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หลกัสูตร กฎหมายประกนัสงัคม ใหสิ้ทธิ ผูป้ระกนัตนตามมาตรา 33, 39, 40

หลกัสูตร 1 วนั

         กองทุนประกนัสงัคม จะมีกองทุนจากลกูจา้ง – นายจา้ง และภาครฐั เขา้สมทบกนั เพ่ือเป็นหลกัประกนั ในการชว่ยเหลือลกูจา้ง

กรณีเจ็บป่วย อนัไมเ่น่ืองจากการทาํงาน หรือสิทธิอ่ืนๆ ท่ีไดบ้ญัญติัไวข้อ้กฎหมาย หรือเป็นกฎกระทรวงเพ่ือเป็นคา่ใชจ้า่ยใหก้บัลกูจา้ง

กรณีประสบอนัตราย อนัเน่ืองมาจากการทาํงาน และคา่สญูเสียอวยัวะของลกูจา้งตามคาํวินิจฉยัของแพทย์

 

วตัถุประสงค:์ 

1. เพ่ือใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมทราบถึงประกนัตนตามมาตรา 33, 39, 40 ตอ้งมีคุณสมบติัอยา่งไร? ตอ้งส่งเงินสมทบเขา้กองทุนในอตัรา

เท่าใด? และทราบสิทธิของผูป้ระกนัตนเร่ิมเกิดข้ึนเม่ือใด?

2. เพ่ือใหท้ราบถึงกองทุนประกนัสงัคมคุม้ครองลกูจา้งอยา่งไร? กองทุนทดแทนคุม้ครองลกูจา้งในกรณีใด? และสิทธิจะไดร้บัหลงัเป็น

ผูป้ระกนัตนกฎหมายคุม้ครองอยา่งไร?

3. เพ่ือใหนํ้าองคค์วามรูท่ี้ไดร้บัไปปฏิบติัจริงต่อการบริหารงานในองคก์รใหเ้กิดประโยชน์สงูสุด และถกูตอ้งตามท่ีบญัญติัไวต้าม

กฎหมาย

หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา:

1. วตัถุประสงคข์องกฎหมายประกนัสงัคมมีข้ึนเพ่ืออะไร?                

2. วตัถุประสงคข์องกองทุนเงินทดแทนมีอะไรบา้ง?

3. กองทุนเงินทดแทนไดร้บัเงินจากใคร?                                     

4. ลกูจา้งไดร้บัสิทธิจากกองทุนเงินทดแทนเม่ือใด?

5. สิทธิของลกูจา้งจะไดร้บักรณีประสบอนัตรายอนัเน่ืองมาจากการทาํงาน มีอะไรบา้ง?

6. กรณีเสียชีวิต ทาญาติผูมี้สิทธิจะไดร้บัเงินมีใครบา้ง?                   

7. กรณีอุทธรณค์าํวินิจฉยัของแพทยต์อ้งดาํเนินการอยา่งไร?

8. วตัถุประสงคข์องกองทุนประกนัสงัคม มีอะไรบา้ง?                  

9. กองทุนประกนัสงัคม ไดร้บัเงินสบทบจากใคร?

10. ลกูจา้งไดร้บัสิทธิจากกองทุนประกนัสงัคมเม่ือใด?                  

11. กรณีประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วย จะไดร้บัการรกัษาอยา่งไร?

12. หลงัการเจ็บป่วย จะไดร้บัเงินการขาดรายไดอ้ยา่งไร?

13. กรณีไมส่ามารถรกัษาตามบตัรรบัรองสิทธิได ้ตอ้งแจง้อยา่งไร?   

14. กรณีทนัตกรรมจะไดร้บัสิทธิอยา่งไร?

15. กรณีคลอดบุตร ผูป้ระกนัตน หญิง ชาย จะไดร้บัเงินคา่คลอดบุตรอยา่งไร?

16. จะไดร้บัสิทธิ ลาคลอด ไดก่ี้วนั ไดร้บัคา่จา้งจากการ ลาคลอดบุตร ไดก่ี้วนั

17. กรณีสงเคราะหบุ์ตรจะมีเง่ือนไขและสิทธิท่ีจะไดร้บัอยา่งไร?

18.กรณีทุพพลภาพ ทุพพลภาพรุนแรง ไมรุ่นแรง จะไดร้บัเงินอยา่งไร?

19. กรณีเสียชีวิต ผูจ้ดัการงานศพ จะไดร้บัเงินเท่าใด?

20. ทาญาติผูมี้สิทธิไดร้บัเงินบาํเหน็จ มีใครบา้ง?

จดัอบรมวนัท่ี 20 สิงหาม 2561 เวลา 09.00-16.00 น. ณ โรงแรมโกลด ์ออรคิ์ด แบงค็อก (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)



21. กรณีรบัเงินบาํเหน็จ ชรภาพผูมี้สิทธิท่ีจะไดร้บั จะตอ้งมีเง่ือนไขอยา่งไร?

22. กรณีรบัเงินบาํนาญ ชราภาพ ผูมี้สิทธิท่ีจะไดร้บั จะตอ้งมีเง่ือนไขอยา่งไร?

23. กรณีวา่งงานผูถ้กูเลิกจา้ง / ลาออกหรือสินสุดสญัญาจา้ง จะไดร้บัเงินอยา่งไร?

24. หลงัออกจากงานแลว้จะข้ึนทะเบียน การวา่งงานไดเ้ม่ือใด?

25. หลกัออกจากงานแลว้จะคุม้ครองสิทธิการรกัษาพยาบาล ไดก่ี้วนั?

26. ผูป้ระกนัตน ตามมาตรา 39 ตอ้งมีคุณสมบติัอยา่งไร?

27. ผูป้ระกนัตน ตามมาตรา 39 จะตอ้งส่งเงินสมทบ ในอตัราเท่าใด?

28. สิทธิท่ีจะไดร้บัตามมาตรา 39 มีอะไรบา้ง?

29. ผูป้ระกนัตนตามมาตรา 40 ตอ้งมีคุณสมบติัอยา่งไร?

30. ผูป้ระกนัตน ตามมาตรา 40 จะตอ้งส่งเงินสมทบ ในอตัราเท่าใด?

31. สิทธิท่ีจะไดร้บัตามมาตรา 40 มีอะไรบา้ง?

32. คาํพิพากษาฎกีาท่ีตดัสินคดีแรงงานท่ีผูบ้ริหารงานบุคคลควรรู ้มีอะไรบา้ง?

วิทยากร: อาจารยส์มบตัิ นอ้ยหวา้

เป็นผูพิ้พากษาสมทบศาลแรงงานกลาง 8 ปี , เป็นผูป้ระนอมคดีในชั้นศาลแรงงานกลาง

เป็นท่ีปรึกษาดา้นแรงงาน,จดทะเบียนท่ีกระทรวงแรงงาน,เป็นกรรมการ (บอรด์) ค่าจา้งขั้นตํา่ท่ีกระทรวง

แรงงาน

เป็นอนุกรรมการประกนัสงัคม สาํนักงานใหญ่ จ.นนทบุรี,เป็นผูจ้ดัการฝ่ายบุคคล

บริษัท ดบับลิว เอส เอส กรุป๊ ประเทศไทย จาํกดั,เป็นวทิยากรบรรยายพิเศษกฎหมายแรงงาน / กฎหมาย

ประกนัสงัคม

เป็นวทิยากรบรรยาย การป้องกนัและส่งเสริมความปลอดภยัในการทาํงาน

 



อตัราคา่ลงทะเบยีน

หลกัสตูร กฎหมายประกนัสงัคม ให้สิทธิ ผูป้ระกนัตนตามมาตรา 33, 39, 40

ราคาทา่นละ 4,000 บาท + VAT 7% = 4,280 บาท

สมคัรก่อนวนัท่ี 15 สิงหาคม 2561 เหลือเพียง! ท่านละ 3,500 บาท (ราคาไมร่วม Vat)

บริษทั เพอเฟกท ์เทรนน่ิง แอนด ์เซอรวิ์ส จาํกดั 

ท่ีอยู ่16/54 แขวงแสมดาํ เขตบางขุนเทียน  กรุงเทพฯ 10150 

Tel. 02-4646524  Mobile. 085-9386299  

เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี 0735553003036

  เช็คขีดคร่อมสัง่จา่ย บริษัท เพอเฟกท ์เทรนน่ิง แอนด ์เซอรว์ิส จาํกดั

  โอนเงินเขา้บญัชีออมทรพัย ์ธนาคารกสิกรไทย สาขา บางบอน เลขท่ีบญัชี 022-3-91431-4

•  ราคานีร้วม เอกสารการอบรม / อาหารวา่งและอาหารกลางวนัตลอดหลกัสตูร
•  เฉพาะนิติบคุคลสามารถหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 3% ได้
•  ใบเสร็จคา่ลงทะเบียน สามารถนําไปบนัทกึหกัคา่ใช้จ่ายทางบญัชีได้ 200 %

ลงทะเบียนเพ่ือเขา้รว่มสมัมนา

ชือ่บรษัิท /หน่วยงาน...................................................................................................................................

ทีอ่ยูบ่รษัิท.................................................................................................................................................

                  
1. ชือ่.......................................................... ตําแหน่ง ......................................... Email ......................................

2. ชือ่.......................................................... ตําแหน่ง ......................................... Email ......................................

3. ชือ่.......................................................... ตําแหน่ง ......................................... Email ......................................

4.   ชือ่.......................................................... ตําแหน่ง ......................................... Email ......................................

5.   ชือ่.......................................................... ตําแหน่ง ......................................... Email ......................................
                  

โทรศพัท ์.......................................................... เบอรต์อ่........................................ โทรสาร ...................................

หมายเหต ุ...........................................................................................................................................................

การแจง้ยกเลิก : ผูส้มคัรสามารถท่ีจะยกเลิกการเขา้อบรมได ้ในกรณีท่ีท่านยกเลิกกอ่นวนังาน 10 วนั บริษัทฯ จะหกัค่าธุรการ รอ้ยละ 15 ของค่า

สมคัร และในกรณีท่ีท่านยกเลิกกอ่นวนังาน 7 วนั บริษัทฯ คืนเงินรอ้ยละ 50 ของค่าสมคัร นอกเหนือจากน้ีแลว้ บริษัทฯ จะไมคื่นเงินใดๆ ทั้งส้ิน 

การจองมีผลเมื่อชาํระเงินเรียบรอ้ยแลว้และแสดงใบ Pay-in เพื่อเป็นหลกัฐานในการสาํรองท่ีนัง่


