
  
 
 
 
 
 

การอบรมเรื่อง  กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างาน และผู้บริหารควรรู้ 

วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. 

จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

****************** 
 
 
หลักการและเหตุผล  

 มีค ำกล่ำวอยู่ว่ำ “ประชาชนจะอ้างว่าไม่รู้กฎหมายไม่ได้” เพรำะกฎหมำยถือเป็นส่ิงจ ำเป็นท่ีประชำชนทุกคนจะต้องรู้  
เม่ือท ำควำมผิดแล้วจะอ้ำงว่ำท ำไปเพรำะไม่รู้กฎหมำยก็ไม่ได้ 
 

 เป็นเร่ืองแปลกแต่จริง น่ันคือยังมีเจ้ำของกิจกำร หัวหน้ำงำนและผู้บริหำรอีกไม่น้อยท่ีไม่รู้กฎหมำยแรงงำนและไม่ได้ให้
ควำมส ำคัญกับกฎหมำยแรงงำนเลย และยังมีกำรกระท ำกับลูกจ้ำงอย่ำงไม่ถูกต้องโดยไม่รู้กฎหมำยแรงงำนว่ำผิดหรือไม่ซ่ึงท ำ
ให้เกิดกำรร้องเรียน หรือกำรฟ้องร้องตำมมำไม่น้อย ในท่ีสุดก็ท ำให้แรงงำนสัมพันธ์ในองค์กรเกิดปัญหำมีกำรท ำงำนแบบไม่
ไว้ใจซ่ึงกันและกัน และท ำให้บริษัทต้องเสียภำพลักษณ์ช่ือเสียงไปสู่สำธำรณะ 
 

 หลักสูตรน้ี  จะช่วยให้เจ้ำของกิจกำร หัวหน้ำงำนและผู้บริหำรทุกระดับได้เข้ำใจหลักและเจตนำรมณ์ของกฎหมำยแรงงำน
มำกย่ิงข้ึนด้วยกำรใช้กรณีศึกษำท่ีน่ำสนใจมำเป็นแนวทำงกำรอธิบำยเพ่ือให้ผู้เข้ำอบรมได้ฝึกสมองประลองควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ในด้ำนกฎหมำยแรงงำนเพ่ือน ำไปสร้ำงแรงงำนสัมพันธ์ท่ีดีในองค์กร และท ำให้เกิดภำพลักษณ์ช่ือเสียงท่ีดีขององค์กรต่อไป 
 

รปูแบบการสัมมนา 

ใช้กรณีศึกษำด้ำนแรงงำนตลอดกำรฝึกอบรม โดยกำรน ำควำมรู้ด้ำนกฎหมำยแรงงำนเข้ำมำประยุกต์และกระตุ้นควำมคิดเห็น
ของผู้เข้ำอบรมเพ่ือแลกเปล่ียนมุมมองและประสบกำรณ์ซ่ึงกันและกัน 
 
วิทยากร       อาจารย์ธ ารงศักด์ิ   คงคาสวัสด์ิ   
  วิทยำกร/ท่ีปรึกษำอิสระ  
  และผู้เขียนหนังสือ “ หัวหน้ำงำนกับกำรบริหำรงำนบุคล ” 

“เสริมทักษะหัวหน้ำงำนยุคใหม่”  
“HR How to”   
“HR Hoe to Season2”  
“มำยำคติในกำรบริหำรงำนบุคคล” 
 
 
 
 
 

PDU 9  หน่วย 



 
ก าหนดการ 

 
8.30-9.00 น.  ลงทะเบียน 
9.00-16.00 น.      เริม่บรรยาย โดยมหีัวข้อดังนี้ 

 เรื่องของข้อบังคับกำรท ำงำนและทะเบียนลกูจำ้งที่นำยจ้ำงควรรู้ 
 ค่ำจำ้งคืออะไรและอะไรไม่ใชค่่ำจำ้ง, ค่ำบรกิำร/ค่ำครองชพี/คำ่ต ำแหนง่/ค่ำภำษำ/คำ่วชิพี เป็นค่ำจ้ำงหรือไม ่,

สวัสดิกำรเปน็คำ่จำ้งหรอืไม่ 
 สัญญำจำ้งมีกีป่ระเภท สญัญำจำ้งต้องท ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรหรอืไม่ 
 ลักษณะของสญัญำจำ้งแบบแปลกๆ ทีน่ำยจำ้งไมค่วรท ำ 
 จะท ำสญัญำจำ้งห้ำมลกูจำ้งไปท ำงำนกบัคูแ่ขง่ได้หรือไม่ 
 กำรเลกิจำ้งลูกจ้ำงชัว่ครำวตอ้งจ่ำยคำ่ชดเชยหรอืไม่ 
 บริษทัสำมำรถเรียกเงินค้ ำประกันกำรท ำงำนได้ทกุกรณหีรอืไม่ หรอืจะให้หำคนค้ ำประกันกำรท ำงำนไดห้รอืไม่ 
 บริษทัจะไม่คนืเงินค้ ำประกนักำรท ำงำนหำกพนกังำนไมผ่่ำนทดลองงำนได้หรือไม่ 
 กรณใีดบ้ำงทีส่ำมำรถเรยีกเงนิค้ ำ ประกนัได้ และตอ้งท ำอยำ่งไร 
 เรื่องของกำรลำปว่ย, ลำท ำหมัน, ลำกจิ, ลำเรียกระดมพล, ลำฝกึอบรม, ลำคลอด 
 เรื่องของกำรลำพกัรอ้น หรือ “วันหยดุพกัผอ่นประจ ำปี” ที่มกัจะเรียกและเขำ้ใจท ำให้กำรปฏิบัตทิี่ผดิ 
 เรื่องของค่ำล่วงเวลำ ใครบำ้งไมม่ีสทิธไิดร้ับค่ำล่วงเวลำ หลักของค่ำล่วงเวลำคอือะไร 
 จะเหมำจำ่ยค่ำล่วงเวลำแบบอตัรำคงที่ได้หรือไม่ 
 เรื่องของกำรเลิกจ้ำงและค่ำชดเชย 
 บริษทัตอ้งออกหนังสือรับรองกำรท ำงำนให้กบัพนักงำนทีถู่กเลกิจ้ำงเพรำะท ำผดิรำ้ยแรงหรือไม่ 
 กำรจ่ำยคำ่บอกกลำ่วล่วงหน้ำทีถู่กตอ้งคืออยำ่งไร 
 กำรลำออกมผีลเมือ่ไหร่ ตอ้งให้บรษิัทอนมุัตหิรอืไม่ 
 ไม่ยืน่ใบลำออกตำมระเบียบ บริษัทมีสทิธหิักเงนิเดือนงวดสุดทำ้ยได้หรือไม่ 
 ใบลำออกยกเลกิได้หรือไม่ ถำ้ถึงวนัทีก่ ำหนดไว้ในใบลำออกแล้วมำท ำงำนต่อไปไดห้รอืไม่ 
 กำรตักเตอืนและกำรท ำหนงัสอืตักเตือนทีถู่กต้องท ำอย่ำงไร 

 

 
**พกัรบัประทำนอำหำรกลำงวนั  เวลำ 12.00-13.00 น. 

      พกัรบัประทำนชำ-กำแฟ  เวลำ 10.30 – 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น. 
 
 



      -ใบสมัคร- 

การอบรมเรื่อง กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างาน และผู้บริหารควรรู ้
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ท่ีอยู่หน่วยงำน/บริษัท   ........................................................................  
เลขท่ี ......... หมู่ท่ี ............. อำคำร ......................    ซอย   .....................  
ถนน ......................... ต ำบล/แขวง ....................... อ ำเภอ/เขต .................  
จังหวัด ...................  รหัสไปรษณีย์ .................. โทรศัพท์ ............................  
โทรสำร .................................... E-mail : .....................................  
ผู้ประสำนงำนโดย .............................  โทรศัพท์  ....................................  
เลขท่ีประจ ำตัวผู้เสียภำษี ..............................  ส ำนักงำนใหญ่    สำขำ ..............  
 

ขอส ารองรายช่ือเข้าร่วมอบรมดังต่อไปน้ี     (กรุณาเขยีนชื่อ-นามสกลุตวับรรจง เพื่อความถูกต้องของวุฒบิัตร) 

1)  ชือ่–นำมสกุล   ..............................................  เลขทีส่มำชกิ วสท.  ..............  

2)  ชือ่–นำมสกุล   ..............................................  เลขทีส่มำชกิ วสท.  ..............  

3)  ชือ่–นำมสกุล   ..............................................  เลขทีส่มำชกิ วสท.  ..............  

อัตราคา่ลงทะเบยีน 
(อัตรำนี้รวมภำษีมลูคำ่เพิ่ม 7%,ค่ำอำหำรกลำงวนั,อำหำรวำ่ง,เอกสำรบรรยำย และ วสท.ไดร้ับกำรยกเว้นภำษีหกั ณ ทีจ่่ำย 3%) 

   สมำชิก วสท.      2,800  บำท/ท่ำน 
   พนักงำนรัฐ/วิสำหกิจ     3,200  บำท/ท่ำน 
   บุคคลท่ัวไป     3,500  บำท/ท่ำน 

ฟรีสมำชิก วสท. 1 ปี ส ำหรบัผู้เขำ้รว่มอบรมที่ช ำระคำ่ลงทะเบียนในอตัรำบคุคลทัว่ไป 
ดำวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครสมำชกิได้ที ่ www.eit.or.th และยืน่เอกสำรในวนัอบรมเทำ่นั้น 

 

การช าระค่าลงทะเบียน 
 เชค็  สั่งจ่ำย สมำคมวศิวกรรมสถำนแหง่ประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถมัภ์ 
 โอนเงิน เขำ้บญัชเีงนิฝำกออมทรพัยใ์นนำมสมำคมวศิวกรรมสถำนแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชปูถัมภ์ 

 ธนำคำรไทยพำณชิย ์ สำขำสภำกำชำดไทย   เลขที ่045-2-03026-1 
 ธนำคำรกรงุเทพ  สำขำสรุวงศ์    เลขที ่147-4-32388-6 

หมำยเหตุ : กรณีโอนเงินเขำ้บญัชีธนำคำร กรณุำแฟกซส์ ำเนำสลปิเงนิโอน พร้อมระบชุื่อผูเ้ขำ้สมัมนำ ที่อยู่ในกำรออกใบเสร็จ 
ส่งแฟกซม์ำที่ 0-2184-4662  

 
สนใจเข้ารับการอบรมหรือต้องการข้อมูลเพ่ิมเติมติดต่อ 

คุณสุพรรณีย์ แสนภักดี 
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 538, FAX:(02)184-4662 

E-mail : supannee@eit.or.th  Website : www.eit.or.th 
 

mailto:supannee@eit.or.th

