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จดัอบรมวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมแกรนดสุ์ขุมวทิ ถ.สุขุมวทิซอย 6

หลกัสูตร 1 วนั

ในการดาํเนินธุรกิจ ไมว่า่จะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก หรือขนาดใหญ่ ส่ิงหน่ึงท่ีมีความสาํคญัเป็นอยา่งมาก คือเร่ืองของพนักงาน หรือแรงงาน ซ่ึงบริษัทมี

หนา้ท่ีตอ้งดแูลพนักงานเหล่าน้ีตามสิทธิท่ีควรจะไดร้บัตลอดการทาํงาน โดยเป็นไปตามขอ้บงัคบัทางกฎหมาย ซ่ึงกฎหมายท่ีมีความเก่ียวขอ้งโดยตรง

กบัเร่ืองน้ีก็คือเร่ืองกฎหมายแรงงาน

กฎหมายแรงงาน คือ กฎหมายท่ีบญัญติัถึงสิทธิและหนา้ท่ีของนายจา้ง ลกูจา้ง องคก์ารของนายจา้ง และองคก์รของลกูจา้ง รวมทั้งมาตรการท่ีกาํหนด 

ใหน้ายจา้ง ลกูจา้งและองคก์รดงักล่าวปฏิบติัต่อกนั เพื่อใหก้ารจา้งงาน และความสมัพนัธร์ะหวา่งนายจา้งและลกูจา้งเป็นไปโดยเหมาะสม

เน้ือหาหลกัสูตร เวลา 09:00-16:00 น.

1. สาระสาํคญัของกฎหมายแรงงานท่ีนายจา้ง ลกูจา้ง ตอ้งรูเ้พื่อความถกูตอ้งในการปฎิบติั 

▪ กาํหนดโดยขอ้ตกลงสญัญาจา้ง, ขอ้ตกลงสภาพการจา้งในการทาํสญัญา
2. หนา้ท่ีความรบัผิดชอบของฝ่ายบริหารตามกฎหมายแรงงาน 

▪ การมอบหมายงานในหนา้ท่ี คาํสัง่โยกยา้ยตาแหน่งหนา้ท่ี คาํสัง่ยา้ยสถานท่ีทาํงาน

3. เทคนิคการใชข้อ้บงัคบัในการทาํงาน การแกไ้ขเปล่ียนแปลงสภาพการจา้งจะตอ้งปฏิบติัอยา่งไร ตามกฎหมายท่ีแกไ้ขใหม?่ 

▪ กรณีนายจา้งแกไ้ขสภาพการจา้งฝ่ายเดียวทาํไดห้รือไม่
▪ การแกไ้ขเปล่ียนแปลงสภาพการจา้งตอ้งปฏิบติัอยา่งไร?
4. นายจา้งหรือผูบ้ริหารจะกาํหนดวนั เวลาทาํงานเวลาทาํงานปกติ เวลาพกั  วนัหยุดประจาํสปัดาห ์ วนัหยุดตามประเพณี  วนัหยุดพกัผ่อนประจาํปี 

วนัลาอยา่งไร

▪ การกาํหนดระยะเวลาเร่ิมตน้และส้ินสุดการทาํงานในแต่ละวนั และต่อสปัดาห ์

▪ นายจา้งตอ้งจดัเวลาพกัใหก้บัลกูจา้งหลงัจากทาํงานติดต่อกนั ก่ีชัว่โมง 

▪ กรณีลกูจา้งทาํงานล่วงเวลา จะตอ้งจดัเวลาพกัอยา่งไร? 

▪ การสลบัวนัทาํงาน หากลกูจา้งยนิยอมนายจา้งสามารถทาํไดห้รือไม?่ 

▪ การจดัวนัหยุดประจาสปัดาหจ์ะตอ้งหยุดอยา่งไร? จาํนวนเท่าไหร?่ 

▪ หลกัเกณฑก์ารกาํหนดวนัหยุดตามประเพณี 

▪ จาํนวนสิทธิวนัหยุดพกัผ่อนประจาํปีตามกฎหมาย 

▪ กรณีเลิกจา้ง การจา่ยค่าจา้งตามวนัหยุดพกัผ่อนประจาํปีจะตอ้งคาํนวณอยา่งไร? 

▪ วนัลามีก่ีประเภท? อะไรบา้ง? และมีสิทธิอยา่งไร? 

5. กฎหมายคุม้ครองแรงงาน ปี2560  มีอะไรบา้งท่ีปรบัเปล่ียน 

6. ค่าจา้ง จะตอ้งประกอบดว้ยหลกัเกณฑอ์ะไรบา้ง 

▪ องคป์ระกอบสาํคญัของคาํวา่ “ค่าจา้ง”
▪ หลกัเกณฑก์ารจา่ยค่าจา้ง ค่าตอบแทน ค่าล่วงเวลา ค่าทาํงานในวนัหยุด (รวมทั้งกรณีเป็นลกูจา้งรายวนัและรายเดือน) 

▪ หลกัเกณฑก์ารจา่ยอตัราค่าล่วงเวลาค่าทาํงานในวนัหยุด 

▪ การสลบัวนัทาํงาน หากลกูจา้งยนิยอม นายจา้งสามารถทาํไดห้รือไม?่ 

7. การดาํเนินการลงโทษทางวนัิย จะตอ้งพิจารณาและมีขั้นตอน อยา่งไร? 

▪ กรณีลกูจา้งกระทาํผิดรา้ยแรงและกระทาํผิดไมร่า้ยแรง แตกต่างกนัอยา่งไร? และมีประเด็นใดในการพิจารณา 

▪ ขั้นตอนในการลงโทษทางวนัิยท่ีถกูตอ้งตามกฎหมาย 

▪ การออกหนังสือเตือน จะตอ้งดาํเนินการอยา่งไร? 

▪ หลกัเกณฑก์ารเลิกจา้ง นายจา้งจะตอ้งดาํเนินการอยา่งไร?
8. กรณีลกูจา้งเกษียณอายุ

▪ หลกัเกณฑใ์หม ่กรณีเกษียณอายุจะตอ้งปฏิบติัอยา่งไร?

▪ หลกัเกณฑก์ารเกษียณอายุจะตอ้งเขียนในระเบียบขอ้บงัคบัการทาํงานหรือไม่
▪ กรณีมีการจา้งงานหลงัเกษียณอายุจะตอ้งจา่ยค่าชดเชย กอ่นหรือหลงัจากการเร่ิมงานใหม่

▪ กรณีลกูจา้ง “เสียชีวติ” หลงัจากการจา้งงานต่อจากการเกษียณอายุ นายจา้งจะตอ้งทาํอยา่งไร?

อาจารย ์ดร. ชยตุพงศ ์ นลิออ่น
ผูพ้พิากษาสมทบฝ่ายนายจา้งศาลแรงงานภาค 2 



บริษทั เพอเฟกท ์เทรนน่ิง แอนด ์เซอรวิ์ส จาํกดั 

ท่ีอยู ่16/54 แขวงแสมดาํ เขตบางขุนเทียน  กรุงเทพฯ 10150 

Tel. 02-0445895  Mobile. 085-9386299  

เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี 0735553003036

  เช็คขีดคร่อมสัง่จา่ย บริษัท เพอเฟกท ์เทรนน่ิง แอนด ์เซอรว์ิส จาํกดั

  โอนเงินเขา้บญัชีออมทรพัย ์ธนาคารกสิกรไทย สาขา บางบอน เลขท่ีบญัชี 022-3-91431-4

•  ราคานีร้วม เอกสารการอบรม / อาหารวา่งและอาหารกลางวนัตลอดหลกัสตูร
•  เฉพาะนิติบคุคลสามารถหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 3% ได้
•  ใบเสร็จคา่ลงทะเบียน สามารถนําไปบนัทกึหกัคา่ใช้จ่ายทางบญัชีได้ 200 %

ลงทะเบียนเพ่ือเขา้รว่มสมัมนา
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การแจง้ยกเลิก : ผูส้มคัรสามารถท่ีจะยกเลิกการเขา้อบรมได ้ในกรณีท่ีท่านยกเลิกกอ่นวนังาน 10 วนั บริษัทฯ จะหกัค่าธุรการ รอ้ยละ 15 ของค่า

สมคัร และในกรณีท่ีท่านยกเลิกกอ่นวนังาน 7 วนั บริษัทฯ คืนเงินรอ้ยละ 50 ของค่าสมคัร นอกเหนือจากน้ีแลว้ บริษัทฯ จะไมคื่นเงินใดๆ ทั้งส้ิน 

การจองมีผลเมื่อชาํระเงินเรียบรอ้ยแลว้และแสดงใบ Pay-in เพื่อเป็นหลกัฐานในการสาํรองท่ีนัง่

อตัราคา่ลงทะเบยีน

ราคาปกติท่านละ 4,000 บาท + VAT 7% รวมเป็น 3,280 บาท

สมคัรก่อนวนัท่ี 11 พฤษภาคม  2561 เหลือเพียง! ทา่นละ 3,500 บาท (ไม่รวม Vat.)
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