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หลักสูตร กฎหมายแรงงานส าหรับผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน 
วนัท่ี 9  มีนาคม  2562 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

@Arize  Hotel  ซอยสุขุมวิท 26 ใกล้ BTS พร้อมพงษ์   กทม.  ** สถานท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลง **   
 

ส่วนลดพเิศษ >> สมัคร 4 ท่านจ่ายแค่ 3 ท่านเท่าน้ัน 

 (ราคาปกติท่านละ  3,900 บาท) 

วิทยากร    อาจารย์นันทภพ  ทองนุ่น     
หลกัการและเหตุผล 
 

    1. การเตรียมความพร้อม ความรู้ ความเขา้ใจ เก่ียวกบักฎหมายคุม้ครองแรงงาน 
    2. Update ค่าจา้งแรงงานขั้นต ่า 
    3. หลกัเกณฑส์ าคญัในการบริหารจดัการท่ีผูบ้ริหารควรทราบ 
        3.1 หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัวนัลา และเวลาท างาน 
            ·       ความหมายของวนัและเวลาท างาน 
            ·       ประเภทของวนัท างานมีก่ีประเภท 
            ·       การก าหนดเวลาเร่ิมตน้ และเวลาส้ินสุดในการท างาน ใชห้ลกัเกณฑใ์ดในการพิจารณา 
        3.2 หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการท างานล่วงเวลา 
           ·       ความหมายของการท างานล่วงเวลา (การท างานนอกเวลา, การท างานเกินเวลา) 
           ·       การท างานล่วงเวลาจะตอ้งเป็นค าสัง่ของนายจา้ง และไดรั้บความยนิยอมจากลกูจา้ง 
           ·       การท างานล่วงเวลาเม่ือรวมกบัการท างานในวนัหยดุแลว้ จะตอ้งท างานก่ีชัว่โมง   
           ·       วิธีการคิดค่าล่วงเวลา ใชห้ลกัเกณฑใ์ด ทั้งกรณีลกูจา้งรายเดือน ลกูจา้งรายวนั 
        3.3 หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัเวลาพกั 
           ·       ขอ้ผิดพลาด กรณีการจดัเวลาพกัไม่อยูใ่นระหวา่งเวลาท างาน 
           ·       จ านวนชัว่โมงส าหรับเวลาพกั จะตอ้งมีจ านวนชัว่โมงเท่าไหร่ 
           ·       กรณีใดบา้ง ท่ีไม่ตอ้งพกั และไม่ผดิต่อกฎหมาย 
        3.4 หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัวนัหยดุ 
           ·       วนัหยดุมีก่ีประเภท มีอะไรบา้ง และมีหลกัเกณฑใ์นการหยดุอยา่งไร 
           ·        ประเดน็ใดบา้ง เก่ียวกบัวนัหยดุท่ีเกิดการฟ้องร้องคดีกบักฎหมายแรงงาน 
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        3.5 หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัวนัลา 
             - ลาป่วย                                           
             - ลาคลอดบุตร 
             - ลากิจ 
             - ลารับราชการทหาร 
             - ลาเพื่อท าหมนั 
             - ลาเพื่อกิจการสภาพแรงงาน 
        3.6 หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการเลิกจา้ง จ่ายสินจา้งแทนการบอกกล่าวล่วงหนา้จ่ายค่าชดเชยและค่าชดเชยพเิศษ 
           ·       การเลิกจา้งท่ีตอ้งจ่ายค่าชดเชย และค่าชดเชยพิเศษ 
           ·       จ านวนค่าชดเชยท่ีจะไดรั้บเม่ือคิดตามอายงุาน 
           ·        กรณีใดบา้งท่ีนายจา้งไม่ตอ้งจ่ายค่าชดเชย 
           ·       การท่ีบริษทั หยดุกิจการ หยดุกิจการชัว่คราว นายจา้งมีภาระหนา้ท่ีอยา่งไรกบัลกูจา้งหลกัสูตร การ
ลงโทษดว้ยการออกหนงัสือเตือนอยา่งสร้างสรรค ์
   4. ผูบ้ริหาร/หวัหนา้งานถกูเลิกจา้ง แพค้ดี เพราะความประพฤติส่วนตวักรณีใดบา้ง 

วทิยากร           อาจารย์นันทภพ  ทองนุ่น    ผูจ้ดัการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและทนายความ 

ประวตักิารศึกษา 
   · ปริญญาตรี นิติศาสตรบณัฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
   · เนติบณัฑิตไทย ส านกัฝึกอบรมกฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา 
   · หลกัสูตรวชิาวา่ความ ส านกัฝึกอบรมวชิาวา่ความ สภาทนายความแห่งประเทศไทย 

ประวตักิารท างาน 
   - หวัหนา้ส่วนฝึกอบรมและพนกังานสมัพนัธ์ กลุ่มบริษทัดีคอม กรุ๊ป 
   - ผูจ้ดัการฝ่ายฝึกอบรมและพฒันา บริษทั อีสเทิร์นเฮิร์บ จ ากดั 
   - ผูจ้ดัการฝ่ายฝึกอบรมและพฒันา บริษทั อิมแพค็ เอก็ซิบิชัน่ แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 
   - ผูจ้ดัการแผนกสวสัดิการและแรงงานสมัพนัธ์ บริษทั เคซีอี เทคโนโลย ีจ ากดั 
   - ผูจ้ดัการแผนกพฒันาองคก์รและส่ือสารภายใน ศูนยก์ารประชุมและนิทรรศการไบเทค บางนา 
   - ผูจ้ดัการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษทัแอลเอฟ บิวต้ี (ประเทศไทย) จ ากดั 

             

ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม   เวลา 9.00-16.00 น. 
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ค่าใช้จ่ายในการอบรมหักลดหย่อนภาษไีด้ 200 % 

ฟรี !!!รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวันและใบรับรองวุฒิบัตร 
สถานภาพ คา่ลงทะเบียน ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจา่ย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาปกตท่ิานละ 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 ารองทีน่ั่ง  ติดต่อเพิม่เติมได้ที ่  คุณธนนันท์     090 645 0992 , 089 606 0444   Line  : hrdzenter   Line :  hrdzenter  
www.hrdzenter.com ,        E-mail : hrdzenter@gmail.com  www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 
วิธีการช าระเงิน   เช็คส่ังจ่ายในนาม   บริษทั ศูนย์ส่งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย์ จ ากดั 

โอนเงินเข้าบัญชีนาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย์ จ ากดั  
>> ธนาคารไทยพาณชิย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที ่ 206-237-1740 

(กรุณาส่งส าเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครมายงับริษทัเพื่อยนืยนัการช าระเงิน และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  
: hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter    (ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด)  
 

 
 
 
 
 
 
การแจ้งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถทีจ่ะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณทีี่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสีย

ค่าใช้จ่าย 
2. กรณีทีท่่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษทัฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร  
3.และในกรณทีี่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามทีส่่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทัง้ส้ิน   หรือ
หากท่านยงัไม่ช าระค่าสัมมนา  ทางบริษัท ต้องขอเกบ็ค่าธุรการจ านวน  30 %  ทนัท ี   

ท่ีอยู่ในการออกเอกสารหัก ณ ท่ีจ่าย 
ในนามบริษัท  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด  (ส านักงานใหญ่) 
เลขท่ี  171/162  ซอยพุทธบูชา  39 แยก 1-1 
แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี  010 5555 113 021 
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