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คำแนะนำในกำรเข้ ำเรียนและทำกิจกรรมฝึ กอบรมทำงอินเทอร์ เน็ต
หลักสู ตร กฏหมำยแรงงำนและประกันสั งคมทีค่ วรรู้ เมื่อเข้ ำสู่ AEC (e-Training) รุ่ นที่ 5
(กรุ ณำใช้ โปรแกรมเว็บเบรำส์ เซอร์ ชนิด IE : Internet Explorer)
1. เปิ ดเว็บไซต์ที่ URL : www.stou.ac.th ของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช แล้วคลิกที่แบนเนอร์ ฝึ กอบรม
เลือกหลักสู ตรฝึ กอบรมทางไกล หรื อเข้าที่ URL : www.stou.ac.th/Offices/Oce/etraining/index.htm
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1.1 เมื่อคลิกแล้วจะปรากฏหน้าเว็บเพจดังรู ป ให้คลิกเลือกหลักสู ตร กฏหมำยแรงงำนและประกันสั งคมทีค่ วรรู้
เมื่อเข้ ำสู่ AEC

1.1
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2. ที่หน้าโฮมเพจ e-Training หลักสู ตร กฏหมายแรงงานและประกันสังคมที่ควรรู ้เมื่อเข้าสู่ AEC ให้คลิกที่ปุ่ม
“เข้ ำเรียนและทำกิจกรรม” หรื อคลิกที่ปุ่มอื่นๆ ตามความต้องการ

2

3. หน้าจอจะปรากฎดังรู ป จากหน้าจอที่ปรากฏ ให้กรอก Username (ใส่ เลขรหัสประจำตัวของผู้เข้ ำอบรม)
และ Password (ใส่ เลขรหัสประจำตัวของผู้เข้ ำอบรมเช่ นกัน) แล้วคลิก Login (เป็ นการเข้าใช้ระบบร่ วมกับ
การเรี ยนการสอนทางไกลของมหาวิทยาลัย)
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4. คลิกที่ banner รายชื่อหลักสู ตรฝึ กอบรม “กฏหมำยแรงงำนและประกันสั งคมทีค่ วรรู้ เมื่อเข้ ำสู่ AEC (รุ่ นที่ 5)”
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กฏหมายแรงงานและประกันสังคม
ที่ควรรู้เมื่อเข้าสู่ AEC (รุ่ นที่ 5)

5. เมื่อคลิกที่รายชื่อหลักสู ตรกฏหมายแรงงานและประกันสังคมที่ควรรู ้เมื่อเข้าสู่ AEC แล้ว หน้าจอจะปรากฏรู ปดังนี้
(สั งเกตชื่ อ-นำมสกุลของท่ ำนปรำกฏบริเวณขวำมือด้ ำนบนของหน้ ำจอ)
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กฏหมายแรงงานและประกันสังคม
ที่ควรรู้เมื่อเข้าสู่ AEC (รุ่ นที่ 5)
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6. จากนี้ไป ให้ผเู ้ ข้าอบรมเลือกทากิจกรรมไปตามลาดับก่อน-หลังของกิจกรรมตามกาหนดเวลา ดังนี้
- ทากิจกรรมที่ 1 (แบบจับคู่)
- ทากิจกรรมที่ 2 (แบบเติมคา)
- ทากิจกรรมที่ 3 (แบบเติมคา)
- ทากิจกรรมที่ 4 (แบบเลือกตอบ)
- ทาแบบประเมินโครงการ
ซึ่งหน้าจอจะปรากฏรู ป ดังนี้
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เมื่อคลิกเลือกแล้วจะปรากฏ Topic ต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมที่ 1-4 และแบบประเมินโครงการฯ
**ผู้เข้ ำอบรมควรอ่ำนคำสั่ งและทำตำมขั้นตอนของโปรแกรมทีป่ รำกฏที่หน้ ำจอคอมพิวเตอร์ อย่ำงเคร่ งครัด**
(ผู้เข้ ำอบรมสำมำรถเข้ ำไปแก้ ไขประวัติส่วนตัวได้ ที่ My profile settings)
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เมื่อเปิ ดไฟล์แบบทากิจกรรม (กรณีเป็ นคำถำมแบบเติมคำ) ให้คลิก Add Submission แล้วพิมพ์เติมคาตามความคิดเห็น
ของตนเอง แล้วคลิก Save changes เพื่อบันทึกข้อมูลต่อไป ดังรู ป
(**กำรทำแบบทดสอบและกิจกรรมให้ ครบเป็ นส่ วนสำคัญของกำรประเมินผ่ำน/ไม่ ผ่ำนกำรฝึ กอบรม**)
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เมื่อเปิ ดไฟล์แบบทากิจกรรม (กรณีเป็ นคำถำมแบบเลือกตอบ) ให้คลิก Continue The Last Preview แล้วคลิกคาตอบ
ตามความคิดเห็นของตนเอง แล้วคลิกลือกข้อที่ตอ้ งการดังรู ป
(**กำรทำแบบทดสอบและกิจกรรมให้ ครบเป็ นส่ วนสำคัญของกำรประเมินผ่ำน/ไม่ ผ่ำนกำรฝึ กอบรม**)
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กิจกรรมที่ 1 แบบจับคู่
1. ลูกจ้าง
2. ผู้ว่าจ้าง
3. วันหยุด
4. วันลา
5. นายจ้าง
6. เงินสะสม
7. เงินสมทบ
8. ค่าล่วงเวลาในวันหยุด
9. ค่าชดเชย
10. ค่าชดเชยพิเศษ

A.
B.
C.
D.
E.
F.

ผู้ซึ่งตกลงรับลูกจ้างเข้าทางานโดยจ่ายค่าจ้างให้
เงินที่นายจ้างจ่ายสมทบให้แก่ลูกจ้างเพื่อส่งเข้าสมทบทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง
วันที่ลูกจ้างลาป่วย ลาเพื่อกิจธุระอันจาเป็น
วันที่กาหนดให้ลูกจ้างหยุดประจาสัปดาห์
ซึ่งตกลงทางานให้นายจ้างโดยรับค่าจ้างไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไร
เงินที่นายจ้างจ่ายให้ลูกจ้างเมื่อสัญญาจ้างสิ้นสุดลงเพราะมีเหตุ กรณี
พิเศษที่กาหนดในกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
G. ผู้ซึ่งตกลงว่าจ้างบุคคลอีกบุคคลหนึ่งให้ดาเนินการ เพื่อประโยชน์แก่ตน
โดยจะจ่ายสินจ้างตอบแทนผลสาเร็จแห่งการงานที่ทานั้น
H. เงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างเป็นการตอบแทนการทางานล่วงเวลาใน
วันหยุด
I. เงินที่นายจ้างจ่ายให้ลูกจ้างเมื่อเลิกจ้าง นอกเหนือจากเงินประเภทอื่น ซึ่ง
นายจ้างตกลงจ่ายให้แก่ลูกจ้าง
J. เงินที่ลูกจ้างจ่ายเข้ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง

กิจกรรมที่ 2 แบบเติมคา
ข้อ 1. ในวันที่มีการทางาน นายจ้างจะต้องจัดให้ลูกจ้างมีเวลาพักระหว่างการทางานในวันหนึ่งไม่น้อยกว่า..........ชัว่ โมง
หลังจากที่ลูกจ้างทางานมาแล้วไม่เกิน......................ชั่วโมงติดต่อกัน
ข้อ 2. การทางานในวันหยุดนั้น กฎหมายห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างทางานในวันหยุด เว้นแต่งานอันมีลักษณะหรือสภาพ
ของงาน...........................นายจ้างก็อาจให้ลูกจ้างทางานในวันหยุดได้เท่าที่จาเป็น
ข้อ 3. งานที่ดจะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และความปลอดภัยของลูกจ้างจะต้องมีเวลาทางานปกติวันหนึ่งไม่เกิน
..........................ชั่วโมง และเมื่อรวมเวลาทางานทั้งสิ้นแล้วสัปดาห์หนึ่งต้องทางานไม่เกิน..................ชั่วโมง
ข้อ 4. กฎหมายคุ้มครองแรงงานกาหนดห้ามมิให้นายจ้างเด็กอายุต่ากว่า.......................ปีเป็นลูกจ้าง
ข้อ 5. ในสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่.........................คนขึ้นไป ให้นายจ้างจัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการใน
สถานประกอบกิจการ
กิจกรรมที่ 3 แบบเติมคา
ข้อ 1. กรณีที่นายจ้างจะย้ายสถานประกอบกิจการไปตั้ง ณ สถานที่อื่นอันมีผลกระทบสาคัญต่อการดารงชีวิตตามปกติ
ของลูกจ้างหรือครอบครัว นายจ้างต้อง...............................ก่อนวันย้ายสถานประกอบกิจการ
ข้อ 2. นายจ้างต้องหัก............................ของลูกจ้าง เพื่อประโยชน์ทดแทนของลูกจ้างทุกครั้งที่มีการจ่ายเงินเดือน และ
นาส่งสานักงานประกันสังคมภายในวันที่ 15 ของเดือน
ข้อ 3. ลูกจ้างหญิงมีสิทธิลาเพื่อคลอดบุตรได้ ครรภ์หนึ่งไม่เกิน.........................วัน โดยให้นับรวมวันหยุดที่มีในระหว่างวัน
ลาด้วย โดยที่ลูกจ้างหญิงที่ลาเพื่อคลอดบุตรจะมีสิทธิได้รับค่าจ้างตลอดเวลาที่ลา แต่ไม่เกิน 45 วัน
ข้อ 4. แม้ว่าลูกจ้างจะมีสิทธิลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริง ซึ่งปีหนึ่งอาจลาป่วยได้เป็นระยะเวลาหลายเดือนก็ตาม แต่นายจ้า ง
จะจ่ายค่าจ้างในระหว่างการลาป่วยได้ไม่เกินปีละ.........................วันเท่านั้น
ข้อ 5. นายจ้างจะต้องประกาศกาหนดวันหยุดตามประเพณีให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้า โดยให้มีวันหยุดตามประเพณีปีหนึ่ง
ไม่น้อยกว่า.......................วัน (รวมวันแรงงานแห่งชาติ วันที่ 1 พฤษภาคมของทุกปี)

8

กิจกรรมที่ 4 แบบเลือกตอบ
ข้อ 1. ข้อใดคือจานวนเงินที่ใช้เป็นหลักฐานในการคานวณเงินสมทบในกรณีผู้ประกันตนแบบบังคับในแต่ละเดือน
1. ไม่ต่ากว่า 1,650 บาท และไม่เกินเดือนละ 10,000 บาท
2. ไม่ต่ากว่า 1,650 บาท และไม่เกินเดือนละ 15,000 บาท
3. ไม่ต่ากว่า 1,650 บาท และไม่เกินเดือนละ 20,000 บาท
4. ไม่ต่ากว่า 1,650 บาท และไม่เกินเดือนละ 25,000 บาท
5. ไม่ต่ากว่า 1,650 บาท และไม่เกินเดือนละ 30,000 บาท
ข้อ 2. กรณีที่หนังสือสาคัญแสดงการขึ้นทะเบียนประกันสังคมสูญหาย ถูกทางาน ชารุด นายจ้างต้องยื่นขอรับ
ใหม่ภายในกี่วัน
1. ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย
2. ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย
3. ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย
4. ภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย
5. ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย
ข้อ 3. ผู้ประกันตนและอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายสามารถได้รับประโยชน์ทดแทนตามที่กฎหมายกาหนด
ประโยชน์ทดแทนที่ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับตามพระราชบัญญัติประกันสังคมกี่รูปแบบ
1. 4 รูปแบบ
2. 5 รูปแบบ
3. 6 รูปแบบ
4. 7 รูปแบบ
5. 8 รูปแบบ
ข้อ 4. กรณีที่ผู้ประกันตนสิ้นสภาพการเป็นลูกจ้างตามการสิ้นสภาพการจ้าง ได้ส่งเงินสมทบครบตามเงื่อนไข
เวลาที่จะก่อให้เกิดสิทธิแล้ว ผู้ประกันตนนั้นมีสิทธิอีก 6 เดือน นับแต่เมื่อใด
1. นับตั้งแต่วันที่สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง
2. นับตั้งแต่วันที่เขียนใบลาออก
3. นับตั้งแต่วันที่คืนบัตรพนักงาน
4. นับตั้งแต่วันที่ได้รับเงินเดือนงวดสุดท้ายแล้ว
5. ไม่มีข้อใดถูก
ข้อ 5. ผู้ประกันตนที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทางานจนถึงแก่ความตายมีสิทธิได้รับ
ประโยชน์ทดแทนในกรณีค่าทาศพหรือไม่ ประการใด
1. ไม่ได้รับ
2. ได้รับ เป็นเงิน 20,000 บาท
3. ได้รับ เป็นเงิน 30,000 บาท
4. ได้รับ เป็นเงิน 40,000 บาท
5. ได้รับ เป็นเงิน 50,000 บาท
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ข้อ 6. นายจ้าง ผู้ประกันตน หรือบุคคลอื่นใดที่ไม่เห็นด้วยหรือไม่พอใจต่อคาสั่งเลขาธิการหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ที่สั่งตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์
หรือไม่ ประการใด
1. ไม่มีสิทธิอุทธรณ์
2. มีสิทธิอุทธรณ์ภายใน 7 วัน นับแต่วันได้รับแจ้งคาสั่ง
3. มีสิทธิอุทธรณ์ภายใน 15 วัน นับแต่วันได้รับแจ้งคาสั่ง
4. มีสิทธิอุทธรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับแจ้งคาสั่ง
5. ไม่มีข้อใดถูก
ข้อ 7. กรณีที่ผู้ประกันตนสิ้นสภาพการเป็นลูกจ้างตามการสิ้นสภาพการจ้าง ได้ส่งเงินสมทบครบตามเงื่อนไข
เวลาที่จะก่อให้เกิดสิทธิแล้ว ผู้ประกันตนนั้นมีสิทธิอีก 6 เดือน นับแต่เมื่อใด
1. นับตั้งแต่วันที่สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง
2. นับตั้งแต่วันที่เขียนใบลาออก
3. นับตั้งแต่วันที่คืนบัตรพนักงาน
4. นับตั้งแต่วันที่ได้รับเงินเดือนงวดสุดท้ายแล้ว
5. ไม่มีข้อใดถูก
ข้อ 8. ผู้ประกันตนที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทางานจนถึงแก่ความตายมีสิทธิได้รับ
ประโยชน์ทดแทนในกรณีค่าทาศพหรือไม่ ประการใด
1. ไม่ได้รับ
2. ได้รับ เป็นเงิน 20,000 บาท
3. ได้รับ เป็นเงิน 30,000 บาท
4. ได้รับ เป็นเงิน 40,000 บาท
5. ได้รับ เป็นเงิน 50,000 บาท
ข้อ 9. ผู้ประกันตนแบบบังคับต้องมีอายุกี่ปี
1. ไม่ต่ากว่า 15 ปี (บริบูรณ์) และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
2. ไม่ต่ากว่า 18 ปีและไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
3. ไม่ต่ากว่า 15 ปี และจนกว่าจะลาออกจากงาน
4. ไม่ต่ากว่า 18 ปี และจนกว่าจะลาออกจากงาน
5. ไม่มีข้อถูก
ข้อ 10. กรณีผู้ประกันตนประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ใน
อัตราร้อยละเท่าใดของค่าจ้าง
1. ร้อยละ 20
2. ร้อยละ 30
3. ร้อยละ 40
4. ร้อยละ 50
5. ร้อยละ 60
หมายเหตุ หากมีปัญหาในการใช้งานโปรดสอบถามได้ที่คุณหัสนัย ริยาพันธ์ โทร. 02 504 7727
คุณจักรี สวัสดิมงคล โทร. 02 504 7418 หรือทางอีเมล์ (e-mail : oce_03@hotmail.com)

