
หลกัการและเหตผุล

เร ิม่ลงทะเบยีน 08.30 น.-16.00 น.

บทบญัญตัขิองกฎหมายสาํหรบัการอบรม
- พระราชบญัญัตคิุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 จนถงึ (ฉบบัที ่7) 
พ.ศ. 2562
- พระราชบญัญัตกิองทนุเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษา พ.ศ. 2560
- พระราชบญัญัตคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562
เนือ้หาหลกัสตูร
- เจตนารมณ์ของการตราพระราชบญัญัตคิุม้ครองแรงงานในประเทศ
ไทย
- ววิัฒนาการของพระราชบญัญัตคิุม้ครองแรงงานตัง้แตอ่ดตี ถงึ
ปัจจบุนั
- ใครคอืนายจา้ง
- เงนิ ผลประโยชนท์ีน่ายจา้งจา่ยใหล้กูจา้งทกุเดอืน อะไรเป็นคา่จา้ง 
อะไรไมเ่ป็นคา่จา้ง
- หลกัเกณฑก์ารเรยีกหลกัประกนัในการทํางาน และหลกัประกนั
ความเสยีหายจากการทํางาน
- การหกัคา่จา้งมหีลกัเกณฑอ์ยา่งไร
- วันหยดุ และ วันลา ตา่งกนัอยา่งไร 
- การวเิคราะหห์ลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขการหยดุและการลาของแตล่ะ
บรษัิท
- สภาพการจา้งคอือะไร สําคญัอยา่งไร
- ขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการทํางานสําคญัอยา่งไร
- เทคนคิการกําหนดวนัิยของบรษัิท
- เทคนคิการกําหนดมาตรการลงโทษทางวนัิย
- การพักงานระหวา่งสอบสวน
- การเกษียณอายงุาน
- การจา้งพนักงานภายหลงัเกษียณอายงุาน
- การยา้ยสถานประกอบกจิการตอ้งดําเนนิการอยา่งไร
- การลดจํานวนลกูจา้งเพราะเหตนํุาเครือ่งจักร เทคโนโลยมีาใช ้ ตอ้ง
ดําเนนิการอยา่งไร

หวัขอ้ในการเรยีนรู ้

อาจารย ์พงศพ์รรณ์ พลเยีย่ม 

➔ ผูพ้พิากษาสมทบศาลแรงงานกลาง 
➔ อาจารยพ์เิศษ วชิากฎหมายพาณชิยแ์ละอตุสาหกรรม ภาควชิา
วศิวกรรมอตุสาหการ คณะวศิวกรรมศาสตร ์ม.มหดิล 
➔ ทีป่รกึษาดา้นการวางระบบคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 
➔ ทีป่รกึษาดา้นทรัพยากรบคุคลและดา้นกฎหมาย ฯลฯ

วทิยากร 

กฎหมายแรงงาน ที ่HR ควรรู ้

วนัพฤหสับดทีี ่7 เมษายน 2565
โรงแรมโนโวเทล สุขมุวทิ 20

หลกัสูตร 1 วนั

ทา่นละ    3,500 บาท ยังไมร่วมภาษีมลูคา่เพิม่ 7 %
เฉพาะนติบิคุคลสามารถหกัภาษี ณ ทีจ่า่ย 3% ได ้
ราคานีร้วมเอกสาร อาหารวา่งและอาหารกลางวันตลอดหลกัสตูร
***สามารถหกัคา่ใชจ้่ายทางภาษไีด ้200% ของค่าใชจ้่าย
จรงิ ตามพระราชกฤษฎกีาฉบบัที ่437 ใช ้19 ตุลาคม พ.ศ. 
2548 เป็นตน้ไป

คา่ลงทะเบยีน

กฎหมายคุม้ครองแรงงาน เป็นกฎหมายทีม่แีนวคดิเกีย่วกบั
การกําหนดมาตรฐานขัน้ตํา่ในเรือ่งตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจา้งงาน
ระหวา่งนายจา้ง กบั ลกูจา้ง โดยมเีจตนารมณ์ทีส่ําคญัคอื “ตอ้งการ
คุม้ครองลกูจา้งใหม้มีาตรฐานในการจา้งงานทีเ่หมาะสม ทีกํ่าหนด
โดยรัฐ” เหตผุลก็มาจากแนวคดิทีว่า่อํานาจตอ่รองระหวา่งนายจา้ง
และลกูจา้งนัน้ไมเ่ทา่กนั นายจา้งมโีอกาส มกํีาลงัในการสรรหาปัจจัย
ตา่ง ๆ เพือ่สนับสนุนธรุกจิของตนเองได ้แตล่กูจา้งนัน้ไมอ่าจมี
เทา่กบันายจา้ง รัฐจงึจําเป็นตอ้งกําหนดมาตรฐานคุม้ครองลกูจา้ง 
โดยตราเป็นกฎหมายสงัคมหรอืกฎหมายทีเ่กีย่วกบัความสงบ
เรยีบรอ้ย ดงันัน้ประเด็นสําคญัก็คอื นายจา้งและลกูจา้งไมส่ามารถที่
จะตกลงกนัเพือ่ยกเวน้ไมใ่หม้กีารปฏบิตัติามกฎหมายได ้หากมกีาร
ตกลงกนัแมว้า่จะมกีารลงนามทัง้สองฝ่าย ก็ไมส่ามารถใชบ้งัคบัได ้
ถอืเป็นโมฆะ

เพือ่ใหม้คีวามเป็นปัจจบุนัตอ่สถานการณ์ กฎหมายคุม้ครอง
แรงงานก็มกีารแกไ้ข เพิม่เตมิมาโดยตลอด มวีวิัฒนากรตัง้แตต่รา
เป็นพระราชบญัญัตคิุม้ครองแรงงาน ปี 2541 จนปัจจบุนั ซึง่ผูท้ี่
ปฏบิตังิานดา้นทรัพยากรบคุคลควรทีจ่ะศกึษาหาความรู ้ใหเ้กดิความ
เขา้ใจ เพือ่ใหส้ามารถนําไปประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม ไมข่ดัตอ่
บทบญัญัตขิองกฎหมาย



กฎหมายแรงงาน ที ่HR ควรรู ้

วนัพฤหสับดทีี ่7 เมษายน 2565

สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิ

โทรศพัท ์085-938-6299, 082-4235915

ลงทะเบยีนสํารองทีน่ ัง่
กรอกแบบฟอรม์ สง่มายัง 
 อเีมล์ brainassetsale1@gmail.com

วธิกีารชําระเงนิ

 โอนเงนิเขา้บญัชอีอมทรัพย ์ธนาคารกรงุเทพ สาขา้นแพว้
 เลขทีบ่ญัชี 287-0-26170-4               
 เชค็ขดีครอ่มสัง่จา่ยบรษัิท เบรนแอสเสท เซฟตี ้เทรนนิง่ จํากดั 

กรณีหกัภาษ ีณ ทีจ่า่ย
บรษัิท เบรนแอสเสท เซฟตี ้เทรนนิง่ จํากดั (สํานักงานใหญ)่
99/63 ซอยพทุธบชาู 36 แยก 1 แขวงบางมด เขตทง่คุร ุกรงุเทพฯ
10140
เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษ:ี 0105563158712

การแจง้ยกเลกิ: ผูส้มัครสามารถทีจ่ะยกเลกิการเขา้อบรมได ้ ใน
กรณีทีท่า่นยกเลกิกอ่นวันงาน 15 วัน บรษัิทฯ จะหกัคา่ธรุการ รอ้ย
ละ 10 ของคา่สมัคร และในกรณีทีท่า่นยกเลกิกอ่นวันงาน 7 วัน 
บรษัิทฯ จะคนืเงนิรอ้ยละ 50 ของคา่สมัคร นอกเหนอืจากนีแ้ลว้ 
บรษัิทฯ จะไมค่นืเงนิใดๆ ทัง้ส ิน้

หมายเหต ุเมือ่ชําระคา่สมัมนาเรยีบรอ้ยแลว้โปรดสง่ใบPay-in เพือ่
เป็นหลกัฐานการยนืยัน

แบบฟอรม์การลงทะเบยีน
เพือ่ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุและความสะดวกแกผู่เ้ขา้สมัมนา กรณุากรอกรายละเอยีดใหค้รบทกุชอ่ง

ชือ่บรษัิท _________________________________________ ประเภทธรุกจิ_______________________________________
สํานักงานใหญ ่     สาขาที่ __________________ เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี _______________________________________  

ทีอ่ยู ่______________________________________________________________________________________________
ผูป้ระสานงาน_______________________________________โทรศพัท_์________________ตอ่_______________________
อเีมล(์โปรดระบ)ุ_____________________________________โทรสาร___________________________________________

1.ชือ่-นามสกลุ______________________________________ตําแหน่ง___________________________________________
อเีมล(์โปรดระบ)ุ__________________________________________มอืถอื (โปรดระบ)ุ_______________________________

2.ชือ่-นามสกลุ______________________________________ตําแหน่ง___________________________________________
อเีมล(์โปรดระบ)ุ__________________________________________มอืถอื (โปรดระบ)ุ_______________________________

3.ชือ่-นามสกลุ______________________________________ตําแหน่ง___________________________________________
อเีมล(์โปรดระบ)ุ__________________________________________มอืถอื (โปรดระบ)ุ_______________________________

จํานวนผูเ้ขา้สมัมนา อตัราคา่สมัมนา ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% หกั ณ ทีจ่า่ย 3% สทุธิ

1 ทา่น 3,500.00 245.00 105.00 3,640.00
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