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หลกัการและเหตุผล 

 นายจา้งประกอบธุรกจิเพื่อผลติสนิคา้ ใหก้บัลกูคา้ทีเ่ป็นไปตามสญัญาขอ้ตกลงกนั สิง่ที่ผูป้ระกอบกจิการตอ้ง
ตระหนกัอยูต่ลอดเวลา คอืตอ้งผลติสนิคา้ใหม้ากทีสุ่ด ดงันัน้ สิง่ทีจ่ะก่อใหเ้กดิสนิคา้ทีด่ ีมคีุณภาพกค็อืผูค้วบคุมงาน
และผูผ้ลติชิน้งาน ซึง่ผูบ้รหิารบุคคลจงึเป็นปจัจยัหลกัในการสรรหาบุคลากรทีม่คีุณภาพเขา้มาท างานในองคก์ร และ
เปิดโอกาสใหผู้ท้ีม่คีวามตัง้ใจในการท างานไดพ้ฒันาแรงงาน และการท ากจิการต่างๆ เพื่อใหต้ระหนกัถงึบทบาท
อ านาจหน้าที ่ความรบัผดิชอบต่อกระบวนการผลติชิน้งานใหอ้อกมาดี 

วตัถปุระสงค ์ 
      1. เพื่อใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมไดท้ราบการสรรหาบุคลากรทีด่ ีและมคีุณภาพ เขา้มาท างานใหก้บัองคก์ร และการ
เลื่อนต าแหน่งงาน หรอืการสรา้งสิง่โน้มน้าวจติใจใหก้บัพนกังานใหอ้ยูก่บัองคก์รไดน้านๆ  
      2. เพื่อใหท้ราบถงึผลดต่ีอการพฒันาและคุม้ค่าต่อพนกังานทีไ่ดเ้รยีนรู้ถงึการอบรมสมัมนาและการท ากจิกรรม
ต่างๆ หรอืการสรา้งแรงงานสมัพนัธท์ีด่ ีตามนโยบายของบรษิทัฯ  
      3. เพื่อใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมไดเ้รยีนรูถ้งึเทคนิคการแกป้ญัหาขอ้พพิาทแรงงานทีเ่กดิขึน้ในองคก์ร และการ
กล่าวโทษทางวนิัยของพนกังานทีก่่อใหเ้กดิความเป็นธรรมในการรบัผดิ รวมทัง้การเลกิจา้งพนกังานในกรณต่ีางๆ ที่
ผูบ้รหิารงานบุคคลจะตอ้งน าไปปฏบิตัจิรงิ 

 

 

กฎหมายแรงงาน กบั การบรหิารงานบคุคล ทีม่คีณุภาพตอ่องคก์ร 

4กรกฏาคม 2561 
เวลา 9.00-16.00น.  โรงแรมอไรซ้ สขุมุวทิ 26  
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 หวัข้อสมัมนา 

1. การจดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัฯ จะมขีัน้ตอนอย่างไร? 

2. ขอ้บงัคบัในการท างานคอือะไร? ประกาศ / ระเบยีบ / คาสัง่ / คอือะไร 

3. การสรรหาพนกังานทีด่แีละมคีุณภาพ เขา้มาท างานในองคก์ร จะคดัสรรคอ์ย่างไร? 

4. การสมัภาษณ์งาน / การวเิคราะหค์นใหต้รงกบังาน / การท าสญัญาจา้ง ตอ้งท าอยา่งไร? 

5. การประเมนิค่าตอบแทน / การท าขอ้ตกลงเงนิค่าสวสัดกิาร / การจ่ายค่าจา้ง จะท าขอ้ตกลงอยา่งไร? 

6. การปฐมนิเทศพนกังาน ทีเ่ขา้ท างานใหม่ 

7. การสรา้งสิง่โน้มน้าวจติใจ ใหพ้นกังานอยูก่บัองคก์รไดน้านๆ 

8. การจดัอบรมใหก้บัพนกังานเพื่อใหต้ระหนกัถงึ อ านาจ / หน้าที ่/ ความรบัผดิชอบขณะท างาน 

9. การป้องกนัและส่งเสรมิความปลอดภยัในการท างาน 

10. การสรา้งแรงงานสมัพนัธอ์นัดงีาน ระหว่างนายจา้งกบัลกูจา้ง 

11. การลางาน / การอนุมตักิารลา 

12. การพจิารณาการปรบัค่าจา้งประจ าปี พจิารณาจากอะไร? 

13. การพจิารณาอนุมตั ิการเลื่อนต าแหน่งงานใหก้บัพนักงาน พจิารณาจากเหตุผลอะไร? 

14. เทคนิคการเขา้ตรวจสอบ การท าผดิวนิัยของพนงังาน มอีะไรบา้ง? 

15. การพจิารณาความผดิ และสัง่พกังานลกูจา้ง จะตอ้งด าเนินการอยา่งไร? 

16. การระงบัขอ้พพิาทแรงงานระหว่างหวัหน้างาน กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

17. การกล่าวโทษวนิยัรา้ยแรง จะพจิารณาจากอะไร? 

18. การกล่าวโทษวนิยัไม่รา้ยแรง จะพจิารณาจากอะไร? 

19. การบอกเลกิจา้งพนกังาน รายวนั – รายเดอืน ตอ้งบอกกล่าวอยา่งไร? 

20. การเลกิจา้งพนกังานตอ้งตรวจสอบสทิธขิองลกูจา้งทีจ่ะไดร้บั มอีะไรบา้ง? 
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21. เมือ่พนกังานไปฟ้องศาลแรงงาน บรษิทัฯ มอบอ านาจใหผู้บ้รหิารงานบุคคลไปด าเนินคด ีจะตอ้งเตรยีม
เอกสารอยา่งไร? 

22. เมือ่นายจา้งเป็นโจทย ์หรอืจ าเลยในศาล เงนิทีฟ้่องเรยีกดอกเบีย้ขณะฟ้องรอ้ยละ 15 หรอืรอ้ยละ 7.5 มี
เงนิอะไรบา้ง? 

23. การเลกิจา้งทีไ่มเ่ป็นธรรม 

24. กรณนีายจา้งยา้ยสถานประกอบกจิการ ผูบ้รหิารงานบุคคลจะตอ้งเขา้ตรวจสอบสทิธขิองลกูจา้งทีย่า้ยตาม 
หรอืไมย่า้ยตามอย่างไร? 

25. กรณนีายจา้งปิดกจิการ ผูบ้รหิารงานบุคคลจะตอ้งเขา้ด าเนินการอย่างไร? 

26. ค าพพิากษาฎกีาทีต่ดัสนิคดแีรงงานทีค่วรรู ้มอีะไรบา้ง? 

ถาม –ตอบ –แนะน า 

วิทยากร         อาจารยส์มบติั น้อยหว้า 

ปัจจบุนั        เป็นผูพ้พิากษาสมทบศาลแรงงานกลาง จงัหวดัสมทุรปราการ พ.ศ. 2560 

ประวติัการท างาน / ประสบการณ์ 

- เป็นผูพ้พิากษาสมทบศาลแรงงานกลาง จงัหวดัสมทุรปราการ 2 ปี พ.ศ. 2543–2545 

- เป็นผูพ้พิากษาสมทบศาลแรงงานกลางกรุงเทพฯ 5 ปี พ.ศ. 2547-2549 และ พ.ศ. 2554-2557 

- เป็นผูไ้กล่เกลีย่/ประนีประนอมระหว่างนายจา้งกบัลกูจา้งหรอืสหภาพแรงงาน ทีม่คีดมีาสูศ่าล 

- เป็นทีป่รกึษาดา้นแรงงานผ่านการรบัรองการจดทะเบยีนทีก่ระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2551-2563 

- เป็นวทิยากรบรรยายพเิศษใหค้วามรูด้า้นกฎหมายแรงงาน/กฎหมายอาญา / กฎหมายประกนัสงัคม 

- ผ่านการอบรมหลกัสตูรการเป็นวทิยากรบรรยายดา้นการป้องกนัและสง่เสรมิความปลอดภยัในการท างาน พ.ศ. 2557 

- เป็นผูจ้ดัการฝา่ยบุคคลที ่บรษิทั ดบับลวิเอสเอสกรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากดั พ.ศ. 2559 

- เป็นกรรมการ (บอรด์) ค่าจา้งขัน้ต ่า ทีก่ระทรวงแรงงาน 4 ปี พ.ศ. 2557-2560  
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 อตัราคา่อบรม 
     (รวมคา่วทิยากร และเอกสารการอบรม รวมอาหารกลางวนั-ชากาแฟ อาหารวา่งและวฒุบิตัร) 

คา่อบรมสมัมนา/วนั ราคากอ่น VAT 
VAT 7% 

ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  
3% 

ราคาสทุธ ิ

คา่อบรม 1 ทา่น 3,900 273 (117) 4,056 

Early Bird 3,500 245 (105) 3,640 

 
วธิกีารช าระเงนิ: 
1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังนี ้

1.1 ธนาคารกสกิรไทย บัญชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 
ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  

และแฟ็กซใ์บ Pay-in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี ที ่0-29030080 ext.9330 

พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทา่น และชือ่หลักสตูร 
1.2 ช าระดว้ยเช็คบรษัิท สัง่จา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional Training 

Solution Ltd, Partnership) 
 

กรณีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% ทะเบยีนนติบิคุคลเลขที ่เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษี 0103553030100 
หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ 
เลขที ่89/161 หมูบ่า้นพฤกษาวลิล ์23 ซ.พระยาสเุรนทร ์21 แยก 3  
แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรงุเทพฯ 10510 

  
รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรญัญา 
Professional Training Solution 
Tel  02-1753330, 086-6183752  
Fax.  02-9030080 ext.9330 
www.ptstraining.in.th 
อเีมล ์ info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com 

 
ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบคุคลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง 

(พระราชกฤษฎีกาฉบบัท่ี 437 ใช้ 19 ตลุาคม พ .ศ . 2548 เป็นต้นไป) 

  

mailto:info.ptstraining@gmail.com
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แบบฟอร์มการลงทะเบียน 
กฎหมายแรงงาน กบั การบรหิารงานบคุคล ทีม่คีณุภาพตอ่องคก์ร 

ptstraining3@gmail.com 

 
   บรษิทั_______________________________________________________________________________ 
   ท่ีอยู่ออกใบก ากบัภาษี__________________________________________________________________ 
   ____________________________________________________________________________________ 
   รหสัไปรษณยี_์____________________เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ_ี_________________________________ 
  ชื่อผูป้ระสานงาน (HR)____________________________โทรศพัท ์_______________________ต่อ_______ 
   Fax: _________________________     E-mail: _____________________________________________  
  วนัสมัมนา____________________________________________________________________________ 
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________  

2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________  

3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________  

4. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________  

5. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________  
  


