
 

 

Online Training 

หลกัสตูร ขอ้ก ำหนดมำตรฐำนแรงงำนไทย ควำมรับผดิชอบทำงสงัคมดำ้นแรงงำนของธรุกจิ  

 (มรท. ๘๐๐๑ : ๒๕๖๓) วนัที ่25 มิถุนายน 2564 

เวลา 09.00-16.00 น. Online Training 
 

 

 กรมสวัสดกิำรและคุม้ครองแรงงำน กระทรวงแรงงำน ไดป้รับปรุงประกำศใชข้อ้ก ำหนดมำตรฐำนแรงงำนไทยควำม

รับผดิชอบทำงสังคมดำ้นแรงงำนของธุรกจิ มรท. ๘๐๐๑ - ๒๕๖๓ เมือ่วันที ่๒๓ มนีำคม ๒๕๖๓ ซึง่มผีลบังคับใชใ้หม ่เมือ่

วันที ่๒๔ มถิุนำยน ๒๕๖๓ เพือ่ใหส้ถำนประกอบกจิกำรทุกประเภท ทุกขนำดน ำไปปฏบิัตติ่อแรงงำนในสถำนประกอบกอบ

กจิกำรของตนดว้ยควำมสมัครใจ เพื่อพัฒนำ สถำนประกอบกจิกำรใหม้รีะบบบรหิำรจัดกำรแรงงำนทันสมัยดเีทยีบไดก้ับ

มำตรฐำนแรงงำนสำกล โดยมุ่งเนน้ดำ้นกำรยกระดับคุณภำพชองชวีติแรงงำน และเสรมิสรำ้งใหธุ้รกจิมกีำรพัฒนำทีย่ั่งยนื 

โดยตำมขอ้ก ำหนดมำตรฐำนแรงงำนไทย (TLS) คอื มำตรฐำนในกำรบรหิำรจัดกำรแรงงำนทีย่ดึหลักกำรปฏบิตัติำมกฎหมำย 

กำรปฏบิตัอิยำ่งมจีรยิธรรม เคำรพสทิธมินุษยชนขัน้พืน้ฐำน ยอมรับผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีโปรง่ใสและมคีวำมรับผดิชอบ รวมทัง้มี

ขอ้ก ำหนดระบบกำรจัดกำรเพือ่ประกนัคณุภำพกำรปฏบิตัอิยำ่งเขม้แข็ง และยัง่ยนื 

 วตัถปุระสงค ์

๑. เขำ้ใจควำมมุง่หมำยของมำตรฐำนแรงงำนไทย (TLS)  

๒. น ำเอำควำมรูท้ีไ่ดเ้รยีนรูไ้ปปรับใชส้ ำหรับกำรวำงระบบ หรอืกระบวนกำรปฏบิตังิำนเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ก ำหนด
มำตรฐำนแรงงำนไทย (TLS) 

๓. สำมำรถด ำเนนิกำรตรวจประเมนิภำยในทีส่อดคลอ้งกบัขอ้ก ำหนดมำตรฐำนแรงงำนไทย (TLS)  

๔. ขอรับรองเป็นสถำนประกอบกจิกำรทีป่ฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดมำตรฐำนแรงงำนไทย (TLS) 

หวัขอ้การอบรม   

หัวขอ้กำรอบรม 
• เป็นขอ้ก ำหนดทำงกฎหมำยและระเบยีบอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนอนุสญัญำองคก์ำรแรงงำนระหวำ่งประเทศ 
องคก์ำรสหประชำชำตมิำตรฐำนและแนวปฏบิัตริะหวำ่งประเทศ 
๑. ควำมเป็นมำ และขอบเขตกำรน ำไปใช ้
๒. เอกสำรอำ้งองิ พระรำชบัญญัต ิอนุสญัญำ ปฏญิญำภำค ีปฏญิญำไตรภำค ีปฏญิญำสำกล หลักปฏบิตั ิและ
มำตรฐำนกำรจัดกำรระบบคณุภำพ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

• เป็นขอ้ก ำหนดใหม้ใีนระบบกำรจัดกำร รปูแบบและวธิกีำรเหมอืนระบบ ISO สำมำรถบรูณำกำรกับระบบกำร
จัดกำรมำตรฐำนอืน่ 

๓. ขอ้ก ำหนดตำ่ง ๆ ตำมประกำศขอ้ก ำหนด มรท. ๘๐๐๑-๒๕๖๓ 
๔.๑ ขอ้ก ำหนดท่ัวไป 
๔.๒ ระบบกำรจัดกำร 
• เป็นขอ้ก ำหนดเกีย่วกับสภำพกำรจำ้ง สภำพกำรท ำงำน เสรภีำพในกำรสมำคมและเจรจำตอ่รอง และควำม
ปลอดภัยในกำรท ำงำน และสวสัดกิำรแรงงำน 
๔.๓ กำรใชแ้รงงำนบังคับ 
๔.๔ คำ่ตอบแทนกำรท ำงำน 
๔.๕ ชัว่โมงกำรท ำงำน และเวลำพัก 
๔.๖ วนัหยดุและวนัลำ 
๔.๗ กำรเลอืกปฏบิัต ิ
๔.๘ วนัิยและกำรลงโทษ 
๔.๙ กำรลว่งเกนิทำงเพศ และกำรใชค้วำมรนุแรง 



 
๔.๑๐ กำรใชแ้รงงำนเด็ก 
๔.๑๑ กำรใชแ้รงงำนหญงิ 
๔.๑๒ เสรภีำพในกำรสมำคมและกำรรว่มเจรจำตอ่รอง 
๔.๑๓ ควำมปลอดภัย อำชวีอนำมัย และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน 
๔.๑๔ สวสัดกิำรแรงงำน 

ตอบขอ้ซกัถาม 

แนวทางการเรยีนรู ้:   

 บรรยำยแบบกระชบั (Mini-Lecture)  

 ถำม-ตอบประเด็นเกีย่วกับมำตรฐำนแรงงำนไทย  

 กรณีตัวอยำ่ง (Case Study) 

 กำรอภปิรำยแลกเปลีย่นควำมเห็นและประสบกำรณ์ (Workshop & Experience Sharing) 

 Workshop กำรตรวจประเมนิตำมหน่วยงำน 

กลุม่เป้าหมาย :    ผูจั้ดกำร หัวหนำ้งำนหรอืผูป้ฏบิัตงิำนทีไ่ดรั้บมอบหมำยใหด้แูลงำนจัดระบบ กระบวนกำร และ
กำรตรวจประเมนิภำยใน (Internal Audit)  หรอืพนักงำนในองคก์รทกุคน   

 
วทิยากร :   

อาจารย ์ดร.ชชัวาล อรวงศศ์ภุทตั 

ทีป่รกึษำพัฒนำมำตรฐำนแรงงำน (มรท.8001: 2563)  เลขที ่C-TLS-118 
วทิยำกรและทีป่รกึษำดำ้นกำรพัฒนำระบบบรหิำรงำนทรัพยำกรบคุคล  

วทิยำกรดำ้นกำรพัฒนำภำวะผูน้ ำ จติวทิยำกำรบรหิำรกำรเพิม่ผลติภำพในกำรท ำงำนจำกทกัษะดำ้นกำรคดิ (Soft Skills)  

(ประวตัวิทิยำกรตำมแนบ) 

คำ่อบรม/รำคำทำ่นละ 2,500 บำท  

สมัคร 2 ทำ่นๆละ 2,300 บำท (ไมร่วม VAT 7%)  

หรอื สมัคร 3 ทำ่นๆละ 1,900 บำท  
วธิกีารช าระเงนิ: 

1. โอนผำ่นบัญชธีนำคำร ดังนี ้
1.1  ธนำคำรกสกิรไทย บัญชสีะสมทรัพย ์สำขำเดอะมอลลบ์ำงกะปิ เลขที ่732-2-458238 

          ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  
          และแฟ็กซใ์บ Pay-in และหนังสอืรับรองหกั ณ ทจีำ่ย (ถำ้ม)ี  
          พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทำ่น และชือ่หลกัสตูร 

1.2 ช ำระดว้ยเช็คบรษัิท สัง่จำ่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional Training Solution 
Ltd, Partnership) 

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

  

http://www.ptstraining.in.th/
mailto:info.ptstraining@gmail.com
mailto:ptstraining3@gmail.com


 

แบบฟอร์มการลงทะเบียน 

หลกัสตูร ขอ้ก ำหนดมำตรฐำนแรงงำนไทย ควำมรับผดิชอบทำงสงัคมดำ้นแรงงำนของธรุกจิ  

 (มรท. ๘๐๐๑ : ๒๕๖๓) 

สง่มำที ่info.ptstraining@gmail.com หรอื ptstraining3@gmail.com 

 

   บรษิทั_______________________________________________________________________________ 

   ท่ีอยู่ออกใบก ำกบัภำษี__________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________________ 

   _________________________________________เลขประจ ำตวัผูเ้สยีภำษ_ี_________________________ 

  ชื่อผูป้ระสำนงำน (HR)____________________________โทรศพัท ์_______________________ต่อ_______ 

   Fax: _________________________     E-mail: _____________________________________________  

  วนัสมัมนำ____________________________________________________________________________ 

1. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________ 
ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________  

2. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________ 
ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________ 

3. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________ 
ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________ 

 

 

 


