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           หลกัสูตร Update กฎหมายแรงงานและกฎหมายประกนัสังคม 

                               ทีม่ผีลบงัคบัใช้ล่าสุดปี 2564 

                            สัมมนา วนัศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564  โรงแรมโนโวเทล สุขุมวทิ 20 
วตัถปุระสงค ์

1.เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดท้ราบถงึการแกไ้ขเปลีย่นแปลงกฎหมายแรงงานและกฎหมายประกนัสงัคมทีม่ผีลบงัคบั
ใชใ้นปัจจบุนัมกีรณีใดบา้งและการออกหนังสอืเตอืน-หนังสอืสัง่พักงาน-ออกหนังสอืเลกิจา้งเขยีนใหด้ใีหม้ผีลในทาง
กฎหมายตอ้งเขยีนอยา่งไร หรอืการปฏบิตัตินผดิขอ้บงัคบัในการท างาน-ผดิสญัญาจา้งจะมคีวามผดิอยา่งไร 

2.เพือ่ใหล้กูจา้งทีเ่ป็นผูป้ระกนัตน ตาม ม.33 ทราบสทิธ ิเพือ่รับประโยชนต์อบแทนกรณีนอกเหนอืจากการท างาน
ใหก้บันายจา้งตามกฎหมายประกนัสงัคมทีบ่ญัญตัไิวใ้หล้กูจา้งไดรั้บสทิธติา่งๆ 

3.เพือ่ใหท้ราบสทิธขิองตนขณะปฏบิตังิานใหก้บันายจา้งหรอืขณะปกป้องทรัพยส์นิของนายจา้ง กรณีเจ็บป่วยหรอื
ประสบอนัตรายจะไดรั้บสทิธหิรอืประโยชนต์อบแทนจากกองทนุเงนิทดแทนมกีรณีใดบา้ง 

เนือ้หาหลกัสตูร 

หมวด 1 : กฎหมายแรงงานฉบบัแกไ้ขใหมท่ีม่ผีลบงัคบัใชปี้ 2564  

1. กฎหมายแรงงานทีม่ผีลบงัคับใชล้า่สดุ 7 กรณี มอีะไรบา้ง...? 

• การไดรั้บสทิธขิองลกูจา้ง กรณีลากจิไดรั้บคา่จา้ง •การไดรั้บสทิธกิรณีลาตรวจครรภ-์คลอดบตุร 

• การยา้ยสถานประกอบกจิการของนายจา้ง  •กรณีเปลีย่นนายจา้งใหม-่เปลีย่นนติบิคุคล 

• การไดรั้บเงนิเพิม่คา่ดอกเบีย้ทีน่ายจา้งผดินัด  •การไดรั้บสทิธเิงนิคา่ชดเชย กรณีออกจากงาน 

•การไดรั้บสทิธเิทา่เทยีมกนัของลกูจา้งชาย-ลกูจา้งหญงิ 

2. การแกไ้ขขอ้บงัคับในการท างานเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายใหมต่อ้งด าเนนิการอยา่งไร..? 

3. ต าแหน่งงานทีน่ายจา้งมสีทิธเิรยีก-รับเงนิประกนัการท างานมตี าแหน่งงานใดบา้ง..? 

4. นายจา้งมสีทิธหิักคา่จา้งลกูจา้งมหีลกัเกณฑก์ารหักคา่จา้ง กรณีใดบา้ง..? 

5. กรณีกองบงัคับคดมีหีนังสอืใหน้ายจา้งหักคา่จา้งลกูจา้งตามค าพพิากษาของศาลการหักคา่จา้งลกูจา้งมเีงนิ
อะไรบา้ง..? 

6. กรณีลกูจา้งยืน่ใบลาออกท างานอยูไ่มค่รบ30วันท าใหน้ายจา้งไดรั้บความเสยีหายจะรับผดิชดใชค้า่เสยีหาย 

อยา่งไร..? 

7. กรณีนายจา้งมนีโยบายลดคา่จา้งลกูจา้งทกุต าแหน่งงาน 20% ของคา่จา้ง ตอ้งใชเ้ทคนคิอยา่งไร.? 

8. กรณีลกูจา้งยืน่ใบลาออกตอ่มาลกูจา้งฟ้องศาลแรงงานเพือ่เรยีกรอ้งคา่ตา่งๆ และบรรยายฟ้องวา่ถกูบบีหรอืถกู
บงัคับใหล้าออก เพือ่ป้องกนัปัญหาระยะยาวตอ้งออกหนังสอืการลาออกอยา่งไร..? 

•มตีัวอยา่ง การออกหนังสอืลาออก  แจกใหผู้เ้ขา้รว่มสมัมนา 

9. มนีโยบายปิดงานลกูจา้งเป็นบางสว่นเป็นเวลา 30 หรอื 60 วัน นายจา้งตอ้งออกหนังสอืแจง้ตอ่หน่วยงานภาครัฐ
อยา่งไร..? 

•มตีัวอยา่ง  การออกหนังสอื  แจกใหผู้เ้ขา้รว่มสมัมนา 

 

 

 



10. ลกูจา้งมาท างานสายหกัคา่จา้งไมไ่ด ้เทคนคิการท าใหน้ายจา้งหักคา่จา้งไดต้อ้งออกระเบยีบปฏบิตัอิยา่งไร..? 
•มตัีวอยา่ง การออกระเบยีบปฏบิตั ิกรณีมาท างานสาย  แจกใหผู้เ้ขา้รว่มสมัมนา 
11. การออกหนังสอืเตอืนเขยีนใหด้ใีหม้ผีลตอ่การท าผดิซ ้าค าเตอืนตาม พ.ร.บ.2541 ม.119 (4) เพือ่เลกิจา้งตอ้งระบุ
ขอ้ความในหนังสอืเตอืนอยา่งไร..? 
•มตัีวอยา่ง  การออกหนังสอืเตอืน  แจกใหผู้เ้ขา้รว่มสมัมนา 
12. การออกหนังสอืพักงานเขยีนใหค้รอบคลมุความผดิตอ้งเขยีนอยา่งไร..? 
•มตัีวอยา่ง  การออกหนังสอืสัง่พักงาน  แจกใหผู้เ้ขา้รว่มสมัมนา 
13. กรณีลกูจา้งท าผดิวนัิยรา้ยแรงนายจา้งมนีโยบายเลกิจา้งโดยไมจ่า่ยคา่ชดเชยใดๆตอ้งออกหนังสอืเลกิจา้งอยา่งไร..? 
•มตัีวอยา่ง  การออกหนังสอืเลกิจา้ง  แจกใหผู้เ้ขา้รว่มสมัมนา 
14. กรณีนายจา้งประสบปัญหาทางเศรษฐกจิมาหลายเดอืนจงึมนีโยบายเลกิจา้งพนักงาน เพือ่ป้องกนัมใิหล้กูจา้งฟ้องศาล
เพือ่เรยีกรอ้งสทิธภิายหลังนายจา้งตอ้งออกหนังสอืเลกิจา้งและใหเ้หตผุลอยา่งไร..? 
• มตัีวอยา่ง  การออกหนังสอืเลกิจา้ง แจกใหผู้เ้ขา้รว่มสมัมนา 
15. กรณีนายจา้งมนีโยบายเลกิจา้งพนักงานโดยไมม่คีวามผดิใหอ้อกกอ่นเกษียณอายใุนการท างานเพือ่ป้องกนัมใิหล้กูจา้ง
ฟ้องศาลเพือ่เรยีกรอ้งสทิธภิายหลังนายจา้งตอ้งด าเนนิการอยา่งไร..? 
•มตัีวอยา่ง  การออกหนังสอืเกษียณงานตามโครงการ  แจกใหผู้เ้ขา้รว่มสมัมนา 
หมวด 2 : การไดร้บัสทิธขิองลกูจา้งจากกองทนุประกนัสงัคม 
16. วัตถปุระสงคข์องกองทนุประกนัสงัคมและสทิธขิองผูป้ระกนัตน ตาม ม.33 มกีรณีใดบา้ง..? 
17. กรณีเจ็บป่วยปกตจิะไดรั้บการรักษาและไดรั้บสทิธเิงนิทดแทนการขาดรายไดใ้นระหวา่งหยดุงานอยา่งไร..? 
18. กรณีประสบอนัตรายหรอืเจ็บป่วยฉุกเฉนิเขา้รักษาโรงพยาบาลตามสทิธไิมไ่ดต้อ้งด าเนนิการอยา่งไร..? 
19. กรณีทันตกรรม-ถอนฟัน-อดุฟัน-ขดูหนิปนู-ผา่ฟันคดุ-ใสฟั่นเทยีม จะไดรั้บสทิธอิยา่งไร..?         
20. กรณีคลอดบตุร การไดรั้บสทิธขิองผูป้ระกนัตนหญงิและผูป้ระกนัตนชาย จะไดรั้บสทิธอิยา่งไร..? 
21. กรณีทพุพลภาพหรอืในกรณีตาย จะไดรั้บสทิธจิากกองทนุประกนัสงัคมอยา่งไร..? 
22. กรณีสงเคราะหบ์ตุรจะไดรั้บสทิธติามกฎหมายบญัญัตไิวอ้ยา่งไร..? 
23. กรณีชราภาพและเงนิบ าเหน็จชราภาพ-เงนิบ านาญชราภาพ จะไดรั้บสทิธอิยา่งไร..? 
24. กรณีผูรั้บเงนิบ านาญชราภาพถงึแกค่วามตายภายใน 60 เดอืนหรอื (5ปี) จะไดรั้บสทิธอิยา่งไร.? 
25. กรณีวา่งงาน กรณีที ่1 ถกูเลกิจา้ง-กรณีที ่2 ลาออกหรอืสิน้สดุสญัญาจา้ง จะไดรั้บสทิธอิยา่งไร..? 
หมวด 3 : การไดร้บัสทิธขิองลกูจา้งจากกองทนุเงนิทดแทน 
26. กองทนุเงนิทดแทนจัดตัง้ขึน้มวีัตถปุระสงคอ์ะไรบา้ง..? 
27. เงนิสมทบของกองทนุเงนิทดแทนมาจากทีใ่ด-เมือ่ใดลกูจา้งไดรั้บการคุม้ครองตามทีก่ฎหมายบญัญัตไิว ้
28. การประสบอนัตรายเนื่องจากการท างานใหก้บันายจา้ง หมายความวา่อยา่งไร..? 
29. การเจ็บป่วยดว้ยโรคเนื่องมาจากการท างานใหก้บันายจา้ง หมายความวา่อยา่งไร..? 
30. การสญูหายอนัเนื่องมาจากการท างานใหก้บันายจา้ง หมายความวา่อยา่งไร..? 
31. เมือ่ลกูจา้งประสบอนัตรายหรอืเจ็บป่วยเนื่องมาจากการท างานใหก้บันายจา้งจะไดรั้บการคุม้ครองอะไรบา้ง..? 
32. ในกรณีลกูจา้งประสบอนัตรายหรอืเจ็บป่วยเนื่องมาจากการท างานใหก้บันายจา้ง ตอ้งปฏบิตัอิยา่งไร..? 
33. หนา้ทีข่องนายจา้งในการน าสง่ลกูจา้งเขา้รับการรักษาพยาบาล ตอ้งปฏบิตัอิยา่งไร..? 
34. คา่รักษาพยาบาลตลอดระยะเวลาการรักษากองทนุเงนิทดแทนมอีตัราจา่ยอยา่งไร..? 
35. คา่ทดแทนกรณีเจ็บป่วยตอ้งพักรักษาตัวและไมส่ามารถท างานได ้มหีลักเกณฑแ์ละเงือ่นไขอยา่งไร..? 
36. ยกตัวอยา่ง การจา่ยคา่ตอบแทน เพือ่เปรยีบเทยีบตามคา่จา้งในกรณีตา่งๆ 
37. คา่ทดแทนกรณีสญูเสยีสมรรถภาพในการท างานของรา่งกาย มหีลักเกณฑแ์ละเงือ่นไขอยา่งไร..? 
38. คา่ทดแทนกรณีทพุพลภาพเนือ่งมาจากการท างานใหก้บันายจา้ง มหีลักเกณฑแ์ละเงือ่นไขอยา่งไร..? 
39.   คา่ทดแทนกรณีถงึแกค่วามตายหรอืสญูหายเนื่องมาจากการท างานใหก้บันายจา้ง มหีลักเกณฑแ์ละเงือ่นไขอยา่งไร
..? 
40.  ผูม้สีทิธไิดรั้บเงนิทดแทนกรณีถงึแกค่วามตายหรอืสญูหาย กฎหมายบญัญัตใิหไ้ดรั้บสทิธมิใีครบา้ง..? 
•ถาม - ตอบ - แนะน า 
•ผูเ้ขา้รว่มสมัมนา - นายจา้ง - ผูบ้รหิาร - พนักงานทกุระดับ 
•ใหค้ าปรกึษาหลังการสมัมนา “ฟร”ี ตลอดกาลไมม่คีา่ใชจ้า่ย 
 
วทิยากรผูท้รงคณุวฒุ ิ อาจารยส์มบตั ิ นอ้ยหวา้ 
 
ประวัตกิารท างาน / ประสบการณ์  
•เป็นผูพ้พิากษาสมทบศาลแรงงานกลางกรงุเทพฯ 9 ปี  
•เป็นผูไ้กลเ่กลีย่คดแีรงงานในศาลแรงงานกลางกรงุเทพฯ  เป็นตน้ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หลกัสตูร Update กฎหมายแรงงานและกฎหมายประกนัสงัคม 

                               ทีม่ผีลบงัคบัใชล้า่สดุปี 2564 

ราคาปกติท่านละ 3,900 บาท + VAT 7% รวมเป็น 4,173 บาท 

สมคัรก่อนวนัท่ี 19 เมษายน 2564 เหลือเพียง! ท่านละ 3,500 บาท 

โปรโมชัน่ สมคัร 3 ท่านข้ึนเหลือท่านละ 2,900 บาท 

บรษิทั เบรนแอสเสท เซฟตี้  เทรนน่ิง  จ  ากดั  

ท่ีอยู ่99/63 ซอยพุทธบชูา 36 แยก 1 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 

Mobile. 085-9386299   

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี 0-1055-6315-871-2 

               

       เช็คขดีคร่อมสัง่จ่าย บริษัท เบรนแอสเสท เซฟต้ี เทรนน่ิง  จ ากดั  

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

•  ราคาน้ีรวม เอกสารการอบรม / อาหารว่างและอาหารกลางวนัตลอดหลกัสตูร 
•  เฉพาะนิตบิุคคลสามารถหกัภาษ ีณ ทีจ่่าย 3% ได ้
•  ใบเสรจ็ค่าลงทะเบยีน สามารถน าไปบนัทกึหกัค่าใชจ้่ายทางบญัชไีด ้200 % 

การแจง้ยกเลิก : ผูส้มคัรสามารถท่ีจะยกเลิกการเขา้อบรมได ้ในกรณีท่ีท่านยกเลิกก่อนวนังาน 10 วนั บริษัทฯ จะหกัค่าธุรการ รอ้ยละ 15 ของคา่

สมคัร และในกรณีท่ีท่านยกเลิกก่อนวนังาน 7 วนั บริษัทฯ คนืเงินรอ้ยละ 50 ของค่าสมคัร นอกเหนือจากน้ีแลว้ บริษัทฯ จะไม่คืนเงินใดๆ ทั้งส้ิน 

การจองมีผลเมื่อช าระเงินเรียบรอ้ยแลว้และแสดงใบ Pay-in เพื่อเป็นหลกัฐานในการส ารองท่ีนัง่ 

ลงทะเบียนเพ่ือเขา้ร่วมสมัมนา 

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

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

 
        เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษี.................................................................................................................................. 

 
                   

1. ชือ่.......................................................... ต าแหน่ง ......................................... Email ...................................... 
 

2. ชือ่.......................................................... ต าแหน่ง ......................................... Email ...................................... 
 

3. ชือ่.......................................................... ต าแหน่ง ......................................... Email ...................................... 
 

4.   ชือ่.......................................................... ต าแหน่ง ......................................... Email ...................................... 
                      

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

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


