
การสัมมนาเร่ือง กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างาน และผู้บริหารควรรู้ 

วนัองัคารที ่18 กนัยายน พ.ศ.2561  ณ ห้องประชุม 2 ช้ัน 4 อาคาร วสท. ซอยรามค าแหง 39 

จัดโดย สถาบันวศิวพฒัน์ วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

****************** 

 

หลกัการและเหตุผล  

 มีค ำกล่ำวอยูว่ำ่ “เรำจะบอกวำ่เรำไม่รู้กฎหมำยไม่ได”้ เพรำะกฎหมำยถือเป็นส่ิงจ ำเป็นท่ีประชำชนทุกคนจะตอ้งรู้ เม่ือ

ท ำควำมผดิแลว้จะอำ้งวำ่ท ำไปเพรำะไม่รู้กฎหมำยก็ไม่ได ้

 เป็นเร่ืองแปลกแต่จริง นัน่คือยงัมีหวัหนำ้งำนและผูบ้ริหำรอีกไม่นอ้ยท่ีไม่รู้กฎหมำยแรงงำนและไม่ไดใ้หค้วำมส ำคญั

กบักฎหมำยแรงงำนเลย และยงัมีกำรกระท ำกบัลูกจำ้งอยำ่งไม่ถูกตอ้งโดยไม่รู้กฎหมำยแรงงำนวำ่ผดิหรือไม่ซ่ึงท ำใหเ้กิดกำร

ร้องเรียน หรือกำรฟ้องร้องตำมมำไม่นอ้ย ในท่ีสุดก็ท ำใหแ้รงงำนสัมพนัธ์ในองคก์รเกิดปัญหำมีกำรท ำงำนแบบไม่ไวใ้จซ่ึงกนั

และกนั 

 หลกัสูตรน้ีจะช่วยใหห้วัหนำ้งำนและผูบ้ริหำรไดเ้ขำ้ใจกฎหมำยแรงงำนมำกยิง่ข้ึนดว้ยกำรใชก้รณีศึกษำท่ีน่ำสนใจมำ

เป็นแนวทำงกำรสอนเพื่อให้ผูเ้ขำ้อบรมไดฝึ้กสมองประลองควำมรู้ควำมเขำ้ใจในดำ้นกฎหมำยแรงงำนเพื่อน ำไปสร้ำงแรงงำน

สัมพนัธ์ท่ีดีในองคก์รต่อไป 

 

สิทธิประโยชน์ของผู้เข้าอบรม 

1. นิติบุคคล มีสิทธิยกเวน้ภำษีเงินได ้สูงสุดถึง 200% ของรำยจ่ำยค่ำเขำ้อบรม  ทั้งน้ีเป็นไปตำม พ.ร.บ. ออกตำมควำมใน
ประมวลรัษฎำกรวำ่ดว้ยกำรยกเวน้รัษฎำกร ฉบบัท่ี 437 พ.ศ. 2548 ถือเป็นกำรฝึกอบรมฝีมือแรงงำน ตำม พ.ร.บ. 
ส่งเสริมกำรพฒันำฝีมือแรงงำน พ.ศ.2550 ซ่ึงก ำหนดใหน้ำยจำ้งท่ีมีลูกจำ้งตั้งแต่ 100 คนข้ึนไป ตอ้งจดัอบรมให้แก่
ลูกจำ้งไม่ต ่ำกวำ่ร้อยละ 50 ของลูกจำ้งทั้งหมด 

 
รุปแบบการสัมมนา  
ใชก้รณีศึกษำดำ้นแรงงำนตลอดกำรฝึกอบรม โดยฝึกใหผู้เ้ขำ้รับกำรอบรมคิดหำวธีิกำรแกไ้ขปัญหำท่ีเกิดจำกคนในรูปแบบ

ต่ำง ๆ โดยกำรน ำควำมรู้ดำ้นกฎหมำยแรงงำนเขำ้มำประยกุตแ์ละน ำเสนอควำมคิดเห็นในหอ้งอบรมเพื่อแลกเปล่ียนมุมมอง

และประสบกำรณ์ซ่ึงกนัและกนั 

 

โดยวทิยากร           อำจำรย ์ธ ำรงศกัด์ิ   คงคำสวสัด์ิ 

 

 



ก าหนดการ 

8.30-9.00 น. ลงทะเบียน 

9.00-16.00 น.      เร่ิมบรรยาย โดยมีหัวข้อดังนี้ 

 สำระส ำคญัของกฎหมำยแรงงำนในปัจจุบนั 
 สำระส ำคญัของกฎหมำยแรงงำนฉบบัปรับปรุงแกไ้ขใหม่ 
 กำรค ้ำประกนักำรเขำ้ท ำงำนท ำไดห้รือไม่ 
 กำรเรียก-รับเงินค ้ำประกนักำรท ำงำนท ำไดห้รือไม่ 
 เร่ืองน่ำรู้เก่ียวกบักำรจำ้งพนกังำน Outsource และขอ้ควรระวงั 
 สัญญำจำ้ง, ขอ้บงัคบักำรท ำงำน, ระเบียบ, ค ำสั่งท่ีไม่เป็นธรรมของนำยจำ้งเป็นอยำ่งไรบำ้ง 
 ท ำอยำ่งไรเขำ้ข่ำยกำรล่วงเกินทำงเพศ 
 หลกักำรท ำงำนล่วงเวลำ, จะท ำสัญญำรับเบ้ียเล้ียงแทนค่ำล่วงเวลำไดห้รือไม่ 
 ใครบำ้งท่ีไม่มีสิทธิไดรั้บค่ำล่วงเวลำ 
 กำรเลิกจำ้งท ำไดอ้ยำ่งไรบำ้ง 
 กำรเลิกจำ้งโดยไม่ตอ้งจ่ำยค่ำชดเชยในกรณีใดบำ้ง 
 กำรจ่ำยค่ำบอกกล่ำวล่วงหนำ้มีหลกัอยำ่งไร และจ่ำยอยำ่งไรจึงจะถูกตอ้ง 
 กำรจ่ำยค่ำชดเชยตำมอำยงุำนมีอตัรำกำรจ่ำยอยำ่งไร 
 “ค่ำจำ้ง” คืออะไร และอะไรไม่ใช่ “ค่ำจำ้ง” 
 เร่ืองน่ำรู้เก่ียวกบักำรลำออกของพนกังำน 
 เร่ืองน่ำรู้เก่ียวกบักำรลำพกัร้อน 
 หวัหนำ้งำนจะตอ้งอนุญำตใหลู้กนอ้งลำป่วยไดทุ้กกรณีหรือไม่ 
 วธีิกำรตกัเตือน และกำรลงโทษทำงวนิยัส ำหรับลูกจำ้งมีอะไรบำ้ง 
 แลกเปล่ียนควำมคิดเห็นจำกกรณีศึกษำต่ำง ๆ เก่ียวกบักฎหมำยแรงงำนในกำรบริหำรงำนบุคคล 

 

 

**      พักรับประทานอาหารกลางวัน  เวลา 12.00-13.00 น. 
     พักรับประทานชา-กาแฟ  เวลา 10.30 – 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ใบสมคัร...การสัมมนาเร่ือง กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างาน และผู้บริหารควรรู้ 
วนัองัคำรท่ี 18 กนัยำยน พ.ศ.2561  ณ หอ้งประชุม 2 ชั้น 4 อำคำร วสท. ซอยรำมค ำแหง 39 

จดัโดย  สถำบนัวิศวพฒัน ์ วิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทยในพระบรมรำชูปถมัภ ์
 

ขอส ารองรายช่ือเข้าร่วมอบรมดังต่อไปนี้     (กรุณาเขียนช่ือ-นามสกุลตัวบรรจง เพ่ือความถูกต้องของวุฒิบัตร) 

ช่ือ – นามสกุล  1)  .....................................................................  เลขท่ีสมำชิก วสท. ......./..................... โทรศพัท.์..................... 

ช่ือ – นามสกุล  2)  .....................................................................  เลขท่ีสมำชิก วสท. ......../.................... โทรศพัท.์..................... 

ท่ีอยูห่น่วยงำน/บริษทั ..............................................................................................................................................................  

เลขท่ี ...................... หมู่ท่ี ............................ อำคำร ..................................................    ซอย   ...................................................  

ถนน ........................................................ ต ำบล/แขวง ................................................... อ ำเภอ/เขต ........................................  

จงัหวดั ..........................................  รหสัไปรษณีย ์........................................ โทรศพัท ์...........................................................  

โทรสำร ................................................................................. E-mail : .....................................................................................  

ผูป้ระสำนงำนโดย .................................................................  โทรศพัท ์  ................................................................................  

เลขท่ีประจ ำตวัผูเ้สียภำษี ...................................................................  ส ำนกังำนใหญ่    สำขำ.....................................  

อตัราค่าลงทะเบียน 

   สมำชิก วสท.      2,800  บำท/ท่ำน 
   พนกังำนรัฐ/วสิำหกิจ /บุคคลทัว่ไป  3,200  บำท/ท่ำน 

(อตัรำน้ีรวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7%, ค่ำอำหำรกลำงวนั,อำหำรวำ่ง, เอกสำรบรรยำย  และ วสท.ไดรั้บกำรยกเวน้ภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย  3% ) 

การช าระค่าลงทะเบียน 
 เงินสด  ช ำระท่ี อำคำร วสท.  ชั้น  5   (ออกจำกลิฟตข์วำมือ)  
 เช็ค  สัง่จ่ำย สมำคมวศิวกรรมสถำนแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถมัภ ์
 โอนเงิน เขำ้บญัชีเงินฝำกออมทรัพยใ์นนำมสมำคมวศิวกรรมสถำนแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถมัภ ์

 ธนำคำรไทยพำณิชย ์ สำขำสภำกำชำดไทย   เลขท่ี 045-2-03026-1 
 ธนำคำรกรุงเทพ  สำขำสุรวงศ ์    เลขท่ี 147-4-32388-6 

หมำยเหตุ : กรณีโอนเงินเขำ้บญัชีธนำคำร กรุณำแฟกซ์ส ำเนำสลิปเงินโอน พร้อมระบุช่ือผูเ้ขำ้สมัมนำ ท่ีอยูใ่นกำรออกใบเสร็จ 

ส่งแฟกซ์มำท่ี 0-2319-2710-1, 0-2184-4597-8 หรือ Email : chadaporn.eit@gmail.com 

 

 
 

 

 
 

ติดต่อ  คุณชฎาพร  พงษ์อิ่ม    โทรศัพท์ 02-184-4600-9 ต่อ 524   แฟกซ์มาท่ี 0-2319-2710-1, 0-2184-4597-8 
หรือ Email : chadaporn.eit@gmail.com 

mailto:chadaporn.eit@gmail.com

