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หลักสู ตร “กฎหมายแรงงานสาหรับการบริหารที่หัวหน้ างานควรรู้
Update !!! พระราชบัญญัตคิ ุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ”
รายละเอียดหลักสู ตร
ปั จจุบนั มีกรณี พิพาทแรงงานเกือบทุกวัน เช่น การออกใบเตือน การเลิกจ้างพนักงานทัว่ ไป และพนักงาน
ทดลองงาน การทุจริ ตของพนักงาน การกระทาละเมิดของลูกจ้าง การฝ่ าฝื นข้อบังคับการทางาน และสัญญาห้ามทางาน
กับคู่แข่งทางการค้า การเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงาน หัวหน้างานจึงมีความจาเป็ นจะต้องรู ้กฎหมายแรงงาน การ
กาหนดข้อบังคับทางวินยั การลงโทษ ที่หวั หน้างาน ผูจ้ ดั การควรรู ้ความหมาย ประเภทของการพ้นสภาพจากการเป็ น
พนักงานทั้งกรณี กระทาความผิดวินยั และไม่ตอ้ งกระทาผิดวินยั เป็ นอย่างไร พันธะต่อลูกจ้างกรณี พน้ สภาพจากการเป็ น
พนักงานมีอะไรบ้าง การให้ออก ปลดออก ไล่ออก แตกต่างกันอย่างไรทั้งที่กฎหมายไม่ได้แยกแยะชัดเจนแต่ก็สามารถ
นามาบริ หารจัดการตามแนวทางที่ศาลยอมรับได้
วัตถุประสงค์ในการอบรม
-เพื่อติดตามและ Update. กฎหมายแรงงานใหม่ ๆให้สอดคล้องกับกฎหมายแรงงานปัจจุบนั
-เพื่อใช้หลักการในการเจรจาไกล่เกลี่ยกับพนักงานให้อยูบ่ นพื้นฐานหลักกฎหมาย
-เพื่อนาข้อกฎหมายมาใช้กบั การออกข้อบังคับการทางานหรื อบทลงโทษทางวินยั ภายในสถานประกอบการ
-เพื่อการจ้างงานให้อยูบ่ นพื้นฐานความถูกต้องโดยไม่ผดิ ข้อกฎหมายแรงงาน
หัวข้ อการอบรมสัมมนา
1.กฎหมายแรงงาน 4 ฉบับหลักๆ เกี่ยวข้องกับการบริ หารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRM and HRD)
2.โครงสร้ าง ความเชื่ อมโยงของกฎหมายว่าด้วยแรงงานที่ต ้องรู ้ เพื่อบูรณาการกับการบริ หารและ พัฒนา
ตนเองและผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
3.การจ้าง และข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างคืออะไร ทาไมมีโทษทาง อาญา
4.ข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานและโครงสร้างเอกสารที่สาคัญต่อการบริ หารจัดการ “คน” สัมพันธ์กนั อย่างไร
ทาไม่เป็ นสูญเสียอานาจทางการบริ หารของนายจ้างจริ งหรื อ?
5.การเปลี่ยนแปลง ปรับปรุ งข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างทาได้ประเภทใดและประเภทใดที่ เปลี่ยนแปลง
ปรับปรุ งไม่ได้
6.สิทธิฝ่ายจัดการสาคัญหรื อไม่ ศาลรับรองอานาจนายจ้างหรื อสิทธิฝ่ายจัดการแค่ไหน อย่างไร เปิ ดช่อง ให้เอา
เปรี ยบได้แค่ไหน
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7.สัญญาจ้างแรงงานแต่ละประเภทการจ้าง การบอกกล่าว การเลิกสัญญา การยกเว้นไม่ตอ้ งจ่ายค่าบอก กล่าว
ล่วงหน้า ค่าชดเชย
8.การจ้างเหมาไม่เป็ น อาจกลายเป็ นสัญญาจ้างแรงงาน นายจ้างจะต้องรับผิดต่อลูกจ้างรับเหมาค่าแรง เสมือน
ลูกจ้างตามสัญญาจ้างโดยตรงได้
9.วันหยุด วันลา และหลักเกณฑ์ที่ควรรู ้
10.วินยั มาตรการทางวินยั การลงโทษ
11.ความหมาย ประเภทของการพ้นสภาพจากการเป็ นพนักงานทั้งกรณี กระทาความผิดวินยั และไม่ตอ้ ง กระทา
ผิดวินยั เป็ นอย่างไร
12.พันธะต่อลูกจ้างกรณี พน้ สภาพจากการเป็ นพนักงานมีอะไรบ้าง
13.การให้ออก ปลดออก ไล่ออก แตกต่างกันอย่างไร มีผลทางกฎหมายอย่างไร
วิธีการสัมมนา
1.การบรรยายภาคทฤษฎี

50 %

2.การแสดงความคิดเห็น workshop และตอบปัญหา

50 %

ผู้ที่เหมาะสมในการอบรม
-ผูเ้ ข้าสัมมนาพนักงานที่เกี่ยวข้อง หัวหน้างาน/ผูจ้ ดั การ
ระยะเวลาในการอบรม
-1 วัน (ระหว่างเวลา 09.00 –16.00 น.)
โดยท่ านวิทยากร
ดร.กฤติน กุลเพ็ง วิทยากรผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการบริ หารงานทรัพยากรมนุษย์
อัตราค่าสัมมนา
อัตราค่าสัมมนาบุคคลทัว่ ไป 4,000 บาท Vat 7% 280 บาท
สมาชิก 3,600 บาท Vat 7% 252 บาท
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กรุ ณานาเอกสาร หัก ณ ที่จ่าย 3% มาด้วยในวันสัมมนา
ประเภท
สมาชิก IOD
ผู้สนใจทั่วไป

ค่าอบรม
สั มมนา

Vat 7%

3,600
4,000

252
280

หัก ณ ที่จ่าย
3%
108
120

กรณีไม่ มีหนังสื อ หัก ณ ที่จ่าย
3%
(บุคคลทั่วไป)รวมจ่ ายสุ ทธิ
3,852
4,280

กรณีมีหนังสื อหั ก ณ ที่จ่าย
3%
รวมจ่ ายสุ ทธิ
3,744
4,160

*กรณีสมัครในนามบริษัท ต้องมีเอกสาร หัก ณ ที่จ่าย
อัตราค่าสัมมนานี้ได้รวมค่าเอกสาร อาหารว่างและอาหารกลางวันเรี ยบร้อยแล้ว
วิธีชาการชาระเงิน
1)ชาระด้วยเงินสด (เพื่อความสะดวกกรุ ณาเตรี ยมเงินมาพอดี) (ท่านสามารถชาระเงินได้ที่หน้างาน)
2)ชาระด้วยเช็คสัง่ จ่าย “บจก.ไอโอดี คอนเซาท์ติ้ง แอนด์ เทรนนิ่ง” (ท่านสามารถชาระเงินได้ที่หน้างาน)
3)โอนเงินเข้าบัญชี “บจก.ไอโอดี คอนเซาท์ติ้ง แอนด์ เทรนนิ่ง” บัญชีออมทรัพย์ “เลขที่ 270-2-01913-0
-ธนาคารทหารไทย สาขาเทสโก้ โลตัส พลัสมอลล์ บางใหญ่
*ค่าธรรมเนียมในการโอน(ถ้ามี)ผูโ้ อนต้องเป็ นผูช้ าระค่าธรรมเนียมเอง
*กรณี ชาระเงินล่วงหน้า กรุ ราส่งสาเนาใบโอนเงิน โดยระบุชื่อ บริ ษทั , หลักสูตร, พร้อมเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย มา
ตามที่อยู่ E-mail. หรื อ บริ ษทั ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทาการ (ไม่รวมวันหยุดเสาร์ -อาทิตย์)
*เอกสารการหัก ณ ที่จ่าย 3% กรุ ณานามาให้ในวันสัมมนา มิฉะนั้นจะต้องชาระเงินเต็มจานวน
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
TEL : 081-5755966 , 090-9722154 E-mail: iodseminarhr@gmail.com
สงวนลิขสิ ทธ์ โดย บริษัท ไอโอดี คอนเซาท์ ติ้ง แอนด์ เทรนนิ่ง จากัด 99/12ม.4 ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

*บริ ษทั ไอโอดี คอนเซาท์ติ้ง แอนด์ เทรนนิ่ง จากัด 99/12ม.4 ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี 13 หลัก 0125558010150
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วิธีการสมัครเพื่อเข้ ารับการอบรม
กรุ ณาดาวน์โหลดใบสมัครและกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน ส่งมาตามที่อยูอ่ ีเมล์ iodseminarhr@gmail.com
หรื อกรอกใบสมัครเข้าอบรมผ่านทางเว็บไซต์ คลิก ดาวน์โหลดใบสมัคร สารองที่นงั่ ผ่านทางเว็ปไซต์
การยืนยันการอบรม
1.สถาบันจะแจ้งยืนยันการอบรมวัน / เวลาและสถานที่ ล่วงหน้า ก่อนถึงวันอบรมหากท่านไม่ได้รับการยืนยัน
กรุ ณาติดต่อกลับเพื่อตรวจสอบ
2.กรุ ณาชาระเงินก่อนการอบรมสัมมนาอย่างน้อย 3 วันทาการ กรณี ชาระด้วยการโอนเงินกรุ ณาส่งหลักฐาน
การโอนมาล่วงหน้าก่อนถึงวันอบรมหรื อชาระช้าสุ ดที่หน้างาน ณ วันอบรม กรณี เป็ นเช็คหรื อเงินสด
*กรณียกเลิกการจอง
กรุ ณาแจ้งล่วงหน้าก่อนการฝึ กอบรมอย่างน้อย 5 วันทาการหรื อก่อนบริ ษทั แจ้งยืนยันการอบรม มิฉะนั้นทาง
บริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์เรี ยกเก็บ 20% ของค่าบริ การ
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมที่ ฝ่ ายบริการข้ อมูล
TEL : 081-5755966 , 090-9722154 E-mail: iodseminarhr@gmail.com

