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19. หลักสู ตร “กฎหมายเกีย่ วกับแรงงานสาหรับผู้บริหาร/ ผู้จัดการ/ หัวหน้ างาน”
Labor Laws for Executives/ Managers/ Supervisors

(หลักสู ตร 1 วัน/ 6 ชัว่ โมง)
1. หลักการและเหตุผล
กฎหมายที่เกี่ยวกับแรงงานในปั จจุบนั มีความซับซ้อน และมีโทษรุ นแรงมากขึ้น (จำคุกสูงสุดไม่ เกิน 1 ปี / ปรั บสูงสุดไม่
เกิน 200,000 บำท/ หรื อทั้งจำทั้งปรั บ) นอกจากนั้นยังกาหนดสิ ทธิ และหน้าที่ให้กบั นายจ้างและพนักงานมากมาย ผูท้ ี่เป็ น
นายจ้าง หรื อผูร้ ับมอบอานาจจากนายจ้างให้ทาการแทน เช่น ผูจ้ ดั การ หัวหน้างาน (ในทุกฝ่ าย) ต่างมีความรับผิดชอบตาม
กฎหมายคุม้ ครองแรงงานฉบับใหม่ท้ งั สิ้ น เมื่อบุคคลคนเหล่านั้นต้องมีความรับผิดชอบตามกฎหมาย จึงควรจะได้รับทราบถึง
หลักการ แนวคิด และเทคนิคในการปฏิบตั ิตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้เกิดความสงบสุ ข ยุติธรรม และถูกต้องตาม
กฎหมาย อันจะช่วยป้ องกันปั ญหาที่อาจจะขึ้นได้
2. วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
2.1 เพื่อให้รู้และเข้าใจ หลักการ แนวคิด กรอบทัว่ ไปของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพนักงานทั้งหมด
2.2 เพื่อให้รู้ถึงข้อกฎหมายที่สาคัญที่ได้ใช้ประจาในงานประจาวัน (กฎหมายการจ้างงาน/ กฎหมายคุม้ ครองแรงงาน/
กฎหมายแรงงานสัมพันธ์/ กฎหมายศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน/ กฎหมายประกันสังคม/ กฎหมายกองทุนเงิน
ทดแทน)
2.3 เพื่อให้รู้ถึงเทคนิค/ วิธีการประยุกต์ใช้ขอ้ กฎหมายในการบริ หารงานได้อย่างถูกต้อง
3. ผู้ทคี่ วรเข้ าสั มมนา ผูบ้ ริ หาร/ ผูจ้ ดั การ/ หัวหน้าหน่วยงาน ของทุกฝ่ ายงานในองค์กร
4. เนือ้ หาและกาหนดการสั มมนา
09.00 – 10.30 / ทดสอบความรู ้เบื้องต้น (10 นาที)
/ หลักการ แนวคิด กรอบทัว่ ไปของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน
/ สิ ทธิ -หน้าที่-ความรับผิด ตามกฎหมายของบริ ษทั นายจ้าง ผูบ้ ริ หาร ผูจ้ ดั การ
หัวหน้างาน และของพนักงาน
/ กฎหมายเกี่ยวกับการจ้างงาน
/ กฎหมายคุม้ ครองแรงงาน (นิยาม นายจ้าง-ลูกจ้าง/ ความรับผิด)
10.30 – 10.45 Coffee Break
10.45 – 12.00 / กฎหมายคุม้ ครองแรงงาน (การใช้แรงงานทัว่ ไป; วัน-เวลาทางาน/ วันหยุด/ วันลา/ ค่าจ้าง ฯลฯ)
/ กฎหมายคุม้ ครองแรงงาน (การใช้แรงงานหญิง และเด็ก)
/ กฎหมายคุม้ ครองแรงงาน (โทษทางวินยั / การเลิกจ้าง/ การพักงาน/ ค่าชดเชย/ การยืน่ คาร้อง ฯลฯ)
12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 /เทคนิคในการสอบสวนวินยั – การวินิจฉัยความผิด – การสอบสวนและบันทึก
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/ ฝึ กปฏิบตั ิ – การเขียนหนังสื อเตือน/ เลิกจ้าง
/ กฎหมายประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน
14.30 – 14.45 Coffee Break
14.45 – 16.00 / กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ (วัตถุประสงค์ของกฎหมาย/ นิยาม “สภาพการจ้าง”/ องค์กรของนายจ้าง
– องค์กรของลูกจ้าง)
/ กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ (การยืน่ ข้อเรี ยกร้อง/ การนัดหยุดงาน/ การปิ ดงาน)
/ กฎหมายศาลเกี่ยวกับแรงงาน
/ ตัวอย่างการประยุกต์ใช้กฎหมายในการบริ หารงานอย่างถูกต้องเหมาะสม
/ ถาม-ตอบข้อสงสัย
5. วิทยากร อ. รุ่ งนิกร สุ มงคล **ดูประวัติวทิ ยากร ตามเอกสารแนบ
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