
www.hrdzenter.com 

(We are The B.E.S.T Solution You can trust) 

 

E-mail : hrdzenter@gmail.com 
 

Tel: 090 645 0992 ,089 606 0444 
 

บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด (สนญ.)  เลขท่ี 171/162  ซอยพทุธบูชา 39 แยก 1-1 แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 

HOTLINE : 089-606-0444, 090-6450992,  089-773-7091  :www.hrdzenter.com E-mail:hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter 

หลักสูตร  กฎหมายแรงงาน ท่ีนายจา้งและลูกจา้งตอ้งรู ้ 

(HR Law Updated : 2019) 

วันท่ี 7 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

St.James Hotel   ซอยสุขุมวิท 26  กรุงเทพฯ ใกล ้BTS  สถานีนานา **สถานท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลง 

วิทยากร   อาจารย์สัจพล ส่งสมบุญ (Sam) 

ส่วนลดพเิศษ >> สมัคร 4 ท่านจ่ายแค่ 3 ท่านเท่าน้ัน 

หลักการและเหตุผล 

      กฎหมายแรงงานเป็นเร่ืองท่ีนายจ้างและลูกจ้าง จ าเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ท้ังโดยภาพรวม และความ
เช่ือมโยงของหลักกฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง เร่ิมตั้งแต่ประเภทของสัญญาจ้างงาน ข้อบังคับเก่ียวกับการท างาน และ
ข้อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ้าง ซ่ึงจะท าให้สามารถประยกุต์ใช้ได้อย่างถกูต้องและเหมาะสม ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ท่ี
ดีระหว่างฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง และช่วยสนับสนุนให้การพัฒนาองค์กร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
มีก าไร และเติบโตอย่างยัง่ยืน 

หลักสูตรน้ีเหมาะส าหรับ : นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน และผู้ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องกับการ
บริหารงานบุคคล 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างชัดเจน เก่ียวกับหลักกฎหมายแรงงานท่ีใช้ในการท างาน  

2. เพ่ือให้สามารถประยกุต์ใช้กฎหมายได้อย่างเหมาะสม 

3.  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รู้ถึงสิทธิและหน้าท่ีของตนตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  

เน้ือหาการฝึกอบรม : 

หมวด 1 : กฎหมายแรงงานที่นายจ้างและลูกจ้างต้องรู้ 

·         ภาพรวมของกฎหมายการจ้างงานและการคุ้มครองแรงงาน 

·         สรุปย่อหลักกฎหมายเพ่ือการจ้างงานและบริหารงานบุคคล 20 ฉบับ 
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·         Update กฎหมายคุ้มครองแรงงาน ฉบับแก้ไขล่าสุด พ.ศ. 2562 

หมวด 2 : สัญญาจ้างแรงงาน 

·         เปรียบเทียบสัญญาจ้างแรงงานประเภทต่างๆ 

·         เง่ือนไขและระยะเวลาการทดลองงาน 

·         หลักเกณฑ์และวิธีการเรียกหรือรับหลักประกัน  

·         การโอนย้าย และการเปล่ียนตัวนายจ้าง 

·         การแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อตกลงในสัญญาจ้างแรงงาน  

·         การจ้างเหมาค่าแรง (Outsource) และการรับเหมาช่วง 

·         ข้อห้ามและข้อจ ากัดการจ้างแรงงานหญิงและเดก็  

หมวด 3 : ข้อบังคับเกีย่วกบัการท างาน และข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง 

·         เง่ือนไขและนิติสัมพันธ์ซ่ึงเป็นข้อบังคับระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง 

·         การจัดท าและแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อบังคับเก่ียวกับการท างาน 

·         ประเภทและความแตกต่างของข้อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ้าง  

·         การจัดท าทะเบียนลูกจ้าง เอกสารการจ้าง และการส่งรายงานประจ าปี  

หมวด 4 : วันเวลาท างาน วันหยดุ วันลา ค่าจ้าง สวัสดิการ และผลประโยชน์ 

·         เวลาท างานปกติ เวลาพัก และการท างานล่วงเวลา  

·         วนัหยดุ 3 ประเภท และวันลา 7 ประเภท 

·         ความแตกต่างของค่าจ้าง และสวสัดิการ 

·         ค่าจ้างขัน้ต า่และค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน  
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·         อัตราค่าล่วงเวลา และการค านวณค่าล่วงเวลา  

·         ลูกจ้างท่ีไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลา และค่าท างานในวนัหยดุ 

·         หลักการจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท างานในวนัหยดุ  

·         หลักการจ่ายเงินโบนัส (Bonus) และสวสัดิการอ่ืนๆ 

·         หลักเกณฑ์การหักค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา และเงินได้ประเภทต่างๆ  

หมวด 5 : แรงงานสัมพันธ์ วินัย และการลงโทษทางวินัย 

·         หลักเกณฑ์การจัดตั้งคณะกรรมการลูกจ้าง 

·         สิทธิและหน้าท่ีของนายจ้างต่อกรรมการลูกจ้าง  

·         การจัดตั้ง สิทธิ และหน้าท่ีของสหภาพแรงงาน  

·         การแจ้งข้อเรียกร้อง การเจรจา และข้อพิพาทแรงงาน  

·         ประเภทของวินัย หลักการและขัน้ตอนการลงโทษทางวินัย 

·         การออกหนังสือเตือน และการพักงาน 

หมวด 6 : การส้ินสุดสัญญาจ้างแรงงาน และค่าชดเชย 

·         ประเภทของการส้ินสุดสัญญาจ้างแรงงาน 

·         การเลิกจ้าง การลาออก และการเกษียณอายุ 

·         หลักเกณฑ์การบอกกล่าวล่วงหน้า & ข้อยกเว้น 

·         เงิน 3 ประเภทท่ีต้องจ่ายกรณีนายจ้างเลิกจ้าง 

·         หลักเกณฑ์การจ่ายค่าชดเชย อัตรา และการค านวณ  

·         ข้อยกเว้นไม่จ่ายค่าชดเชย และการตกลงสละสิทธิค่าชดเชย  
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·         ค่าชดเชยพิเศษเน่ืองจากการย้ายสถานประกอบกิจการ 

·         ค่าชดเชยพิเศษเน่ืองจาก น าเคร่ืองจักรหรือเทคโนโลยีมาใช้ 

·         การเลิกจ้างไม่เป็นธรรม และการกระท าอันไม่เป็นธรรม 

·         สิทธิหน้าท่ีของนายจ้างและลูกจ้างหลังส้ินสุดสัญญา 

·         การร้องเรียนการกระท าผิดต่อพนักงานตรวจแรงงาน  

·         การฟ้องคดีต่อศาลแรงงาน และการด าเนินคดีแรงงาน  

รูปแบบการฝึกอบรม      :  Group Coaching, Training และ Workshop 

ระยะเวลาการฝึกอบรม  :  หลักสูตร 1 วนั เวลา 09.00 – 16.00 น. 

วทิยากร :        อาจารย์สัจพล ส่งสมบุญ (Sam) 
                   - วิทยากรและท่ีปรึกษาด้านการบริหารผลงาน การพัฒนาผู้น า และกฎหมายแรงงาน 

                   - กรรมการผู้ จัดการ บริษทั HERO Consulting จ ากัด 

ค่าใช้จ่ายในการอบรมหักลดหย่อนภาษไีด้ 200 % 

ฟรี !!!รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวันและใบรับรองวุฒิบัตร 
สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ ม 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาปกติท่านละ 3,900 273 117 4,056 

สมคัร 3 ท่าน ๆ ละ 3,200 224 96 3,328 

พิเศษ  สมคัร 4 จา่ยแค ่3 ท่าน  

รายละเอียดหลักสูตรอ่ืน ๆ  เพิม่เติมได้ทีน่ี่  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/ 

ส ารองที่น่ัง  ติดต่อเพิม่เติมได้ที ่  คุณธนนันท์     0906450992 , 0896060444, Line :  hrdzenter 
www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com , www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 
 

วิธีการช าระเงนิ    เช็คส่ังจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด 
โอนเงนิเข้าบัญชนีาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด  
>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740 

http://www.hrdzenter.com/
http://www.facebook.com/hrdzenter
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(กรุณาส่งส าเนาใบฝากเงนิ พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพ่ือยนืยันการช าระเงนิ และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : 
hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter  

ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงนิข้ามจังหวัด)  
 
 
 
 
 
 
 

การแจ้งยกเลกิ: 1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลกิการเข้าอบรมได้ ในกรณทีี่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2. กรณทีี่ท่านแจ้งยกเลกิก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษทัฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร  

3.และในกรณทีี่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษทัฯจะไม่คนืเงินใด ๆ  ทั้งส้ิน   หรือหากท่านยังไม่ช าระค่าสัมมนา  ทางบริษทั 
ต้องขอเกบ็ค่าธุรการจ านวน  30 %  ทันท ี   

ท่ีอยูใ่นการออกเอกสารหกั ณ ท่ีจ่าย 
ในนามบริษทั  ศูนยส่์งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย ์จ ากดั   (ส านกังานใหญ่) 
เลขท่ี  171/162  ซอยพทุธบูชา  39 แยก 1-1 

แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี  010 5555 113 021 

mailto:hrdzenter@gmail.com

