดุ-ใสฟั่นเทยีม จะไดรั้บสทิธอิยา่งไร..?         

20. กรณคีลอดบตุร การไดรั้บสทิธขิองผูป้ระกันตนหญงิและผูป้ระกันตนชาย จะไดรั้บสทิธอิยา่งไร..? 

21. กรณทีพุพลภาพหรอืในกรณีตาย จะไดรั้บสทิธจิากกองทนุประกันสงัคมอยา่งไร..? 

22. กรณสีงเคราะหบ์ตุรจะไดรั้บสทิธติามกฎหมายบัญญัตไิวอ้ยา่งไร..? 

23. กรณชีราภาพและเงนิบ าเหน็จชราภาพ-เงนิบ านาญชราภาพ จะไดรั้บสทิธอิยา่งไร..? 

24. กรณีผูรั้บเงนิบ านาญชราภาพถงึแกค่วามตายภายใน 60 เดอืนหรอื (5ปี) จะไดรั้บสทิธอิยา่งไร..? 

25. กรณวีา่งงาน ดว้ยเหตลุกูจา้งตดิเชือ้โควดิ-19 -ดว้ยเหตภุาครัฐมคี าสัง่ปิดกจิการ - ดว้ยเหตนุายจา้งประสบภัย

พบิัตทิางธรรมชาต ิ   ดว้ยเหตเุลกิจา้งโดยไดรั้บคา่ชดเชย - ถกูเลกิจา้งผดิวนัิยรา้ยแรง - 

ลาออก หรอืสิน้สดุสญัญาจา้งจะไดรั้บสทิธอิยา่งไร..? 

 ถาม - ตอบ - แนะน า 

 ผูเ้ขา้ร่วมสมัมนา - นายจา้ง - ผูบ้รหิาร - พนักงานทกุระดับ 

 ใหค้ าปรกึษาหลังการสมัมนา “ฟร”ี ตลอดกาลไมม่คีา่ใชจ้า่ย 

วทิยากร  อาจารย ์สมบตั ินอ้ยหวา้ วทิยากรผูท้รงคณุวฒุดิา้นแรงงาน                                   

ประวัตกิารท างาน / ประสบการณ์  

เป็นผูพ้พิากษาสมทบศาลแรงงานกลาง กรงุเทพฯ 9 ปี  

  เป็นผูป้ระนอมคดแีรงงานในศาลแรงงานกลาง กรงุเทพฯ 

  เป็นกรรมการ (บอรด์) คา่จา้งขัน้ต ่า ทีก่ระทรวงแรงงาน                                                                                         

 เป็นทีป่รกึษาดา้นแรงงาน จดทะเบยีน ทีก่ระทรวงแรงงาน                                      

  เป็นอนุกรรมการประกนัสงัคม ณ ส านักงานใหญ ่ จ. นนทบรุ ี 

 เป็นผูท้รงคณุวฒุดิา้นแรงงาน จากสถาบนัวจิัยและพัฒนา พ.ศ.2562  

 เป็นทีป่รกึษาดา้นแรงงาน บรษัิทฯเอกชนในเขตกุรงุเทพฯและตา่งจังหวัด 

 วทิยากรบรรยายหลักสตูร 40 ประเด็น เด็ดๆ..ทีผู่บ้รหิารงานHR.มอืใหมต่อ้งรู ้ 

 วทิยากรบรรยายหลักสตูร Updateกฎหมายคุม้ครองแรงงานฉบบัใหมท่ีใ่ชปี้2564  

 วทิยากรบรรยายหลักสตูร การบรหิารงาน-บรหิารคนของนายจา้งในบรษัิทเอกชน  

 วทิยากรบรรยายหลักสตูร สวัสดกิาร-ลงโทษ-เลกิจา้งทีผู่บ้รหิารและHR.หา้มพลาด  

 วทิยากรบรรยายหลักสตูร เทคนคิการเจรจาตอ่รองขอ้เรยีกรอ้งของสหภาพแรงงาน  

 วทิยากรบรรยายหลักสตูร การปฏบิตัตินทีด่ขีณะเป็นลกูจา้งในสถานประกอบกจิการ  

 วทิยากรบรรยายหลักสตูร เจาะลกึ...การสรรหาวา่จา้งพนักงานใหมเ่ขา้ท างานในองคก์ร  

 วทิยากรบรรยายหลักสตูร เลกิจา้งอยา่งไร.ไมใ่หเ้กดิปัญหาลกูจา้งฟ้องศาลแรงงานภายหลัง  

 วทิยากรบรรยายหลักสตูร ผูบ้รหิาร หัวหนา้งานลงโทษอยา่งไร..ไมใ่หผ้ดิกฎหมายแรงงาน  

 วทิยากรบรรยายหลักสตูร การน าเขา้และจา้งแรงงานตา่งดา้วอยา่งถกูกฎหมายภายใต ้MOU.  

  วทิยากรบรรยายหลักสตูร การจัดท าขอ้บงัคับในการท างานใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายแรงงาน                                 

 วทิยากรบรรยายหลักสตูร การบรหิารงานกรณีสอบสวนความผดิ-ลงโทษทางวนัิยหรอืเลกิจา้ง  

 วทิยากรบรรยายหลักสตูร Update กฎหมายแรงงานและกฎหมายประกนัสงัคมทีใ่ชล้า่สดุปี2564 



 วทิยากรบรรยายหลักสตูร การเตรยีมความพรอ้มรับมอื พ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล ปี 2564 

 วทิยากรบรรยายหลักสตูร เจาะลกึ.การจา้งแรงงานผา่นบรษัิทรับเหมา(outsource) ตอ้งบรหิารอยา่งไร.  

 วทิยากรบรรยายหลักสตูร เทคนคิการออกระเบยีบปฏบิตัแิละการพจิารณาความผดิเพือ่ลงโทษทางวนัิย  

 วทิยากรบรรยายหลักสตูรไดรั้บผลกระทบจาก covid-19ระบาดมนีโยบายลดคา่ใชจ้า่ยตอ้งบรหิารอยา่งไร.. 

 

อตัราคา่อบรมสมัมนา ทา่นละ 1,900 + Vat 7% 133 = 2,033  บาท 

วธิกีารช าระเงนิ: 

1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังนี ้
1.1  ธนาคารกสกิรไทย บญัชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 
1.2 ธนาคารกรงุเทพ บัญชอีอมทรัพย ์เลขที ่029-7110496 

          ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  
          และแฟ็กซใ์บ Pay-in และหนังสอืรับรองหกั ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี ที ่ 
          พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทา่น และชือ่หลกัสตูร 

1.2 ช าระดว้ยเช็คบรษัิท สัง่จา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional Training Solution Ltd, 
Partnership) 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรัญญา 086-8929330 
Professional Training Solution 
Tel  02-1753330, 086-6183752  
www.ptstraining.in.th 
อเีมล ์ info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com 
  

กรณีหกัภาษี ณ ท่ีจา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิ่ง โซลชูัน่   

เลขท่ี 89/161 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสเุรนทร์ 21 แยก 3  

แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรุงเทพฯ 10510 

เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษี 0103553030100 

 

 

mailto:info.ptstraining@gmail.com


แบบฟอร์มการลงทะเบียน 

หลักสตูร: Update กฎหมายประกนัสังคมทีม่ผีลบังคับใช ้

สง่มาที ่email : ptstraining3@gmail.com  หรอื  info.ptstraining@gmail.com 

  บรษิทั__________________________________________________________________________ 

   ท่ีอยู่ออกใบก ำกบัภำษี_____________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________ 

   รหสัไปรษณยี_์____________________เลขประจ ำตวัผูเ้สยีภำษ_ี_______________________________ 

  ชื่อผูป้ระสำนงำน (HR)____________________________โทรศพัท ์____________________ต่อ_______ 

   Fax: ___________________________     E-mail: _________________________________________  

  วนัสมัมนำ_______________________________________________________________________ 

1. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _________________________________________________________ 
ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื ____________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________  

2. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _________________________________________________________ 
ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________________ 

3. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _________________________________________________________ 
ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 

     E-mail: _____________________________________________________________________ 

หมายเหต ุ กรณียกเลกิการเข้าสมัมนากรุณาแจ้งลว่งหน้า 7 วนัก่อนวนัสมัมนา มิฉะนัน้จะต้องช าระ 30% ของราคาคา่สมัมนา 

ค่ำฝึกอบรม สำมำรถหกัค่ำใช้จ่ำยทำงภำษีนิติบคุคลได้ 200% ของค่ำใช้จ่ำยจริง 

(พระรำชกฤษฎีกำฉบบัท่ี 437 ใช้ 19 ตุลำคม พ .ศ . 2548 เป็นต้นไป) 

  

mailto:ptstraining3@gmail.com%20%20หรือ

