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หลกัสูตร 30 ประเดน็สําคญัของกฎหมายแรงงานทีผู้่บริหารฝ่ายบุคคลต้องรู้
วนัท่ี 28 พฤษภาคม 2562 โรงแรมอมารีบูเลอวาร์ด สุขมุวิท 5 5 

เจาะลกึ…จดัเต็ม .. (ภาคปฏบิตัจิรงิ)
 ประโยชนท์ีจ่ะไดร้บั
เขา้ใจเจตนารมณ์ทีแ่ทจ้รงิของกฎหมายทีสํ่าคัญ
ไดต้วัอยา่งการปฏบิตัติามกฎหมายทีถ่กูตอ้งไปใชง้านไดเ้ลย
สามารถสอบถาม ปรกึษาวทิยากรเพือ่แกปั้ญหาไดโ้ดยตรง
 หวัขอ้การบรรยายและ Workshop เวลา 09:00-16:00 น.
หมวดที ่1: การจา้งงาน
จะทดลองงานพนักงานใหมไ่ดก้ีว่นักนัแน่ เอา 119 วนัมาจากไหน ?
วธิกีารบอกกลา่วลว่งหนา้ 1 งวดทีถ่กูกฎหมายตอ้งทําอยา่งไร ?
ไมผ่า่นทดลองงาน ไมอ่ยากบอกลว่งหนา้ ไมอ่ยากจา่ยเงนิใหจ้ะทําอยา่งไร ?
หมวดที ่2: การทาํสญัญาจา้ง
จดุออ่นของสญัญาจา้ง 25 จดุ ทีน่ายจา้งแพค้ดเีสยีเงนิเป็นลา้น มอีะไรบา้ง ?
ทําสญัญาจา้ง 1 ปี ( 1 มกราคม – 31 ธันวาคม ) เลกิจา้งตอ้งบอกกลา่วลว่งหนา้..ตอ้งจา่ยคา่ชดเชยหรอืไม…่
จะเรยีกเงนิประกนัไดเ้ทา่ใด ? …. ถา้ลกูจา้งลาออกตอ้งคนืเมือ่ใด ?
หมวดที ่3: คา่จา้ง สวสัดกิาร คา่ลว่งเวลา คา่ทาํงานวนัหยดุ
ตวัอยา่งเงนิทีศ่าลตดัสนิวา่เป็นคา่จา้ง ทีน่ายจา้งแพค้ดเีสยีเงนินับสบิลา้น มอีะไรบา้ง ?
ตอ้งนําคา่ตําแหน่ง คา่ฝีมอื คา่เชา่บา้น คา่อาหาร ไปรวมสง่เงนิสมทบประกนัสงัคมดว้ยหรอืไม ่?
หลกัการเขยีนเงือ่นไขอยา่งไรไมใ่หเ้งนิทีจ่า่ยเป็นคา่จา้ง ตอ้งเขยีนอยา่งไร ?
จะจา่ยคา่จา้ง สวสัดกิารกบัคนเขา้ใหม ่ตา่งจากคนเกา่ไดห้รอืไม ่?
ปัจจบุนัทํางานจันทร ์– เสาร ์จะเอาเวลาทํางานวนัเสาร ์มาทําจันทร ์– ศกุรเ์พิม่วนัละ 1 ชัว่โมงแลว้ใหห้ยดุเสาร ์–อาทติย ์ได ้
หรอืไม ่?
 หมวดที ่4: การเรยีก การคนืเงนิประกนั
วนัหยดุ 3 ประเภท ทีน่ายจา้งตอ้งจัดใหห้ยดุ มอีอะไรบา้ง  ?
วนัลา 6 วนั ทีก่ฎหมายกําหนด มวีนัอะไรบา้ง  ?
หลกัการจัดพักรอ้น ใหถ้กูตอ้งตามกฎหมายตอ้งทําอยา่งไร  ?
ลกูจา้งลาออกเอง / ถกูไลอ่อก / เลกิจา้งแบบจา่ยเงนิ จะจา่ยเงนิคา่พกัรอ้นใหอ้ยา่งไร ?
ลาป่วย 1 – 2 วนั ไมม่ใีบรับรองแพทย ์ไมจ่า่ยคา่จา้งตอ้งทําอยา่งไร ?
หลกัการเขยีนหนังสอืเตอืนใหม้ผีลทางกฎหมาย ไมแ่พค้ด ีตอ้งระบอุะไรบา้ง ?
 หมวดที ่5: การยา้ยตําแหนง่ ยา้ยสถานทีท่ํางาน
การยา้ยเป็นธรรม ไมเ่ป็นธรรมดตูรงไหน ?
ยา้ยสาขาลกูจา้งไมไ่ป ทําไมนายจา้งตอ้งจา่ยคา่ชดเชย ดกูฎหมายตรงไหน ?
ยา้ยไปใกล ้ๆ หรอื ไปไกลแคไ่หน จงึจะมสีทิธไิมไ่ป ดตูรงไหน?
 หมวดที ่6: การเลกิจา้ง
คําวา่ “ เลกิจา้ง ” หมายถงึการกระทําอยา่งไรบา้ง ?
ในกรณีทีเ่ลกิจา้ง โดยไมม่คีวามผดิรา้ยแรงตอ้งจา่ยเงนิคา่อะไรใหล้กูจา้งบา้ง ?
ตวัอยา่งความผดิรา้ยแรง 30 กรณี ทีเ่ลกิจา้งทนัทไีมต่อ้งจา่ยคา่ชดเชย มอีะไรบา้ง ?
ความผดิตามกฎหมายแพง่และพาณชิยม์าตรา 583 มอีะไรบา้ง ?
ถา้ลกูจา้งไปฟ้องเจา้หนา้ทีแ่รงงาน เจา้หนา้ทีต่อ้งตดัสนิภายในกีว่นั ?
ถา้ถกูพนักงานสัง่ใหจ้า่ยเงนิแตไ่มอ่ยากจา่ย จะทําอยา่งไร ?
ตกลงกนัไดแ้ลว้ จา่ยเงนิกนัแลว้ ลกูจา้งมาฟ้องอกีไดห้รอืไม ่?
ตวัอยา่งการเขยีนหนังสอืเลกิจา้ง ทีม่รัีดกมุ มผีลตามกฎหมายตอ้งเขยีนอยา่งไร ?
หมวดที ่7: การเกษยีณอายุ
การเกษียณกฎหมายกําหนดไวต้รงไหน ?
บรษัิทไมกํ่าหนดเกษียณไว ้ลกูจา้งสทิธขิอเกษียณเองไดห้รอืไม ่?
ลกูจา้งทีข่อเกษียณไวแ้ลว้ แตต่ายเองกอ่นกําหนด นายจา้งจะจา่ยเงนิคา่เกษียณใหอ้ยา่งไร ?
บรษัิทกําหนดเกษียณอายทุี ่55 ปี แตล่กูจา้งคนนีทํ้างานไปวนั ๆ แบบรอเกษียณ ป่วย สาย ลา เยอะ จะใหเ้กษียณกอ่นกําหนด
ไดห้รอืไม ่?
จา้งตอ่อกี 2 ปี เลกิจา้งตอ้งจา่ยคา่ชดเชยใหห้รอืไม ่?
สรปุคําถามและคําตอบ



อตัราคา่ลงทะเบยีน

หลกัสูตร 30 ประเดน็สําคญัของกฎหมายแรงงานทีผู้่บริหารฝ่ายบุคคลต้องรู้

ราคาปกติท่านละ 3,900 บาท + VAT 7% รวมเป็น 4,173 บาท

สมคัรก่อนวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2562   เหลือเพียง! ท่านละ 3,500 บาท (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพ่ิม)

บริษทั เพอเฟกท ์เทรนน่ิง แอนด ์เซอรวิ์ส จาํกดั 

ท่ีอยู ่16/54 แขวงแสมดาํ เขตบางขุนเทียน  กรุงเทพฯ 10150 

Tel. 02-4646524  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 %
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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


