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กฎหมายแรงงาน ท่ีนายจ้าง HR และหวัหน้างานต้องรู้ 

วนัท่ี 26 เมษายน 2565 

เวลา 09.00-16.00 

 

 

เน้ือหาการฝึกอบรม : 

หมวด 1 : รวมกฎหมายแรงงานท่ีนายจ้าง และ HR ต้องรู้ 

• ภาพรวมของกฎหมายการจา้งงานและการคุม้ครองแรงงาน 

• ย่อหลกักฎหมายเพือ่การจา้งงานและบรหิารงานบุคคล 20 ฉบบั 

• Update กฎหมายคุม้ครองแรงงาน ฉบบัแกไ้ขล่าสุด 

 

หมวด 2 : สญัญาจ้างแรงงาน และทางเลือกอ่ืนๆ 

• เปรยีบเทยีบสญัญาจา้งงานประเภทต่างๆ 

• การทดลองงาน และหลกัประกนัในการทาํงาน 

• ความแตกต่างของลูกจา้งรายวนัและลูกจา้งรายเดอืน 

• การโอนยา้ยตําแหน่งงาน ยา้ยสาํนกังาน และบรษิทัในเครอื 

 

หมวด 3 : ข้อบงัคบัฯ และข้อตกลงเก่ียวกบัสภาพการจ้าง 

• เงือ่นไขขอ้ผกูพนัธซ์ึง่เป็นขอ้บงัคบัระหว่างนายจา้งและลูกจา้ง 

• การจดัทําและแกไ้ขเปลีย่นแปลงขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการทํางาน 

• ประเภทและความแตกต่างของขอ้ตกลงเกีย่วกบัสภาพการจา้ง 

 

หมวด 4 : วนัเวลาทาํงาน วนัหยุด วนัลา ค่าจ้าง และสวสัดิการ 

• เวลาทาํงานปกต ิเวลาพกั และการทํางานล่วงเวลา 

• การกําหนดวนัหยุด 3 ประเภท และวนัลา 6 ประเภท 

• ความแตกต่างของเงนิเดอืน ค่าจา้ง และสวสัดกิาร 

• หลกัการจ่ายค่าจา้ง ค่าล่วงเวลา และค่าทาํงานในวนัหยุด 

• การลดค่าจา้ง การหกัค่าจา้ง และเงนิไดป้ระเภทต่างๆ 
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หมวด 5 : แรงงาสมัพนัธ์ วินัย และการลงโทษทางวินัย 

• คณะกรรมการฝ่ายลูกจา้งทีก่ฎหมายแรงงานกําหนดใหม้ ี

• การแจง้ขอ้เรยีกรอ้ง การเจรจา และขอ้พพิาทแรงงาน 

• ประเภทของวนิัย และขัน้ตอนการลงโทษทางวนิยั 

• หลกัเกณฑก์ารออกหนงัสอืเตอืน และการพกังาน 

 

หมวด 6 : การส้ินสุดสญัญาจ้างแรงงาน และเงินท่ีต้องจ่าย 

• ประเภทของการสิน้สุดสญัญาจา้งแรงงาน 

• การเลกิจา้ง การลาออก และการเกษยีณอายุ 

• การเลกิจา้ง และการบอกกล่าวลว่งหน้า 

• เงนิ 3 ประเภททีต่อ้งจ่ายกรณีนายจา้งเลกิจา้ง 

• การจ่ายค่าชดเชย และเงนิทีใ่ชเ้ป็นฐานในการคาํนวณ 

• ค่าชดเชยพเิศษเน่ืองจากนําเครื่องจกัรหรอืเทคโนโลยมีาใช ้

• การเลกิจา้งทีไ่ม่เป็นธรรมและแนวทางการป้องกนัปัญหาน้ี 

• แนวทางการปฏบิตักิรณีมกีารรอ้งเรยีนหรอืฟ้องศาลแรงงาน 

หมายเหตุ : เน้ือหาหลกัสตูรสามารถปรบัเปลีย่นไดต้ามความจําเป็นในการฝึกอบรม 

หลกัสูตรน้ีเหมาะสาํหรบั : 

นายจา้ง ผูบ้รหิาร หวัหน้างาน และฝ่ายบรหิารงานบุคคล 

รปูแบบการฝึกอบรม   :  บรรยายแบบ Online Training / 

ระยะเวลาการฝึกอบรม   :  หลกัสตูร 1 วนั เวลา 9.00 - 16.00 น. 

วิทยากร :  อาจารยส์จัพล ส่งสมบุญ (Sam) 

               - วทิยากรและทีป่รกึษาดา้นกฎหมายแรงงาน การบรหิารผลงาน และการพฒันาผูนํ้า 

               - กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั HERO Consulting จาํกดั 

อัตราคา่ลงทะเบยีน 
(รวมคา่เอกสาร คา่วทิยากร) 

คา่อบรม  ราคากอ่น VAT VAT 7% ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  
3% 

ราคาสทุธ ิ

ราคาทา่นละ 2,900 203 87 3,016 
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วธิกีารชําระเงนิ: 

1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังน้ี 
1.1  ธนาคารกสกิรไทย บญัชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 
1.2 ธนาคารกรุงเทพ บัญชอีอมทรัพย ์สาขารามอนิทรา 109 เลขที ่0297110496 

          ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  
          และแฟ็กซใ์บ Pay-in และหนังสอืรับรองหกั ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี  
          พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทา่น และชือ่หลกัสตูร 
1.2 ชําระดว้ยเช็คบรษัิท สัง่จา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional Training Solution Ltd, 
Partnership) 
2.  หัก ณ ทีจ่่าย 3% ทะเบยีนนติบิคุคลเลขที ่เลขประจําตัวผูเ้สยีภาษี 0103553030100 

หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลข่ัูน   

เลขที ่89/161 หมูบ่า้นพฤกษาวลิล ์23 ซ.พระยาสเุรนทร ์21 แยก 3  

แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรุงเทพฯ 10510 

 
 
 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรุณาตดิตอ่: คณุอรัญญา(ตุม้)  086-8929330 
Professional Training Solution 
Tel  02-1753330, 086-6183752  
www.ptstraining.in.th 
อเีมล ์ info.ptstraining@gmail.com,  

 

ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง 
(พระราชกฤษฎีกาฉบบัท่ี 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ .ศ . 2548 เป็นต้นไป) 

  

mailto:info.ptstraining@gmail.com
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แบบฟอร์มลงทะเบียน 
กฎหมายแรงงาน ท่ีนายจ้าง HR และหวัหน้างานต้องรู้ 

วนัท่ี 26 เมษายน 2565 

สง่มาที ่email : ptstraining3@gmail.com หรอื info.ptstraining@gmail.com 
   

  บรษิทั_________________________________________________________________________ 

  ท่ีอยู่ออกใบกาํกบัภาษี_____________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________

รหสัไปรษณีย_์______________________________TAX ID________________________________ 

    

  ชื่อผูป้ระสานงาน (HR)__________ __________________โทรศพัท ์_____________ต่อ_______ 

   Fax: _____________________     E-mail: _________________________________________  

  วนัสมัมนา__________________ _____________________________________________________ 

1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ________________ ___________________มอืถอื ____________________________ 

E-mail: ________________ ____________________________________________________  

2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________________ 
 
3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________________ 
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