โครงการอบรม
หลักสูตร การใช้กฎหมายแรงงานเพื่อการบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
Using the labor law for maximum efficiency in the workplace
---------------------------------------หลักการและเหตุผล
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน หมายถึง กฎหมายที่บัญญั ติถึงสิทธิและหน้าที่ระหว่างนายจ้าง
และลูกจ้าง โดยก่าหนดมาตรฐานขั้นต่่าในการใช้แรงงานและการจ่ายค่าตอบแทนในการท่างาน ทั้งนี้ เพื่อให้
ลูกจ้างท่างานด้านความปลอดภัย มีสุขภาพอนามัยดี ได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการตามสมควร ปัญหาของ
ฝ่ายบุ คคลและผู้ป ระกอบการคือการมีความรู้ ความเข้าใจใน กฎหมายแรงงานไทยที่ไม่ถูกต้อง จึงได้มีการ
กระท่าที่ผิดกฎหมายแรงงานอยู่บ่อยครั้ง ทั้งๆ ที่มิได้ตั้งใจจะกระท่าความผิด มีการสั่งการต่างๆ ที่ผิดกฎหมาย
บ้าง หรือ มิได้สั่งการให้กระท่าให้ถูกกฎหมายแรงงานไทยบ้าง ซึ่งก็จะตกเป็นผู้กระท่าความผิด และตัวบุคคล
ผู้บริหารกิจการนั้นๆ ก็ต้องถูกลงโทษตามบทบัญญัติที่กฎหมายก่าหนดไว้ เนื่องจากกฎหมายมิได้บัญญัติให้
ลงโทษกิจการ แต่กฎหมายบัญญัติ ให้ลงโทษตัวบุคคลผู้บริหารกิจการที่กระท่าผิดกฎหมายนั้นๆ
ศูนย์กฎหมายเพื่อการพัฒ นา คณะนิติศาสตร์ จึงได้จัดหลักสูตร “การใช้กฎหมายแรงงานเพื่อ การ
บริหารองค์กรให้ มีประสิทธิภาพสูงสุด ” เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย
เกี่ยวกับสัญญาจ้างแรงงาน สาระส่าคัญของกฎหมายแรงงานที่นายจ้าง ลูกจ้างและฝ่ายบุคคลต้องรู้ ข้อก่าหนด
เทคนิ คการท่าสัญ ญาจ้างแรงงานตามมาตรฐานของกฎหมายแรงงาน บทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบของ
ผู้บริหารสถานประกอบการตามกฎหมายแรงงาน แนวทางการป้องกันและการลดข้อพิพาททางด้านแรงงานใน
สถานประกอบการ กระบวนการยุติธรรมทางด้านแรงงานทั้งในศาลและนอกศาล รวมทั้ง กรณี ศึกษาฐาน
ความผิดต่าง ๆที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างในสถานประกอบการ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวและแง่มุมต่างๆ ที่จ่าเป็นรู้ในกฎหมายแรงงาน
ไทย เพื่อลดความเสียหายจากการไม่เข้าใจกฎหมาย
2. เพื่ อให้ ผู้ เข้าอบรมสามารถเลื อกรูปแบบการจ้างแรงงานให้ เหมาะสมกับงาน และเพื่อเป็ นการ
บริหารต้นทุน เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถน่าความรู้ และทักษะต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสหภาพแรงงานไปใช้ บริหาร
จัดการและแก้ปัญหา
เนื้อหาการฝึกอบรม
ประกอบด้วยหัวข้อส่าคัญดังนี้
1. หลั ก การพื้ น ฐานในสั ญ ญาจ้ างแรงงาน และกฎหมายคุ้ ม ครองแรงงาน เพื่ อใช้ ในการบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคลและองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

1) หลักการพื้นฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวกับสัญญาจ้างแรงงาน
2) กฎหมายคุ้มครองแรงงานที่สถานประกอบการควรท่าความเข้าใจ
3) การกระท่ าที่ ไม่ เป็ น ธรรม การเลิ ก จ้างตามกฎหมายแรงงาน ประกอบกับ กรณี ศึ กษา
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานสวัสดิการและการคุ้มครองแรงงานที่ผู้ประกอบการควรท่าความเข้าใจ
4) เทคนิคในการใช้กฎหมายแรงานเพื่อการบริหารแรงงานส่าหรับผู้บริหารองค์กร
2. กฎหมายและการบริหารแรงงานสัมพันธ์ที่ผู้ประกอบการควรเข้าใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารองค์กร ประกอบด้วย
1) สิทธิในการรวมตัวเป็นสหภาพแรงงาน
2) บทบาทของคณะกรรมการการตรวจแรงงาน กระทรวงแรงงาน
3) กระบวนการยติธรรมในศาลและนอกศาลตามกฎหมายแรงงาน
4) เทคนิคและการระงับข้อพิพาทแรงงานในศาลและนอกศาลที่ผู้บริหารควรท่าความเข้าใจ
5) กรณี ศึ ก ษาความผิ ด เกี่ย วกั บ การด่ าเนิ น การในศาลแรงงาน และการตอบปั ญ หาตาม
กฎหมายแรงงานและการด่าเนินคดีในศาลแรงงานที่ส่าคัญส่าหรับผู้ประกอบการ
วันและเวลา ในการอบรม
วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 – วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561
รวมจ่านวน 2 วัน ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น. (หลักสูตร 12 ชั่วโมง)
สถานที่ในการอบรม
ห้อง 701 ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ถนนเสรีไทย แขวง
คลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
การสมัครและชาระค่าธรรมเนียม
สามารถสมั ค รเรี ย น on-line ที่ www.training.nida.ac.th หรื อ กรอกใบสมั ค รและส่ ง โทรสาร
0 2374 4731 ค่าลงทะเบียนอบรมคนละ 4,900 บาท (นักศึกษาปัจจุบัน/ศิษย์เก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ เพียงท่านน่าส่าเนาบัตรนักศึกษา/ใบปริญญาบัตรแนบมาพร้อมใบสมัคร ท่านจะได้สิทธิ์ลด 10%) การ
ช่าระค่าธรรมเนี ยมสามารถโอนเงินเข้าบั ญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อยสถาบันบั ณ ฑิ ต
พั ฒ นบริ ห ารศาสตร์ บั ญ ชี ป ระเภทออมทรั พ ย์ ชื่ อ บั ญ ชี สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร์ ส่ า นั ก
ฝึ ก อบรม เลขที่ บั ญ ชี 944-0-00857-2 และส่ งส่ า เนาหลั ก ฐานการโอนเงิ น (ระบุ รายละเอี ยดในการออก
ใบเสร็จรับเงิน) มาที่ โทรสาร 0 2374 4731
การรับรองผลการฝึกอบรม
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่จะได้รับ ใบรับรองผ่านการฝึกอบรมจากสถาบันบัณฑิตพัฒ นบริห ารศาสตร์
จะต้องมีเวลาเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของระยะเวลาการฝึกอบรมทั้งหมด
ติดต่อสอบถาม
คุณธิติรส เจียรบรรจงกิจ โทรศัพท์: 062-717-2277
คุณมิรา รัตนสัญญา โทรศัพท์: 0-2727-3706

กาหนดการฝึกอบรม
วัน
วันพฤหัสบดีที่
30 สิงหาคม
2561

วันศุกร์ที่ 31
สิงหาคม 2561

เวลา
9.00-12.00 น.

หัวข้อ

-กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองแรงงาน
-เจตนารมณ์ของกฎหมายคุ้มครองแรงงานกับการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
-ความส่าคัญและประโยชน์ในการคุ้มครองทรัพยากร
มนุษย์
-การให้ความคุ้มครองทรัพยากรมนุษย์ตามกฎหมาย
คุ้มครองแรงงาน
-สิทธิประโยชน์และหน้าที่ของลูกจ้างตามกฎหมาย
คุ้มครองแรงงานสวัสดิการแรงงานและประกันสังคม
13.30-16.30น. -สิทธิตามกฎหมายแรงงานเกี่ยวกับเวลาท่างาน
การลาหยุด
-ค่าตอบแทน ค่าชดเชยและข้อยกเว้นที่นายจ้างไม่ต้อง
จ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
-การกระท่าที่ไม่เป็นธรรมและกรณีศึกษา
-กรณีศึกษากฎหมายกับการให้ความคุ้มครองตาม
กฎหมายแรงงาน
9.00-12.00 น. -กฎหมายและสิทธิในการรวมตัวเป็นสหภาพแรงงาน
-บทบาทและอ่านาจหน้าที่ของคณะกรรมการการ
ตรวจแรงงาน กระทรวงแรงงาน
13.30-16.30น. -การด่าเนินกระบวนการยุติธรรมในศาลและนอกศาล
ตามกฎหมายแรงงาน
-กรณีศึกษาเกี่ยวกับการด่าเนินการในศาลแรงงาน
-การเตรียมตัวของผู้ประกอบการในชั้นพนักงานตรวจ
แรงงานและในศาลแรงงาน
-การตอบปัญหาในเรื่องกฎหมายแรงงานและการ
ด่าเนินคดีในศาลแรงงานที่ผู้ประกอบการควรท่าความ
เข้าใจ

วิทยากร
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์
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ใบสมัครอบรม
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
“การใช้กฎหมายแรงงานเพื่อการบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด” รุน่ ที่ 3
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