
 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 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  

หลกัสตูรอบรม กฎหมายประกนัสงัคม ใหส้ทิธผิูป้ระกนัตน
ตามมาตรา 33, 39, 40  อยา่งไร? 

 
 

วทิยากร: อาจารยส์มบตั ิ นอ้ยหวา้ 
• เป็นผูพ้พิากษาสมทบศาลแรงงานกลาง 8 ปี 
• เป็นผูป้ระนอมคดใีนชั Kนศาลแรงงานกลาง 

• เป็นทีLปรกึษาดา้นแรงงาน จดทะเบยีนทีLกระทรวงแรงงาน 
• เป็นกรรมการ (บอรด์) คา่จา้งขั KนตํLาทีLกระทรวงแรงงาน 
• เป็นอนุกรรมการประกนัสงัคม สํานักงานใหญ ่จ.นนทบรุ ี

• เป็นผูจ้ัดการฝ่ายบคุคล บรษัิท ดบับลวิ เอส เอส กรุ๊ป ประเทศไทย จํากดั 
• เป็นวทิยากรบรรยายพเิศษกฎหมายแรงงาน / กฎหมายประกันสงัคม 

• เป็นวทิยากรบรรยาย การป้องกันและสง่เสรมิความปลอดภัยในการทํางาน 

 

20 สงิหาคม 2560 
09.00 -16.00 น. 

 ** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ แบงค็อก (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
  

*สถานทีLจัดสมัมนาอาจเปลีLยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 
 

หลกัการและเหตผุล 
 
กองทุนประกันสังคม จะมีกองทุนจากลูกจา้ง – นายจา้ง และภาครัฐ เขา้สมทบกัน เพืLอเป็นหลักประกัน ในการ
ช่วยเหลือลูกจา้งกรณีเจ็บป่วย อันไม่เนืLองจากการทํางาน หรือสทิธอิืLนๆ ทีLไดบ้ัญญัติไวข้อ้กฎหมาย หรือเป็น
กฎกระทรวงเพืLอเป็นคา่ใชจ่้ายใหก้บัลูกจา้งกรณีประสบอันตราย อันเนืLองมาจากการทํางาน และค่าสญูเสยีอวัยวะของ
ลกูจา้งตามคําวนิจิฉัยของแพทย ์
 
วตัถปุระสงค:์   
1. เพืLอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมทราบถงึประกันตนตามมาตรา 33, 39, 40 ตอ้งมคีุณสมบัตอิย่างไร? ตอ้งสง่เงนิ
สมทบเขา้กองทนุในอัตราเทา่ใด? และทราบสทิธขิองผูป้ระกันตนเริLมเกดิขึKนเมืLอใด? 

2. เพืLอใหท้ราบถงึกองทนุประกนัสงัคมคุม้ครองลูกจา้งอย่างไร? กองทนุทดแทนคุม้ครองลูกจา้งในกรณีใด? และ
สทิธจิะไดรั้บหลังเป็นผูป้ระกนัตนกฎหมายคุม้ครองอย่างไร? 

3. เพืLอใหนํ้าองคค์วามรูท้ีLไดรั้บไปปฏบิตัจิรงิตอ่การบรหิารงานในองคก์รใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ และถูกตอ้งตามทีL
บญัญัตไิวต้ามกฎหมาย 

 
หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา: 
1. วัตถปุระสงคข์องกฎหมายประกนัสงัคมมขีึKนเพืLออะไร? 
2. วัตถปุระสงคข์องกองทนุเงนิทดแทนมอีะไรบา้ง? 
3. กองทนุเงนิทดแทนไดรั้บเงนิจากใคร? 
4. ลกูจา้งไดรั้บสทิธจิากกองทนุเงนิทดแทนเมืLอใด? 
5. สทิธขิองลกูจา้งจะไดร้ับกรณีประสบอันตรายอันเนืLองมาจากการทํางาน มอีะไรบา้ง? 
6. กรณีเสยีชวีติ ทาญาตผูิม้สีทิธจิะไดรั้บเงนิมใีครบา้ง? 
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7. กรณีอทุธรณ์คําวนิจิฉัยของแพทยต์อ้งดําเนนิการอย่างไร? 
8. วัตถปุระสงคข์องกองทนุประกันสงัคม มอีะไรบา้ง? 
9. กองทนุประกนัสงัคม ไดรั้บเงนิสบทบจากใคร? 
10. ลกูจา้งไดรั้บสทิธจิากกองทนุประกนัสงัคมเมืLอใด? 
11. กรณีประสบอันตรายหรอืเจ็บป่วย จะไดรั้บการรักษาอยา่งไร? 
12. หลังการเจ็บป่วย จะไดรั้บเงนิการขาดรายไดอ้ยา่งไร? 
13. กรณีไมส่ามารถรักษาตามบตัรรับรองสทิธไิด ้ตอ้งแจง้อย่างไร? 
14. กรณีทนัตกรรมจะไดรั้บสทิธอิย่างไร? 
15. กรณีคลอดบตุร ผูป้ระกันตน หญงิ ชาย จะไดรั้บเงนิค่าคลอดบตุรอยา่งไร? 
16. จะไดรั้บสทิธ ิลาคลอด ไดก้ีLวัน ไดรั้บค่าจา้งจากการ ลาคลอดบตุร ไดก้ีLวนั 
17. กรณีสงเคราะหบ์ตุรจะมเีงืLอนไขและสทิธทิีLจะไดรั้บอยา่งไร? 
18. กรณีทพุพลภาพ ทพุพลภาพรุนแรง ไมรุ่นแรง จะไดรั้บเงนิอยา่งไร? 
19. กรณีเสยีชวีติ ผูจั้ดการงานศพ จะไดรั้บเงนิเทา่ใด? 
20. ทาญาตผิูม้สีทิธไิดรั้บเงนิบําเหน็จ มใีครบา้ง? 
21. กรณีรับเงนิบําเหน็จ ชรภาพผูม้สีทิธทิีLจะไดรั้บ จะตอ้งมเีงืLอนไขอยา่งไร? 
22. กรณีรับเงนิบํานาญ ชราภาพ ผูม้สีทิธทิีLจะไดรั้บ จะตอ้งมเีงืLอนไขอย่างไร? 
23. กรณีวา่งงานผูถู้กเลกิจา้ง / ลาออกหรอืสนิสดุสญัญาจา้ง จะไดร้ับเงนิอย่างไร? 
24. หลังออกจากงานแลว้จะขึKนทะเบยีน การว่างงานไดเ้มืLอใด? 
25. หลักออกจากงานแลว้จะคุม้ครองสทิธกิารรักษาพยาบาล ไดก้ีLวัน? 
26. ผูป้ระกันตน ตามมาตรา 39 ตอ้งมคีณุสมบตัอิยา่งไร? 
27. ผูป้ระกันตน ตามมาตรา 39 จะตอ้งสง่เงนิสมทบ ในอัตราเทา่ใด? 
28. สทิธทิีLจะไดร้ับตามมาตรา 39 มอีะไรบา้ง? 
29. ผูป้ระกันตนตามมาตรา 40 ตอ้งมคีณุสมบตัอิยา่งไร? 
30. ผูป้ระกันตน ตามมาตรา 40 จะตอ้งสง่เงนิสมทบ ในอัตราเทา่ใด? 
31. สทิธทิีLจะไดร้ับตามมาตรา 40 มอีะไรบา้ง? 
32. คําพพิากษาฎกีาทีLตัดสนิคดแีรงงานทีLผูบ้รหิารงานบคุคลควรรู ้มอีะไรบา้ง? 

 

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

ชําระภายใน  20 สงิหาคม 2561 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ทีLจา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนังสอืหกั ณ ทีLจา่ย 

บคุคลทัLวไป 4,500.00 315.00 135.00 4,680.00 4,815.00 
สมาชกิ HIPO 4,300.00 301.00 129.00 4,472.00 4,601.00 

พเิศษ! ชําระภายใน 5 สงิหาคม 2561 (โอนเงนิ หรอื แฟ็กซส์าํเนาหนา้เช็ค) 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ทีLจา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนังสอืหกั ณ ทีLจา่ย 

บคุคลทัLวไป 4,300.00 301.00 129.00 4,472.00 4,601.00 
สมาชกิ HIPO 4,000.00 280.00 120.00 4,160.00 4,280.00 
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วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันีK 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ บญัชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขทีL 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขทีL 014-2-63503-8 

          ชืLอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิLง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีL จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีL 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืLอบรษัิทของทา่น และชืLอหลักสตูร 
2.  ชาํระดว้ยเชค็บรษัิท สัLงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิLง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีL จํากดั 
3.  หัก ณ ทีLจา่ย 3% ทะเบยีนนติบิคุคลเลขทีL 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีLไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิLง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีL จํากดั 
โทรศพัท ์02-615-4499, 02-615-4477-78    
โทรสาร  02-615-4479 
เว็บไซท ์www.hipotraining.co.th 
อเีมล ์hipotraining@gmail.com  
เฟสบุค๊ www.facebook.com/HIPOtraining 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หลกัสตูรอบรม, สมัมนา, กฎหมายแตง,ประกนัสงัคม,สทิธิ, ผู้ประกนัตน 


