
 

 

  
  

  
  

        

 
   ด่วน! ราคาพเิศษส าหรบัหน่วยงานทีเ่ขา้สมัมนา 2  ทีน่ ัง่  

 ราคาท่านละ 2,500 + VAT 175  = 2,675 บาท   
ราคาพเิศษน ีต้้องช าระก่อนสมัมนา 7 วนั 

 

เวลา 9.00 - 16.30 น. 

วนัศุกร์ ท่ี 17 พ.ค. 2562 โรงแรมบางกอกชฎา กทม. 

 

วนัศุกร์ ท่ี 24 พ.ค. 2562 โรงแรมเมโทรโพล จ.ภูเก็ต 

 
 

 
 
 

 
 

สนใจส ารองท่ีน่ัง:  
คุณสุมิตร, คุณสุมลทิพย์, คุณราชศักดิ์, 081- 874- 9043 

  02-944-0844,  094-198-3888   Fax. 02-944-0843  

E-mail: pureepark@pureepark.com    

Line Id : sumit2515 

หลกัสูตร Update กฎหมายแรงงานและหลกัการแรงงาน 2560 
หลักการและเหตุผล 

 ในโลกของการแข่งขนัอยา่งดุเดือดในปัจจุบนั ท่ีตอ้งการทั้งความแน่นนอนและความรวดเร็ว 
ความมัน่ใจของลกูคา้ กฎหมายแรงงาน บญัญติัถึงสิทธิและหนา้ท่ีของนายจา้ง ลูกจา้ง องคก์ารของนายจา้ง 
และองคก์รของลกูจา้ง รวมทั้งมาตรการท่ีก าหนด ใหน้ายจา้ง ลกูจา้งและองคก์รดงักล่าวปฏิบติัต่อกนั 
เพื่อใหก้ารจา้งงาน และความสัมพนัธ์ระหวา่งนายจา้งและลกูจา้ง กฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน 
เป็นกฎหมายมหาชน มีบทบญัญติัถึงขั้นจ าคุก 1 ปี  หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท ซ่ึงหากบริษทัหรือ หา้ง
หุน้ส่วนใดกระท าความผิด กฎหมายมิไดก้ าหนดใหน้ านิติบุคคลมาลงโทษแต่ใหน้ าตวับุคคลท่ีสั่งการหรือ
กระท าผิดกฎหมายมาลงโทษรวมทั้งผูท่ี้ไม่สั่งการ หรือไม่กระท าการใหถ้กูตอ้งตามกฎหมาย กถื็อวา่มี
ความผิดเช่นกนัดงันั้นจึงเป็นเร่ืองส าคญัอยา่งยิง่ ท่ีบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งไม่วา่จะเป็นเจา้ของกิจการ  เจา้หนา้ท่ี
ฝ่ายบุคคล เจา้หนา้ท่ีธุรการ เจา้หนา้ท่ีบญัชีและเจา้หนา้ท่ีการเงินท่ีจะตอ้งเขา้ใจขอ้ก าหนดของกฎหมาย
แรงงาน เพราะบุคคลใดกต็ามท่ีกระท าความผิดจะอา้งเหตุเพราะไม่รู้กฎหมายมาบรรเทาโทษไดก้ฎหมาย
แรงงาน ในปีพ.ศ. 2562 มีการปรับเพิ่มรายละเอียดและหลกัการใหม่หลายประเดน็ โดยเฉพาะกรณี
ก าหนดการเกษียณ และตอ้งจ่ายค่าชดเชย จะกระทบต่อการจา้งงาน นายจา้ง ประเดน็ส าคญัของขอ้บงัคบั
เก่ียวกบัการท างานตามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงานท่ีเปล่ียนแปลงในปี 2562 แนวทางท่ีจะน า
กฎหมายแรงงานไปใชใ้นงาน HR ใหเ้กิดความถกูตอ้ง เป็นธรรม และรวดเร็ว การป้องกนัและหลีกเล่ียง
การเกิดขอ้พิพาททางกฏหมาย ลกูจา้งจึงตอ้งเตรียมการ ผูบ้ริหารขององคก์ร โดยเฉพาะฝ่ายทรัพยากร
บุคคล จ าเป็นตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจ ทั้งโดยภาพรวม และความเช่ือมโยงของหลกักฎหมายต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานบุคคล 

 

กฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครองแรงงานท่ีฝ่ายบริหารตอ้งรู้ ไม่เพียงแต่รู้ ตอ้งซ้ึงในสาระส าคญัเพื่อ
ใชก้ฎหมายแรงงานในการบริหารคนและองคก์ารไดอ้ยา่งถกูตอ้งรัดกมุ ทั้งยงัตอ้งมีความรู้และความเขา้ใจ
อยา่งชดัเจน เก่ียวกบัหลกัการของกฎหมายแรงงาน หรือแนวคิด หรือเจตนารมณ์แห่งกฎหมายท่ีใชใ้นการ
บริหารงานบุคคล 

 
การไม่รู้กฎมายเป็นอุปสรรคใหญ่ของการบริหารองคก์าร เป็นอุปสรรคต่อการตดัสินใจ 

เน่ืองจากบุคลากรเป็น 85% ของความส าเร็จของงานทุกงาน 
  

    

ราคาสัมมนา ต่อ 1 ที่น่ัง 
ช าระก่อนสัมมนา 7 วัน  ราคา    3,000 + VAT 210  =   3,210  บาท 
ช าระเงินวนัสมัมนา        ราคา    4,000 + VAT 280  =   4,280  บาท 

(ค่าสัมมนาได้รวมค่าอาหารว่าง และอาหารกลางวนัแล้ว)  
 

 

หมายเหตุ ราคาสัมมนาดังกล่าว รวมค่าเอกสาร อาหารว่าง และอาหารกลางวนัแล้ว 

 

 
สงวนลิขสิทธ์ิโดย  PRT 

รหัสสถาบัน  CPA 06-054 

รหัสสถาบัน CPD 40192 

mailto:pureepark@pureepark.com


 
วตัถุประสงค์ : 
 เพื่อใหผู้รั้บการอบรมไดรั้บความเขา้ใจท่ีถกูตอ้งในกฎหมายแรงงานและหลกัการแรงงาน 2562 เขา้ใจ

ความหมายของค าต่างๆ ท่ีใชใ้นกฎหมายคุม้ครองแรงงาน เช่น ค่าจา้ง วนัท างาน วนัหยดุ วนัลา การ
ท างานล่วงเวลา ค่าท างานในวนัหยดุ ค่าชดเชย 

 ทราบความรับผิดชอบของนายจา้งท่ีมีต่อลกูจา้งตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 ทราบสิทธิของลกูจา้งท่ีพึ่งมี ตามท่ีกฎหมายก าหนด ทั้งกฎหมายแรงงานและกฎหมายอ่ืน ๆ 
 เขา้ใจขอ้ก าหนดต่างๆ ตามท่ีกฎหมายก าหนด เก่ียวกบัการจา้งและเลิกจา้ง  
 ทราบรายละเอียดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมายแรงงาน เช่น เวลาการท างาน การท างานล่วงเวลา วนัหยดุ

ตามประเพณี วนัหยดุตามกฎหมายแรงงาน การลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลารับราชการ การจดัวนัหยดุ
พกัผอ่น  อตัราการจ่ายค่าจา้ง  ค่าล่วงเวลา การจ่ายเงิน ชดเชยเม่ือเลิกจา้ง เพื่อใหเ้จา้ของกิจการสามารถ
กระท าการใดกต็าม ท่ีไม่ผิดต่อกฎหมายคุม้ครองแรงงาน 

 เพื่อใหผู้รั้บการอบรม มีจิตส านึก ทศันคติท่ีดีต่อกฎหมายแรงงานและหลกัการแรงงาน 2562 
 เพื่อใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดพ้ฒันาแนวความคิด และปรับเปล่ียนงานใหเ้หมาะสมกบักฎหมายแรงงาน

และหลกัการแรงงาน 2562 
 
หัวข้อในการอบรม : 
 กรณีการลงโทษบุคคลท่ีสั่งการ หรือกระท าความผิด ถึงขั้นจ าคุก หรือถกูปรับ สถานภาพของหวัหนา้งาน 

กิจการท่ีใชว้ิธีเหมาค่าแรง กเ็ป็นนายจา้ง 
 ความหมายของค าท่ีใชใ้นกฎหมาย: ค่าจา้ง วนัท างาน วนัหยดุ วนัลา การท างานล่วงเวลา ค่าล่วงเวลา ค่า

ท างานในวนัหยดุ ค่าชดเชย  
 กรณีนายจา้งไดป้ระโยชนต์ามกฎหมายแรงงาน หา้มตดัสิทธิลกูจา้งตามกฎหมายอ่ืน 

o การจ่ายเงินประกนั ค่าจา้ง ค่าล่วงเวลา 
o ดอกเบ้ีย และเงินเพิ่ม 
o เกบ็เงินประกนั 
o การเปล่ียนตวันายจา้ง 
o การเลิกจา้ง ลกูจา้งทดลองงาน 
o การบอกกล่าวล่วงหนา้และการไม่ตอ้งบอกกล่าวล่วงหนา้ เง่ือนไขการบอกกล่าวล่วงหนา้ 
o ชัว่โมงท างานปกติของงานธรรมดา และงานอนัตราย 

 

 

o การท างานล่วงเวลา การท างานในวนัหยดุ อตัราค่าล่วงเวลา ค่าท างานในวนัหยดุ และค่า
ล่วงเวลาในวนัหยดุท่ีถกูตอ้งตามกฎหมาย ค่าล่วงเวลาในระหวา่งเดินทาง  

o ลกูจา้ง 8 ประเภท ท่ีมาท างานในวนัหยดุได ้
o การพกั เวลาพกั หลกัการพกั 
o วนัหยดุตามประเพณี 13 วนั  
o การลาป่วยไดต้ามท่ีป่วย ลาท าหมนั ลากิจ ลารับราชการ ลาเพื่อคลอดบุตร ลาเพื่อฝึกอบรม 
o ลกูจา้งมีครรภ ์
o การเลิกจา้งตามมาตรา 119 
o ค่าจา้งต่อชัว่โมงในวนัท างานของลกูจา้งรายเดือน  
o กรณีท่ีนายจา้งหยดุกิจการทั้งหมด หรือบางส่วน การหยดุชัว่คราว 
o อตัราค่าจา้งขั้นต ่าแลว้ 
o การพกังาน และการจ่ายค่าจา้งในการพกังาน 
o อตัราค่าชดเชยเม่ือเลิกจา้ง ความหมายของการเลิกจา้ง ขอ้ยกเวน้ไม่ตอ้งจ่ายค่าชดเชย เง่ือนไข

การไม่ตอ้งจ่ายค่าชดเชย 
o กรณีนายจา้งยา้ยสถานประกอบการ การปรับปรุงหน่วยงาน การผลิต การจดัจ าหน่าย หรือ

บริการ โดยน าเคร่ืองจกัร หรือเปล่ียนแปลงเคร่ืองจกัร หรือ เทคโนโลย ี
o ถาม-ตอบ ปัญหาขอ้งใจ 

 

วิทยากร: ผู้ทรงคุณวุฒิ  
 

 
 
 
 

 

  

กรณีหักภาษี ณ ท่ีจ่าย :  ในนาม  บริษัท  ภูรีภาค จ ากดั   ส านกังานใหญ่ 

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี   0105552029541 

33 ซ.รามอินทรา 46/1  ถ.รามอินทรา   แขวงคันนายาว  เขตคันนายาว   
กรุงเทพมหานคร  10230 

 


