
         ผูบ้ริหารขององคก์ร โดยเฉพาะฝ่ายทรพัยากรบุคคล จ าเป็นตอ้งมีความรู ้ความเขา้ใจ ทั้งโดยภาพรวม และความ

เช่ือมโยงของหลกักฎหมายต่างๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการบริหารงานบุคคล เร่ิมตั้งแต่ประเภทของสญัญาจา้งงาน การบริหาร

แรงงานสมัพนัธ ์ตลอดไปจนถึงการเลิกสญัญาจา้ง ซ่ึงจะท าใหส้ามารถประยุกตใ์ชห้ลกักฎหมายไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 

ก่อใหเ้กิดความสมัพนัธท่ี์ดีระหวา่งฝ่ายบริหารและพนักงาน และช่วยสนับสนุนใหก้ารพฒันาองคก์ร เป็นไปอยา่งมี

ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล มีก าไร และเติบโตอยา่งยัง่ยนื ตามเป้าหมายสงูสุดของหลกัการบริหารงานเชิงกลยุทธ์

เป้าหมายหรือผลลพัธจ์ากการฝึกอบรม

1. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจอยา่งชดัเจน เก่ียวกบัหลกักฎหมายแรงงานท่ีใชใ้นการบริหารงานบุคคล

2. เพื่อใหส้ามารถบริหารงานบุคคลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ บนพื้ นฐานความสมัพนัธท่ี์ดีในองคก์ร

3. เพื่อใหส้ามารถประยุกตใ์ชก้ฎหมายไดอ้ยา่งเหมาะสม เพื่อเป้าหมายสงูสุดขององคก์ร

หลกัสูตรน้ีเหมาะส าหรบั

ผูบ้ริหาร ผูจ้ดัการ หวัหนา้งาน และผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารทรพัยากรบุคคล

เน้ือหาการฝึกอบรม :

1.กฎหมายแรงงานที่ผูบ้ริหารและฝ่ายทรพัยากรบุคคลตอ้งรู ้

- ท าความรูจ้กักฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงงานรวม 20 ฉบบั

- ยอ่หลกักฎหมายแรงงาน 4 ฉบบัท่ีผูบ้ริหารงาน HR พลาดไมไ่ด้

- หลกัการใชก้ฎหมายสรา้งความเป็นเลิศใหอ้งคก์รอย่างยัง่ยืน

2.หลกักฎหมายเก่ียวกบัการจา้งงาน สิทธิ หนา้ที่ และอ านาจในการบริหาร

- สญัญาการจา้งงานประเภทต่างๆ บางอยา่งไมต่อ้งอยูใ่นบงัคบัของกฎหมายแรงงาน

- อะไรบา้งท่ีเป็นขอ้บงัคบัหรือนิติสมัพนัธ ์ระหวา่งนายจา้งและลกูจา้ง

- ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างาน และขอ้ตกลงเก่ียวกบัสภาพการจา้งคืออะไร

3.หลกักฎหมายเก่ียวกบัค่าตอบแทน สวสัดิการ และผลประโยชนต์า่งๆ

- ค่าจา้งและสวสัดิการท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย และถูกใจคนท างาน

- หลกัเกณฑก์ารก าหนดวนัหยุด วนัลา เวลาพกั และการท างานล่วงเวลา

- เงิน 4 ประเภท ท่ีนายจา้งตอ้งจ่าย หลกัการจ่าย และบทลงโทษหากฝ่าฝืน

4.หลกักฎหมายเก่ียวกบัแรงงานสมัพนัธ ์และการสิ้ นสุดสญัญาจา้งแรงงาน

- การบริหารแรงงานสมัพนัธเ์ชิงกลยุทธ์

- หลกัการสอบสวน และการลงโทษทางวินัย

- การส้ินสุดสญัญาจา้ง และเงิน 3 อยา่งท่ีนายจา้งตอ้งรบัผิดชอบ

รูปแบบการฝึกอบรม : Group Coaching, Training และ Workshop

วิทยากร : อาจารยส์จัพล  สง่สมบุญ (Sam)

- วิทยากรและท่ีปรึกษาดา้นการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ ์และกฎหมายแรงงาน

- กรรมการผูจ้ดัการ บริษัท HERO Consulting จ ากดั

สมคัรเขา้ร่วมสมัมนา Tel: 02-044-5895 , 085-938-6299 Fax.02-9030080 ต่อ 4326

E-Mail : info@perfecttrainingandservice.com   www.perfecttrainingandservice.com

หลกัสูตร กฎหมายแรงงาน เพื่อการพฒันาองคก์ร 

(HR Law for Organization Development)
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บริษัท เพอเฟกท ์เทรนน่ิง แอนด ์เซอรวิ์ส จ  ากดั 

ท่ีอยู่ 16/54 แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน  กรุงเทพฯ 10150 

Tel. 02-0445895  Mobile. 085-9386299  

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี 0735553003036

  เช็คขดีคร่อมสัง่จ่าย บริษัท เพอเฟกท ์เทรนน่ิง แอนด ์เซอรว์สิ จ ากดั

  โอนเงินเขา้บญัชีออมทรพัย ์ธนาคารกสิกรไทย สาขา บางบอน เลขท่ีบญัชี 022-3-91431-4

•  ราคารวม เอกสารการอบรม / อาหารว่างและอาหารกลางวนัตลอดหลกัสตูร

•  เฉพาะนิติบุคคลสามารถหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 3% ได้

•  ใบเสร็จคา่ลงทะเบียน สามารถน าไปบนัทึกหกัค่าใชจ้่ายทางบญัชีได ้200 %

ลงทะเบยีนเพือ่เขา้รว่มสมัมนา

ชื่อบริษัท /หน่วยงาน .................................................................................................................................................................................................
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หมายเหต ุ.................................................................................................................................................................................................

หมายเหตุ : ผู้สมัครแจ้งยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการร้อยละ 15 ของค่าสมัคร และในกรณีที่
ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 7 วัน บริษัทฯ คืนเงินร้อยละ 50 ของค่าสมัคร นอกเหนือจากน้ีแล้ว บริษัทฯ จะไม่คืนเงินใดๆ ท้ังสิ้น การจองมีผลเมื่อช าระเงิน
เรยีบร้อยแล้วและแสดงใบ Pay-in เพื่อเปน็หลักฐานในการส ารองท่ีน่ังเท่าน้ัน

อตัราคา่ลงทะเบยีน

หลกัสูตร กฎหมายแรงงาน เพื่อการพฒันาองคก์ร

 (HR Law for Organization Development)

ราคาปกติท่านละ 3,900 บาท + VAT 7% = 4,173 บาท

สมคัรก่อนวนัที่ 7 ธนัวาคม 2560   เหลือเพียง! ท่านละ 3,500 บาท (ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม)


