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โครงการสัมมนาผูบ้ริหาร ผู้จัดการ และหัวหน้างานของสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการ 

หลักสูตร “กฎหมายแรงงาน กฎหมายที่เกี่ยวข้องการบริหารงานและการจัดสวัสดิการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการ” 

วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2563 

ณ ห้องประชุมศูนย์รัชนีแจ่มจรัส  สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 

 
1. หลักการเหตุผล 
 กฎหมายแรงงานเป็นกฎหมายที่มีความส าคัญยิ่ง เนื่องจากเป็นกฎหมายที่บัญญัติถึงสิทธิและหน้าที่  
ซึ่งบุคลากรในสหกรณ์ ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎหมายแรงงานอย่างแท้จริง ท าให้มีการกระท าท่ีผิด
กฎหมายแรงงานอยู่บ่อยครั้ง ทั้งๆ ที่มิได้ตั้งใจ กฎหมายแรงงานมีการแก้ไขปรับปรุงและมีค าพิพากษาฎีกาใหม่ๆ  
ที่เปลี่ยนแนวปฏิบัติเดิมอยู่เสมอ ประกอบกับสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการ  เป็ นสหกรณ์ที่จัดตั้งข้ึนตาม
หน่วยงานในสถานประกอบการนอกจากจะต้องปฏิบัติงานตามกฎหมายแรงงานแล้วยังต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
สหกรณ์ท่ีบัญญัติขึ้นมาอีกด้วย  ดังนั้น ผู้บริหาร ผู้จัดการ  หัวหน้างานสหกรณ์ ออมทรัพย์ในสถานประกอบการ จึงมี
ความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้ ถึงความเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่ เกิดข้ึน โดยเฉพาะกฎหมายแรงงานและ
กฎหมายสหกรณ์ฉบับใหม่  เพ่ือให้สามารถน าไปใช้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม มีประสิทธิภาพ เท่าเทียม
กันและเป็นธรรม   
  สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  ได้เห็นความส าคัญของผู้บริหาร  ผู้จัดการสหกรณ์และหัวหน้างาน

สหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการ จึงได้จัด โครงการสัมมนา หลักสูตร  “กฎหมายแรงงาน กฎหมาย 

ที่เกี่ยวข้องการบริหารงาน และการจัดสวัสดิการสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการ ” วันอาทิตย์ที่  26 

กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์รัชนีแจ่มจรัส  สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 

2. วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือให้ผู้เข้าสัมมนามีความรู้ ความเข้าใจในที่จ าเป็นเกี่ยวกับกฎหมายสหกรณ์ฉบับใหม ่

 2. เพ่ือให้ผู้เข้าสัมมนามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานที่นายจ้างและลูกจ้างควรรู้ 

  อย่างแท้จริง 

 3. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการสัมมนาได้รู้ถึงสิทธิและหน้าที่ของตนตามที่กฎหมายบัญญัติ รวมทั้งได้เรียนรู้ 

  กระบวนการทางกฎหมาย วิธีการปฏิบัติและวิธีการแก้ไขปัญหา เพ่ือให้ผู้เข้าสัมมนาได้มีโอกาส 

  แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน  

           4. เพ่ือให้ผู้เข้าสัมมนาไดมี้ความรู้การจัดการสวัสดิการสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการ 
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3. เนื้อหาวิชา และประเด็นบรรยาย (จ านวน 5 ชม.) 
 3.1 กฎหมายแรงงานและกฎหมายสหกรณ์  3 ชั่วโมง  
 3.2 แนวทางการแก้ไขปัญหาสหกรณ์ในภาวะวิกฤต          2 ชั่วโมง 

      : กฎหมายสหกรณ์ และกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้อง 
     

4.  วันเวลา และสถานที่   

     วันอาทิตยท์ี่ 26 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์รัชนีแจ่มจรัส  สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
 

5.  กลุ่มเป้าหมาย  เป็นผู้บริหาร ผู้จัดการ และหัวหน้างานสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการ  

     สหกรณ์ละ 1 คน  จ านวน 200 คน 

 

6. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ในโครงการสัมมนาฯ 

    6.1 สันนิบาตสหกรณ์ฯ รับผิดชอบ ดังนี้  

         * ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 1 มื้อ และค่าเครื่องดื่ม – อาหารว่าง  จ านวน 2 มื้อ   

         * ค่าเอกสารประกอบการสัมมนา  

 

   6.2 ผู้เข้าสัมมนารับผิดชอบ ดังนี้ 

      * ค่าท่ีพัก ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส  (นมส.) สันนิบาตสหกรณ์ฯ ราคา 720 บาท/ ติดต่อส ารอง 
            ห้องพัก  ได้ที ่02 - 6693254-62  ต่อ  1044  หรือ  02 - 2411047 
          * ค่าพาหนะเดินทาง  ฯลฯ  *** ขอความกรุณาเบิกจ่ายจากสหกรณ์ต้นสังกัด***    

 

สนใจ    ส่งแบบแจ้งความจ านงกลับมายังสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  

   โทรศัพท ์: 02 – 669 3254 - 63 ต่อ 1457   โทรสาร 02 – 241 1047 

   หมดเขตภายในวันที่  10 กรกฎาคม  2563 

 

***************************** 

 

 

 

 



 
 

 

-3- 
 

 
 
 
 
 

                  

                       ก าหนดการ 
โครงการสัมมนาผู้บริหาร ผู้จัดการ และหัวหน้างานของสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการ 

หลักสูตร “กฎหมายแรงงาน กฎหมายที่เกี่ยวข้องการบริหารงานและการจัดสวัสดิการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการ” 

วันอาทิตย์ท่ี 26 กรกฎาคม 2563 

ณ ห้องประชุมศูนย์รัชนีแจ่มจรัส  สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 

วัน/เดือน/ปี เวลา รายละเอียด/หัวข้อบรรยาย 

26 กรกฎาคม  
2563  

07.30-08.30 น. ลงทะเบียน/รับเอกสาร 

 08.30-09.00 น. ปฐมนิเทศ/พิธีเปิดโครงการ 

 09.00-12.00 น. กฎหมายแรงงาน และกฎหมายสหกรณ์  
โดย  อาจารย์ปรเมศวร ์ อินทรชุมนุม    

       ประธานกรรมการด าเนินการสันนบิาตสหกรณ์ฯ 

 12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

 13.00-15.00 น. แนวทางการแก้ปัญหาสหกรณ์ในภาวะวิกฤต 
: กฎหมายสหกรณ์ และกฎหมายแรงงานที่เก่ียวข้อง 

โดย  อาจารย์ปรเมศวร ์ อินทรชุมนุม    

       ประธานกรรมการด าเนินการสันนบิาตสหกรณ์ฯ 

 15.00 น.เป็น
ต้นไป 

ปิดโครงการสัมมนาและเดินทางกลับภูมิล าเนาโดยสวัสดิภาพ 

 

หมายเหตุ :-  พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30 – 10.45 น., 14.30 – 14.45 น. 
 
 
 



 
 

 
 
 

 

แบบแจ้งความจ านง 
โครงการสัมมนาผู้บริหาร ผู้จัดการ และหัวหน้างานของสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการ 
หลักสูตร “กฎหมายแรงงาน กฎหมายที่เกี่ยวข้องการบริหารงาน และการจัดสวัสดิการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการ” 
วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2563 

ณ ห้องประชุมศูนย์รัชนีแจ่มจรัส  สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
 

รายละเอียดสหกรณ์  
 
ชื่อสหกรณ์             จ ากัด 
เลขที่    หมู่      ถนน      ต าบล        
อ าเภอ                จังหวัด                รหัสไปรษณีย์               
เบอร์โทรศัพท์       เบอร์โทรสาร      
 

รายละเอียดผู้สมัคร 
 

1. ชื่อ         นามสกุล      
   ต าแหน่ง..................................................................เบอร์มือถือ                                               
   
2. รับประทานอาหาร      ไทย    อิสลาม 
 

      

 หมดเขตรับสมัคร วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 
 

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  ขอสงวนสิทธิ์ 
ในการปิดรับสมัครเม่ือกลุ่มเป้าหมายครบจ านวน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

 

โปรดส่งแฟกซ์/จดหมาย หรือ Email ไปท่ีฝ่ายสหกรณ์สัมพันธ์   
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 

เลขที่ 13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 
โทรศัพท์ : 02 – 669 3254 - 63 ต่อ 1457   

 โทรสาร 02 – 241 1047 


