
 

 

กฎหมายแรงงานสาํคัญ 
ที�คนทาํงานต้องรู้ 

 

กฎหมายแรงงานเป็นกฎหมายที�มคีวามสําคญัยิ�งสําหรบัผู้ที�ทํางานภาคเอกชนทุกคน ไม่ว่าจะอยู่ใน
สถานะนายจ้างหรอืลูกจ้าง เนื�องจากเป็นกฎหมายที�บญัญัติถึงสิทธิและหน้าที�ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง 
นายจ้างและลูกจ้างส่วนใหญ่ยงัขาดความรูค้วามเข้าใจในเรื�องกฎหมายแรงงานอย่างแท้จรงิ ทําให้มีการกระทํา 
ที�ผดิกฎหมายแรงงานอยู่บอ่ยครั �ง ทั �งๆ ที�มไิดต้ ั �งใจ กฎหมายแรงงานมกีารแก้ไขปรบัปรงุและมคีาํพพิากษาฎีกา
ใหม่ๆ ที�เปลี�ยนแนวปฏบิตัเิดมิอยู่เสมอ 

ดงันั �น ทั �งนายจ้างและลูกจ้างจึงมีความจําเป็นอย่างยิ�งที�จะต้องเร ียนรู้ถ ึงความเปลี�ยนแปลงของ
กฎหมายที�เกดิขึ�น เพื�อให้สามารถนําไปใช้ปฏบิตังิานไดอ้ย่างถูกต้อง เหมาะสม มีประสิทธิภาพ เท่าเทียมกัน
และเป็นธรรม 

"กฎหมายแรงงานสําคัญที� คนทํางานต้องรู้" นี�จะให้ความรู้ ความเข้าใจในแง่มุมสําคญัๆ ของ

กฎหมายแรงงานที�ผู้ทํางานภาคเอกชนจําเป็นต้องทราบ เน้นภาคปฏบิตัแิละวธิแีก้ปญัหา ดว้ยวธิกีารถ่ายทอดที�
เข้าใจงา่ย แม่นยํา ตรงประเดน็ 

อพัเดท !!! ข้อดี ข้อเสีย ผลกระทบ และวิธีปฏิบติัต่อ "พรก.การบริหารจดัการการ

ทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560" ล่าสดุ 
 

วตัถปุระสงค์ 

- เพื�อให้ผู้เข้าอบรมมคีวามรู ้ความเข้าใจในเรื�องราวและแงมุ่มต่างๆ ที�จําเป็นเกี�ยวกบักฎหมายแรงงาน
อย่างแท้จรงิ 

- เพื�อให้ผู้เข้าอบรมไดรู้ถ้งึการเปลี�ยนแปลงของกฎหมายและคาํพพิากษาฎกีาใหม่ๆ 

 - เพื�อให้ผู้เข้ารบัการอบรมไดรู้ถ้งึสทิธแิละหน้าที�ของตนตามที�กฎหมายบญัญตั ิ

- เพื�อให้ผู้เข้ารบัการอบรมได้เรยีนรูว้ธิกีารปฏบิตัแิละวธิกีารแก้ไขปญัหา 
 

หวัขอ้การอบรม 

1. กฎหมายแรงงานที�ใช้อยู่ในปจัจุบนั 

2. ประเภทของการจ้างแรงงาน 

3. สญัญาจา้งแรงงาน 

4. การจ้างทดลองงาน 

5. การคํ�าประกนัการทํางานของลูกจ้าง 

6. สทิธแิละหน้าที�ของนายจ้างและลูกจ้าง 

7. การใช้แรงงานหญงิ 

ขอเชญิเข้ารว่มฝึกอบรมสมัมนาเชงิรกุ  หลกัสูตร 



8. การใช้แรงงานเดก็ 

9. เวลาทํางานปกตแิละเวลาพกั 

10. วนัหยุดและวนัลา 

11. คา่จ้าง คา่ล่วงเวลา คา่ทํางานในวนัหยุดและคา่ล่วงเวลาในวนัหยุด 

12. ข้อบงัคบัเกี�ยวกับการทํางานและข้อตกลงเกี�ยวกบัสภาพการจ้าง 

13. การปฏบิตัทิ ี�ไม่เป็นธรรม 

14. วนิัยและการลงโทษทางวนิัย 

15. สนิจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า 

16. คา่ชดเชย 

17. คา่ชดเชยพเิศษ 

18. เลกิจ้างไม่เป็นธรรม 

19. กฎหมายเกี�ยวกบัการทํางานอื�นๆ เช่น กฎหมายแรงงานสมัพนัธ์/ประกันสงัคม ประเดน็ที�ใช้มากและมกั
มปีญัหาในทางปฏบิตั ิ

 

วิธีการอบรม   บรรยายพรอ้มยกตวัอย่างประกอบ 

ผู้เขา้อบรม   พนักงาน, หวัหน้างาน, ผู้จดัการ, ผู้บรหิาร, นายจ้าง และผู้สนใจทั �วไป 

วิทยากร   อาจารยว์ฤทธิ�   สายสุวรรณ    
ประวติัการศึกษา  ปรญิญาตร ี วทิยาศาสตรบ์ณัฑิต  มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

  ปรญิญาโท   การศึกษามหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

ปัจจบุนั 
- วทิยากรอิสระ นักเขยีน ที�ปรกึษาโรงงานอุตสาหกรรมด้านบรหิารทรพัยากรมนุษย ์ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ
สิ�งแวดล้อม 
- บรหิารงานพาณิชยอ์ิเล็คทรอนิกสด์้านผลิตภณัฑ์เวชสาํอาง สมนุไพร คอลลาเจน วติามนิ และเครื�องหนัง Handmade 

ประสบการณ์การทํางาน  ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายทรพัยากรมนุษย ์ความปลอดภยัและสิ�งแวดล้อม บรษิทั อลัวาอะลูมเินียม จาํกดั

, ผู้จดัการฝ่ายทรพัยากรมนุษย ์ บรษิทั อารซ์ี จวิเวลลี� เทรดดิ�ง จํากดั,  ผู้จดัการฝ่ายบรหิาร บรษิทั ซาติน เท็กซ์ไทล์ จาํกดั,  
ผู้จดัการฝ่ายทรพัยากรบุคคลและธรุการ บรษิทั โตโตกุ (ไทยแลนด์) จาํกดั,  ผู้จดัการฝ่ายทรพัยากรบุคคล บรษิทั ซุมโิตโมคอร์
เปอเรชั �นไทยแลนด์ จาํกดั  ฯลฯ 
 

กาํหนดการ วนัที�  �� มีนาคม ���� บคุคลทั �วไป �,��� + ��� = �,��� 

เวลา ��.��-��.�� น. สมาชิก, โอนเงินก่อน  � มี.ค. ���� �,��� + ��� = �,��� 

สถานที� โรงแรมอะไรซ์  สขุมุวทิ ซ. �� 
สมคัร � คนขึ�นไป ท่านละ �,��� �,��� + ��� = �,��� 

สมคัร � คนขึ�นไป ท่านละ �,��� �,��� + ��� = �,��� 

หมายเหต ุ    - คา่ลงทะเบยีนเข้ารว่มสมัมนาสามารถนําไปลดหย่อนภาษีเงนิไดน้ิตบิคุคลได ้ ���% 

                  - ราคารวมเอกสารประกอบการสมัมนา, อาหารกลางวนั, นํ�าชา-กาแฟ 
…………………………….. 

บรษิัท เคเอน็ซี เทรนนิ� ง เซ็นเตอร ์จํากดั 
34/289  หมู่บา้นไทยสมบรูณ์  2 หมู่ที� 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธาน ี 12120  
โทร. 02-191-2509, 062-315-5283, 081-847-6341 โทรสาร 02-903-0080 ต่อ 5283 

e-mail : knctrainingcenter@hotmail.com, www.knctrainingcenter.com 
 



 
 

หลกัสูตร    กฎหมายแรงงานสาํคญัที�คนทํางานต้องรู ้ 

กาํหนดการ      วนัพฤหสับดีที�  �� มีนาคม ���� เวลา 09.00-16.00 น.  โรงแรมอะไรซ ์สขุมุวทิ ซ. �� 

รายการค่าลงทะเบียน: 1 ท่าน ราคา + vat 7% ราคาหลงัหกั ณ ที�จ่าย 

บุคคลทั �วไป  �,��� + ��� = �,���  �,��� – ��� = �,��� 

สมาชกิ, โอนเงนิก่อน � มี.ค. ����  �,��� + ��� = �,���  �,��� - ��� = �,��� 

  สมคัร � คนขึ�นไป ท่านละ �,��� 

�,��� + ��� = �,��� 

 �,��� - �� = �,��� 

 สมคัร � คนขึ�นไป ท่านละ �,��� 

�,��� + ��� = �,��� 

 �,��� - �� = �,��� 

รายชื�อผู้เขา้ร่วมสมัมนา     

�. ............................................................... ตําแหน่ง.......................................มอืถอื....................................  
�. ............................................................... ตําแหน่ง.......................................มอืถอื.................................... 
�. ............................................................... ตําแหน่ง.......................................มอืถอื.................................... 
4. ............................................................... ตําแหน่ง.......................................มอืถอื.................................... 
5. ............................................................... ตําแหน่ง.......................................มอืถอื.................................... 
6. ............................................................... ตําแหน่ง.......................................มอืถอื.................................... 
 ที�อยู่เพื�อออกใบเสรจ็ :  (กรุณากรอกรายละเอยีดให้ชดัเจนเพื�อความถกูต้องในการออกใบเสร็จ)   
 

(บจก./บมจ./หจก./ส่วนบุคคล) ช ื�อ...............................................เลขประจําตวัผู้เสยีภาษี...........................................

 สํานกังานใหญ่   สาขา..........เลขที�..................หมู่................อาคาร/หมู่บ้าน................................ช ั �น...............
ตรอก/ซอย........................ถนน............................แขวง/ตําบล..........................อําเภอ/เขต........................................ 

จงัหวดั............................รหสัไปรษณีย.์................โทรศพัท์.................................โทรสาร..........................................
ผู้ประสานงาน...........................................มอืถอื................................E-mail : .......................................................... 
 

 ประเภทธรุกิจ...................................................................................................................................................... 

 ต้องการหกัภาษี  ณ  ที�จ่ายหรือไม่  ต้องการ  ไม่ต้องการ 

 กรณีหกัภาษี ณ ที �จ่าย �%    ในนาม  บรษิัท เคเอ็นซ ีเทรนนิ�ง เซ็นเตอร ์ จํากดั  เลขที� ��/��� หมู่บ้านไทย

สมบูรณ์ �  หมูท่ ี� �  ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธาน ี����� เลขประจําตวัผู้เสยีภาษี  :  0135556000220 
 

โอนเงินเข้าบญัชี :  บริษทั เคเอ็นซี เทรนนิ� ง เซ็นเตอร ์ จาํกดั   ประเภทบญัช ีออมทรพัย ์

          ธนาคารไทยพาณิชย ์ สาขาเซยีร์รงัสติ    เลขที�บญัช ี  ���-������-� 

                            ธนาคารกสกิรไทย สาขาฟิวเจอร์ พารค์ รงัสติ 2  เลขที�บญัช ี 022-3-65013-9 

                         กรุณาแฟกซ์ใบลงทะเบยีนหรอืหลกัฐานการโอนเงนิมาที� โทรสาร 02-903-0080 ต่อ 5283 
 

ใบลงทะเบียนเขา้ร่วมอบรมสมัมนา 

บรษิัท เคเอน็ซี เทรนนิ� ง เซ็นเตอร ์จํากดั 

34/289 หมู่บา้นไทยสมบรูณ์  2 หมู่ที� 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธาน ี12120  
โทร. 02-191-2509, 062-315-5283, 081-847-6341 โทรสาร 02-903-0080 ต่อ 5283 

e-mail : knctrainingcenter@hotmail.com, www.knctrainingcenter.com 
 

………/………/……… 


