
 

Public Training 

หลักสูตร ขอ้ก ำหนดมำตรฐำนแรงงำนไทย ควำมรับผดิชอบทำงสังคมดำ้นแรงงำนของธุรกจิ  

(มรท. ๘๐๐๑ – ๒๕๖๓) 

วันท ี ่19 สงิหำคม 2563  โรงแรมพำลำสโซ รัชดำ 

เวลำ 09.00-16.00 น. 

ค่ำสัมมนำ  3,000 บำท (ไม่รวม VAT 7%) 

 

หลักกำรและเหตุผล 
                     กรมสวัสดกิำรและคุม้ครองแรงงำน กระทรวงแรงงำน ไดป้รับปรุงประกำศใชข้อ้ก ำหนด

มำตรฐำนแรงงำนไทยควำมรับผดิชอบทำงสังคมดำ้นแรงงำนของธุรกจิ มรท. ๘๐๐๑ - ๒๕๖๓ เมือ่วันที ่๒๓ 
มนีำคม ๒๕๖๓ ซึง่มผีลบังคับใชใ้หม่ เมือ่วันที ่๒๔ มถิุนำยน ๒๕๖๓ เพื่อใหส้ถำนประกอบกจิกำรทุกประเภท 
ทุกขนำดน ำไปปฏบัิตต่ิอแรงงำนในสถำนประกอบกอบกจิกำรของตนดว้ยควำมสมัครใจ เพื่อพัฒนำ สถำน
ประกอบกจิกำรใหม้รีะบบบรหิำรจัดกำรแรงงำนทันสมัยดเีทยีบไดก้ับมำตรฐำนแรงงำนสำกล โดยมุ่งเนน้ดำ้น
กำรยกระดับคุณภำพชองชวีติแรงงำน และเสรมิสรำ้งใหธุ้รกจิมกีำรพัฒนำทีย่ั่งยืน 
ขอ้ก ำหนดมำตรฐำนแรงงำนไทย (TLS) คอื มำตรฐำนในกำรบรหิำรจัดกำรแรงงำนทีย่ึดหลักกำรปฏิบัตติำม
กฎหมำย กำรปฏบัิตอิย่ำงมจีรยิธรรม เคำรพสทิธมินุษยชนขัน้พื้นฐำน ยอมรับผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีโปร่งใสและมี
ควำมรับผดิชอบ รวมทัง้มขีอ้ก ำหนดระบบกำรจัดกำรเพื่อประกันคุณภำพกำรปฏิบัตอิย่ำง 
เขม้แข็ง และย่ังยืน 

วัตถุประสงค ์
๑. ใหส้ถำนประกอบกจิกำรใชเ้ป็นแนวทำงปฏบัิตต่ิอแรงงำน โดยน ำสำระแห่งมำตรฐำนนี ้
ไปก ำหนดเป็นนโยบำย และมกีำรจดกำรใหเ้ป็นไปตำมนโยบำย 
๒. เป็นเกณฑใ์หส้ถำนประกอบกจิกำรใชใ้นกำรตรวจสอบ และประกำศแสดงตนเองว่ำ 

เป็นสถำนประกอบกจิกำรทีป่ฏบัิตสิอดคลอ้งกับมำตรฐำนนี ้
๓. เป็นเกณฑพ์ิจำรณำใหก้ำรรับรองแก่สถำนประกอบกจิกำรทีน่ ำมำตรฐำนนีไ้ปปฏบัิต ิ

ประโยชนข์องกำรจัดท ำมำตรฐำนแรงงำนไทย 
๑. สถำนประกอบกจิกำรมสีนิคำ้และบรกิำรไดรั้บกำรยอมรับ น่ำเชือ่ถอืและไวว้ำงใจทีเ่กดิจำกกำรบรหิำร

จัดกำรแรงงำนทีเ่ป็นธรรม ค ำนงึถงึควำมรับผดิชอบต่อสังคมดำ้นแรงงำนทีม่กีำรด ำเนนิกำรอย่ำงมมีำตรฐำน
และเคำรพหลักสทิธมินุษยชนสำกล 
๒. แรงงำนมคีวำมมั่นคงในกำรท ำงำน ไดรั้บกำรคุม้ครองไม่นอ้ยกว่ำกฎหมำยก ำหนด ไดรั้บกำรปฏบัิตอิย่ำง
เป็นธรรม มคีวำมปลอดภัย และสุขภำพอนำมัยทีด่ ี
๓. ประเทศมภีำพลักษณ์ท ีด่ ีมคีวำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงกำรคำ้อย่ำงย่ังยืน 

ระดับและอำยุกำรรับรองมำตรฐำนแรงงำนไทย 
๑.ระดับพื้นฐำน มอีำยุกำรรับรอง ๒ ปี 
๒. ระดับสมบูรณ์ มอีำยุกำรรับรอง ๓ ปี 
๓. ระดับสมบูรณ์สูงสุด มอีำยุกำรรับรอง ๓ ปี 

ระยะเวลำและกระบวนกำรรับรองมำตรฐำนแรงงำนไทย 
๑. ยื่นค ำขอกำรรับรอง (แบบกรร.๐๓) ณ ส ำนักงำนสวัสดกิำรและคุม้ครองแรงงำนจังหวัด หรอืส ำนักงำน



สวัสดกิำรและคุม้ครองแรงงำนกรุงเทพมหำนครพื้นท ี ่ หรอืส ำนักพัฒนำมำตรฐำนแรงงำน - หน่วยรับรอง / 
หน่วยตรวจ ภำคเอกชน 
๒. ส ำนักฯ ใชเ้วลำตรวจสอบขอ้มูล ๑๒๐ วัน 
๓. หำกพบขอ้บกพร่องใหก้ลับมำแกไ้ขภำยใน ๑๘๐ วัน 
๔. หำกไม่พบขอ้บกพร่อง ส ำนักฯ จะจัดท ำรำยงำนแจง้ภำยใน ๓๐ วัน 

๕. ไดรั้บกำรรับรองโดยภำครัฐหรอืเอกชน 
๖. ออกหนังสอืรับรองอย่ำงเป็นทำงกำร 

หัวขอ้กำรอบรม 
• เป็นขอ้ก ำหนดทำงกฎหมำยและระเบยีบอืน่ท ีเ่ก ีย่วขอ้ง ตลอดจนอนุสัญญำองคก์ำรแรงงำนระหว่ำงประเทศ 

องคก์ำรสหประชำชำตมิำตรฐำนและแนวปฏิบัตริะหว่ำงประเทศ 
๑. ควำมเป็นมำ และขอบเขตกำรน ำไปใช ้
๒. เอกสำรอำ้งองิ พระรำชบัญญัต ิ อนุสัญญำ ปฏญิญำภำค ี ปฏญิญำไตรภำค ี ปฏญิญำสำกล หลักปฏบัิต ิและ
มำตรฐำนกำรจัดกำรระบบคุณภำพ ทีเ่ก ีย่วขอ้ง 

• เป็นขอ้ก ำหนดใหม้ใีนระบบกำรจัดกำร รูปแบบและวธิกีำรเหมอืนระบบ ISO สำมำรถบูรณำกำรกับระบบกำร
จัดกำรมำตรฐำนอืน่ 

๓. ขอ้ก ำหนดต่ำง ๆ ตำมประกำศขอ้ก ำหนด มรท. ๘๐๐๑-๒๕๖๓ 

๔.๑ ขอ้ก ำหนดทั่วไป 
๔.๒ ระบบกำรจัดกำร 
• เป็นขอ้ก ำหนดเกีย่วกับสภำพกำรจำ้ง สภำพกำรท ำงำน เสรภีำพในกำรสมำคมและเจรจำต่อรอง และควำม
ปลอดภัยในกำรท ำงำน และสวัสดกิำรแรงงำน 
๔.๓ กำรใชแ้รงงำนบังคับ 
๔.๔ ค่ำตอบแทนกำรท ำงำน 
๔.๕ ช่ัวโมงกำรท ำงำน และเวลำพัก 
๔.๖ วันหยุดและวันลำ 
๔.๗ กำรเลอืกปฏบัิต ิ

๔.๘ วนัิยและกำรลงโทษ 
๔.๙ กำรล่วงเกนิทำงเพศ และกำรใชค้วำมรุนแรง 
๔.๑๐ กำรใชแ้รงงำนเด็ก 
๔.๑๑ กำรใชแ้รงงำนหญงิ 
๔.๑๒ เสรภีำพในกำรสมำคมและกำรร่วมเจรจำต่อรอง 
๔.๑๓ ควำมปลอดภัย อำชวีอนำมัย และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน 
๔.๑๔ สวัสดกิำรแรงงำน 

วทิยำกร อำจำรย์สำนุพันธ ์ใบศร ี

 

กลุ่มเป้ำหมำย 
พนักงำนทุกคน ทุกฝ่ำย ทุกต ำแหน่ง ภำยในองคก์ร 

วธิกีำรอบรม 
บรรยำย ๖๐ % 
Workshop ๔๐ % 
จ ำนวนวันอบรม   1 วัน 
จ ำนวนคนทีเ่หมำะสม 
รุ่นละไม่เกนิ 30 ท่ำน 

ค่ำสัมมนำ  3,000 บำท (ไม่รวม VAT 7%) 

 

 

 

วธิกีารช าระเงนิ: 



1. โอนผ่ำนบัญชธีนำคำร ดังนี ้
1.1  ธนำคำรกสกิรไทย บัญชสีะสมทรัพย์ สำขำเดอะมอลลบ์ำงกะปิ เลขที ่732-2-458238 

          ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสช่ันแนล เทรนนิง่ โซลูช่ัน  
          และแฟ็กซใ์บ Pay-in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจ่ีำย (ถำ้ม)ี ที ่0-29030080 ext.9330 
          พรอ้มระบุชือ่บรษัิทของท่ำน และชือ่หลักสูตร 

1.2 ช ำระดว้ยเช็คบรษัิท ส่ังจ่ำย หจก.โปรเฟสช่ันแนล เทรนนิง่ โซลูช่ัน (Professional Training Solution 
Ltd, Partnership) 
 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรุณาตดิตอ่: คุณอรัญญำ(ตุม้) 086-8929330 
Professional Training Solution 
Tel  02-1753330, 086-6183752  
www.ptstraining.co.th  Email  info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com 

 

 

แบบฟอรม์ลงทะเบยีน  

หลักสูตร ขอ้ก ำหนดมำตรฐำนแรงงำนไทย ควำมรับผดิชอบทำงสังคมดำ้นแรงงำนของธุรกจิ  

(มรท. ๘๐๐๑ – ๒๕๖๓) 

ส่งแบบฟอรม์ลงทะเบยีนมำที ่Email : info.ptstraining@gmail.com 




 บริษัท_______________________________________________________________________________ 
  ท่ีอยู่ออกใบก ำกบัภำษี__________________________________________________________________ 
   ____________________________________________________________________________________ 
   รหสัไปรษณีย์_____________________เลขประจ ำตัวผู้เสยีภำษี__________________________________ 
  ชือ่ผู้ประสำนงำน (HR)____________________________โทรศพัท์ _______________________ต่อ_______ 
   Fax: _________________________     E-mail: _____________________________________________  
  วนัสมัมนำ____________________________________________________________________________ 
รำยชือ่-ผู้เขำ้อบรม 
1. ชือ่-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________ 

ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถือ __________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________  

2. ชือ่-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________ 
ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถือ __________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________  

3. ชือ่-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________ 
ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถือ __________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________  

 
 

http://www.ptstraining.in.th/
mailto:info.ptstraining@gmail.com

