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Professional Training Solution

หลักสูตร “กฎหมายแรงงาน ที่ HR ควรรู

บรรยายโดย อาจารยพงศพรรณ พลเยี่ยม
สมัมนาวันที่พุธที่ 14 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมโนโวเทล สุขุวิท 20
ราคา 3,900/ทาน เมื่อสํารองที่ 2 ทานๆ ละ 3,500 บาท, สมัคร 4 ทานขึ้นไป เหลือ 2,900 บาท/ทาน

หลักการและเหตุผล
กฎหมายคุมครองแรงงาน เปนกฎหมายที่มีแนวคิดเกี่ยวกับการกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําในเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการจาง
งานระหวางนายจาง กับ ลูกจาง โดยมีเจตนารมณที่สําคัญคือ “ตองการคุมครองลูกจางใหมีมาตรฐานในการจางงานที่เหมาะสม
ที่กําหนดโดยรัฐ” เหตุผลก็มาจากแนวคิดที่วาอํานาจตอรองระหวางนายจางและลูกจางนั้นไมเทากัน นายจางมีโอกาส มีกําลังในการ
สรรหาปจจัยตาง ๆ เพื่อสนับสนุนธุรกิจของตนเองได แตลูกจางนั้นไมอาจมีเทากับนายจาง รัฐจึงจําเปนตองกําหนดมาตรฐาน
คุมครองลูกจาง โดยตราเปนกฎหมายสังคมหรือกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบรอย ดังนั้นประเด็นสําคัญก็คือ นายจางและ
ลูกจางไมสามารถที่จะตกลงกันเพื่อยกเวนไมใหมีการปฏิบัติตามกฎหมายได หากมีการตกลงกันแมวาจะมีการลงนามทั้งสองฝาย ก็
ไมสามารถใชบังคับได ถือเปนโมฆะ
เพื่อใหมีความเปนปจจุบันตอสถานการณ กฎหมายคุมครองแรงงานก็มีการแกไข เพิ่มเติมมาโดยตลอด มีวิวัฒนากรตั้งแต
ตราเปนพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน ป 2541 จนปจจุบัน ซึ่งผูที่ปฏิบัติงานดานทรัพยากรบุคคลควรที่จะศึกษาหาความรู ใหเกิด
ความเขาใจ เพื่อใหสามารถนําไปประยุกตใชไดอยางเหมาะสม ไมขัดตอบทบัญญัติของกฎหมาย
บทบัญญัติของกฎหมายสําหรับการอบรม
- พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 จนถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560
- พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562

เนื้อหาหลักสูตร
- เจตนารมณของการตราพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานในประเทศไทย
- วิวัฒนาการของพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานตั้งแตอดีต ถึงปจจุบัน
- ใครคือนายจาง
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เงิน ผลประโยชนที่นายจางจายใหลูกจางทุกเดือน อะไรเปนคาจาง อะไรไมเปนคาจาง
หลักเกณฑการเรียกหลักประกันในการทํางาน และหลักประกันความเสียหายจากการทํางาน
การหักคาจางมีหลักเกณฑอยางไร
วันหยุด และ วันลา ตางกันอยางไร
การวิเคราะหหลักเกณฑและเงื่อนไขการหยุดและการลาของแตละบริษัท
สภาพการจางคืออะไร สําคัญอยางไร
ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานสําคัญอยางไร
เทคนิคการกําหนดวินัยของบริษัท
เทคนิคการกําหนดมาตรการลงโทษทางวินัย
การพักงานระหวางสอบสวน
การเกษียณอายุงาน
การจางพนักงานภายหลังเกษียณอายุงาน
การยายสถานประกอบกิจการตองดําเนินการอยางไร
การลดจํานวนลูกจางเพราะเหตุนําเครื่องจักร เทคโนโลยีมาใช ตองดําเนินการอยางไร

สอบถาม/จองอบรมไดที่คุณอรัญญา 02-1753330 , 086-6183752 Email : info.ptstraining@gmail.com
อัตราค่าลงทะเบียน
ั
(รวมค่าเอกสาร อาหารกลางว ันแบบบุฟเฟต์ และอาหารว่างตลอดการสมมนา)
ค่าอบรม

ราคาก่อน VAT

VAT 7%

ภาษีห ัก ณ ทีจ
่ า่ ย

ราคาสุทธิ

3%

ราคาท่านละ

3,900

273

117

4,056

สม ัคร 2 ท่านๆละ

3,500

245

105

3,640

่ ั แนล เทรนนิง่ โซลูชน
่ั
ทุกหล ักสูตรมอบวุฒบ
ิ ัตรจากสถาบ ันโปรเฟสชน
วิธก
ี ารชําระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชธี นาคาร ดังนี้
ิ รไทย บัญชส
ี ะสมทรัพย์ สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่ 732-2-458238
1.1 ธนาคารกสก
ื่ บัญช ี หจก.โปรเฟสชน
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่
ชอ
ื รับรองหัก ณ ทีจา่ ย (ถ ้ามี) พร ้อมระบุชอ
ื่ บริษัทของท่าน และชอ
ื่
และแฟ็ กซใ์ บ Pay-in และหนังสอ
หลักสูตร
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่ (Professional Training Solution
1.2 ชําระด ้วยเช็คบริษัท สงั่ จ่าย หจก.โปรเฟสชน
Ltd, Partnership)
รายละเอียดเพิม
่ เติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา(ตุ ้ม) 086-8929330
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Professional Training Solution
Tel 02-1753330, 086-6183752
www.ptstraining.in.th
อีเมล์ info.ptstraining@gmail.com,

ptstraining3@gmail.com

แบบฟอร์ มการลงทะเบียน
กฎหมายแรงงานที่ HR ควรรู้
ส่งScan ใบลงทะเบียนมาที่ email : ptstraining3@gmail.com; info.ptstraining@gmail.com

บริษทั __________________________________________________________________________
ที่อยู่ออกใบกํากับภาษี _____________________________________________________________
______________________________________________รหัสไปรษณีย_์ ____________________
Tax ID__________________________________________สาขา___________________________
ชื่อผูป้ ระสานงาน (HR)____________________________โทรศัพท์ ____________________ต่อ_______
Fax: ___________________________

E-mail: _________________________________________

วันสัมมนา_______________________________________________________________________
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________
ตําแหน่ ง: ___________________________________มือถือ ____________________________
E-mail: ____________________________________________________________________
2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________
ตําแหน่ ง: ___________________________________มือถือ: ___________________________
E-mail: _____________________________________________________________________
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