
 
บริษัท ไอโอดี คอนเซาท์ต้ิง แอนด์ เทรนน่ิง จ ากัด  

IOD CONSULTING AND TRAINING CO.,LTD 

หลักสูตร “กฎหมายแรงงานส าหรับการบริหารที่หัวหน้างานควรรู้ 

Update !!! พระราชบัญญัตคุ้ิมครองแรงงานฉบับใหม่ ” 

รายละเอยีดหลกัสูตร 

ปัจจุบนัมีกรณีพิพาทแรงงานเกือบทุกวนั เช่น การออกใบเตือน  การเลิกจ้างพนักงานทัว่ไป และพนักงาน
ทดลองงาน การทุจริตของพนกังาน การกระท าละเมิดของลูกจา้ง  การฝ่าฝืนขอ้บงัคบัการท างาน และสญัญาหา้มท างาน
กบัคู่แข่งทางการคา้  การเจรจาไกล่เกล่ียขอ้พิพาทแรงงาน  หวัหนา้งานจึงมีความจ าเป็นจะตอ้งรู้กฎหมายแรงงาน การ
ก าหนดขอ้บงัคบัทางวินยั  การลงโทษ ท่ีหวัหนา้งาน ผูจ้ดัการควรรู้ความหมาย ประเภทของการพน้สภาพจากการเป็น
พนกังานทั้งกรณีกระท าความผดิวินยัและไม่ตอ้งกระท าผดิวินยัเป็นอยา่งไร พนัธะต่อลูกจา้งกรณีพน้สภาพจากการเป็น 
พนกังานมีอะไรบา้ง การใหอ้อก ปลดออก ไล่ออก แตกต่างกนัอยา่งไรทั้งท่ีกฎหมายไม่ไดแ้ยกแยะชดัเจนแต่ก็สามารถ
น ามาบริหารจดัการตามแนวทางท่ีศาลยอมรับได ้
วตัถุประสงค์ในการอบรม 
 -เพื่อติดตามและ Update. กฎหมายแรงงานใหม่ ๆใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายแรงงานปัจจุบนั  
 -เพื่อใชห้ลกัการในการเจรจาไกล่เกล่ียกบัพนกังานใหอ้ยูบ่นพ้ืนฐานหลกักฎหมาย 
 -เพื่อน าขอ้กฎหมายมาใชก้บัการออกขอ้บงัคบัการท างานหรือบทลงโทษทางวินยัภายในสถานประกอบการ 
 -เพ่ือการจา้งงานใหอ้ยูบ่นพ้ืนฐานความถูกตอ้งโดยไม่ผดิขอ้กฎหมายแรงงาน 
หัวข้อการอบรมสัมมนา 

1.กฎหมายแรงงาน 4 ฉบบัหลกัๆ เก่ียวขอ้งกบัการบริหารและพฒันาทรัพยากรมนุษย ์(HRM and HRD)  

2.โครงสร้าง ความเช่ือมโยงของกฎหมายว่าด้วยแรงงานท่ีต้องรู้ เพื่อบูรณาการกับการบริหารและ พฒันา
ตนเองและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

3.การจา้ง และขอ้ตกลงเก่ียวกบัสภาพการจา้งคืออะไร ท าไมมีโทษทาง อาญา 

4.ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างานและโครงสร้างเอกสารท่ีส าคญัต่อการบริหารจดัการ “คน” สัมพนัธ์กนัอย่างไร 
ท าไม่เป็นสูญเสียอ  านาจทางการบริหารของนายจา้งจริงหรือ? 

5.การเปล่ียนแปลง ปรับปรุงขอ้ตกลงเก่ียวกบัสภาพการจา้งท าไดป้ระเภทใดและประเภทใดท่ี เปล่ียนแปลง 
ปรับปรุงไม่ได ้

6.สิทธิฝ่ายจดัการส าคญัหรือไม่ ศาลรับรองอ านาจนายจา้งหรือสิทธิฝ่ายจดัการแค่ไหน อยา่งไร เปิดช่อง ให้เอา
เปรียบไดแ้ค่ไหน 
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7.สญัญาจา้งแรงงานแต่ละประเภทการจา้ง การบอกกล่าว การเลิกสัญญา การยกเวน้ไม่ตอ้งจ่ายค่าบอก กล่าว
ล่วงหนา้ ค่าชดเชย 

8.การจา้งเหมาไม่เป็น อาจกลายเป็นสญัญาจา้งแรงงาน นายจา้งจะตอ้งรับผิดต่อลูกจา้งรับเหมาค่าแรง เสมือน
ลูกจา้งตามสญัญาจา้งโดยตรงได ้

9.วนัหยดุ วนัลา และหลกัเกณฑท่ี์ควรรู้ 

10.วินยั มาตรการทางวินยั การลงโทษ 

11.ความหมาย ประเภทของการพน้สภาพจากการเป็นพนกังานทั้งกรณีกระท าความผดิวินยัและไม่ตอ้ง กระท า
ผดิวินยัเป็นอยา่งไร 

12.พนัธะต่อลูกจา้งกรณีพน้สภาพจากการเป็นพนกังานมีอะไรบา้ง 

13.การใหอ้อก ปลดออก ไล่ออก แตกต่างกนัอยา่งไร มีผลทางกฎหมายอยา่งไร 

วธิีการสัมมนา 

1.การบรรยายภาคทฤษฎี        50 % 

2.การแสดงความคิดเห็น  workshop  และตอบปัญหา     50 %  

ผู้ที่เหมาะสมในการอบรม 

-ผูเ้ขา้สมัมนาพนกังานท่ีเก่ียวขอ้ง หวัหนา้งาน/ผูจ้ดัการ 

ระยะเวลาในการอบรม  

-1  วนั   (ระหว่างเวลา  09.00 –16.00 น.)   

โดยท่านวทิยากร    

ดร.กฤติน   กุลเพง็    วิทยากรผูเ้ช่ียวชาญดา้นการบริหารงานทรัพยากรมนุษย  ์

อตัราค่าสัมมนา 

อตัราค่าสมัมนาบุคคลทัว่ไป 4,000 บาท Vat 7% 280 บาท 

สมาชิก 3,600 บาท Vat 7% 252 บาท 
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กรุณาน าเอกสาร หกั ณ ท่ีจ่าย 3% มาดว้ยในวนัสมัมนา 

ประเภท 
ค่าอบรม
สัมมนา 

Vat 7% 
หัก ณ ที่จ่าย 

3% 

กรณีไม่มีหนังสือ หัก ณ ที่จ่าย 
3%  

(บุคคลทั่วไป)รวมจ่ายสุทธิ 

กรณีมีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย 
3% 

รวมจ่ายสุทธิ 

สมาชิก IOD 3,600 252 108 3,852 3,744 

ผู้สนใจทั่วไป 4,000 280 120 4,280 4,160 

*กรณสีมคัรในนามบริษัท ต้องมเีอกสาร หัก ณ ที่จ่าย 

อตัราค่าสมัมนาน้ีไดร้วมค่าเอกสาร อาหารว่างและอาหารกลางวนัเรียบร้อยแลว้ 

วธิีช าการช าระเงนิ 

1)ช าระดว้ยเงินสด (เพื่อความสะดวกกรุณาเตรียมเงินมาพอดี) (ท่านสามารถช าระเงินไดท่ี้หนา้งาน) 

2)ช าระดว้ยเช็คสัง่จ่าย “บจก.ไอโอดี คอนเซาทต้ิ์ง แอนด ์เทรนน่ิง” (ท่านสามารถช าระเงินไดท่ี้หนา้งาน) 

3)โอนเงินเขา้บญัชี “บจก.ไอโอดี คอนเซาทต้ิ์ง แอนด ์เทรนน่ิง” บญัชีออมทรัพย ์“เลขท่ี 270-2-01913-0  

-ธนาคารทหารไทย  สาขาเทสโก ้โลตสั พลสัมอลล ์บางใหญ่ 

*ค่าธรรมเนียมในการโอน(ถา้มี)ผูโ้อนตอ้งเป็นผูช้  าระค่าธรรมเนียมเอง 

*กรณีช าระเงินล่วงหนา้ กรุราส่งส าเนาใบโอนเงิน โดยระบุช่ือ บริษทั, หลกัสูตร, พร้อมเอกสารหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย มา
ตามท่ีอยู ่E-mail. หรือ บริษทั ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 3 วนัท าการ (ไม่รวมวนัหยดุเสาร์-อาทิตย)์ 

*เอกสารการหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรุณาน ามาใหใ้นวนัสมัมนา มิฉะนั้นจะตอ้งช าระเงินเต็มจ านวน 

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 

TEL : 081-5755966 , 090-9722154   E-mail: iodseminarhr@gmail.com 

สงวนลิขสิทธ์โดย บริษัท ไอโอดี คอนเซาท์ต้ิง แอนด์ เทรนน่ิง จ ากัด 99/12ม.4 ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 

 

*บริษทั ไอโอดี คอนเซาทต้ิ์ง แอนด ์เทรนน่ิง จ  ากดั 99/12ม.4 ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130  

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี 13 หลกั 0125558010150 

mailto:iodseminarhr@gmail.com
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วธิีการสมคัรเพ่ือเข้ารับการอบรม 

กรุณาดาวนโ์หลดใบสมคัรและกรอกรายละเอียดใหค้รบถว้น ส่งมาตามท่ีอยูอี่เมล ์ iodseminarhr@gmail.com 

หรือกรอกใบสมคัรเขา้อบรมผา่นทางเวบ็ไซต ์คลิก ดาวน์โหลดใบสมคัร ส ารองท่ีนัง่ผา่นทางเวป็ไซต ์

การยืนยนัการอบรม 

1.สถาบนัจะแจง้ยนืยนัการอบรมวนั / เวลาและสถานท่ี ล่วงหนา้ ก่อนถึงวนัอบรมหากท่านไม่ไดรั้บการยนืยนั
กรุณาติดต่อกลบัเพื่อตรวจสอบ 

2.กรุณาช าระเงินก่อนการอบรมสมัมนาอยา่งนอ้ย 3 วนัท าการ กรณีช าระดว้ยการโอนเงินกรุณาส่งหลกัฐาน
การโอนมาล่วงหนา้ก่อนถึงวนัอบรมหรือช าระชา้สุดท่ีหนา้งาน ณ วนัอบรม กรณีเป็นเช็คหรือเงินสด 

*กรณยีกเลกิการจอง  

กรุณาแจง้ล่วงหนา้ก่อนการฝึกอบรมอยา่งนอ้ย 5 วนัท าการหรือก่อนบริษทัแจง้ยนืยนัการอบรม มิฉะนั้นทาง
บริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ 20%  ของค่าบริการ 

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิที่ ฝ่ายบริการข้อมูล   

TEL : 081-5755966 , 090-9722154   E-mail: iodseminarhr@gmail.com 

 

mailto:seminarhr@gmail.com
http://www.krittin.in.th/wp-content/uploads/2017/01/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1-Public-Training.pdf

