Online กฎหมายคุม
้ ครองแรงงานฉบ ับใหม่
ทีห
่ ัวหน้างานและลูกจ้างต้องรู ้
รุน
่ 3 วันที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00-17.00 น.
ออนไลน์ผา่ น

Zoom

วัตถุประสงค์
ั ญาจ ้าง-เทคนิคการแก ้ไข-เปลีย
เพือ
่ ให ้นายจ ้าง-ผู ้บริหารงานบุคคลทราบถึงการทาสญ
่ นแปลงสภาพการจ ้าง
และการออกระเบียบปฏิบต
ั เิ พือ
่ ให ้สวัสดิการทีจ
่ า่ ยให ้ลูกจ ้าง ไม่ให ้เป็ นค่าจ ้าง ต ้องเขียนอย่างไร.. ?
เพือ
่ ให ้ผู ้บริหารงานบุคคลและหัวหน ้างานทราบหรือเข ้าใจถึงกรอบในการลงโทษทางวินัยต่อพนักงานและ
การพิจารณาความผิดทีก
่ าหนดลงโทษทางวินัยความผิดลักษณะใดเป็ นการตักเตือนหรือในกรณีใดเป็ น
ความผิดทีร่ ้ายแรงถึงจะต ้องมีการเลิกจ ้างพนักงาน
ื เลิกจ ้างในกรณีตา่ งๆ เขียนให ้ดี
เพือ
่ ให ้ผู ้เข ้ารับการอบรมนาความรู ้ทีไ่ ด ้รับไปปฏิบัตไิ ด ้จริงในการออกหนั งสอ
ให ้มีผลทางกฎหมายและป้ องกันมิให ้ลูกจ ้างฟ้ องศาลแรงงานภายหลังได ้ต ้องเขียนอย่างไร..?
หัวข ้อในการอบรม
หมวด 1: การแก ้ไข-เปลีย
่ นแปลง สภาพการจ ้าง

1. นายจ ้างทาสัญญาจ ้างกับลูกจ ้างทีข
่ ด
ั ต่อกฎหมาย บังคับใช ้ไม่ได ้ (เป็ นโมฆะ) มีกรณีใดบ ้าง..?
-

ยกตัวอย่าง การทาสัญญาจ ้าง 7 กรณี พร ้อมคาอธิบาย

ิ ธิเรียก-รับเงินประกัน การทางานกับลูกจ ้างมีกรณีใดบ ้าง..?
2. นายจ ้าง มีสท
-

3.
-

4.
-

5.
-

6.
-

7.
-

8.
-

9.
-

ยกตัวอย่าง ตาแหน่งงานทีเ่ รียก-รับเงินประกันได ้ 7 กรณี พร ้อมคาอธิบาย
สภาพการจ ้างทีเ่ กิดขึน
้ จากนายจ ้างได ้กาหนดขึน
้ มีกรณีใดบ ้าง..?
ยกตัวอย่าง สวัสดิการทีล
่ ก
ู จ ้างได ้รับ 5 กรณี พร ้อมคาอธิบาย
สภาพการจ ้างทีเ่ กิดขึน
้ จากข ้อตกลงระหว่างนายจ ้าง กับลูกจ ้าง มีกรณีใดบ ้าง..?
ยกตัวอย่าง ข ้อตกลงทีก
่ าหนดขึน
้ ร่วมกัน 5 กรณี พร ้อมคาอธิบาย
กรณีนายจ ้างมีนโยบาย-แก ้ไข-เปลีย
่ นแปลง-ยกเลิก สภาพการจ ้าง ต ้องดาเนินการอย่างไร..?
ยกตัวอย่าง การเปลีย
่ นแปลง สวัสดิการ 5 กรณี พร ้อมคาอธิบาย
กรณีลก
ู จ ้างมีความประสงค์เปลีย
่ นแปลงสภาพการจ ้างหรือ เปลีย
่ นแปลงข ้อตกลงสภาพการจ ้าง ปฏิบต
ั ใิ ห ้ถูกกฎหมาย
ต ้องดาเนินการอย่างไร..?
ยกตัวอย่าง การเปลีย
่ นแปลง 5 กรณี พร ้อมคาอธิบาย
นายจ ้าง-ลูกจ ้างตกลงกันกาหนดเหมาจ่ายค่าล่วงเวลาวันละ2 ชัว่ โมงรวมกับค่าจ ้างในแต่ละวันทาได ้ไหมเพราะอะไร..?
ยกตัวอย่าง การทางานเกิดเวลาปกติ 5 กรณี พร ้อมคาอธิบาย
นายจ ้างมีนโยบาย-ลดค่าจ ้าง-ลดสวัสดิการ-ลดค่าเดินทาง ทาได ้ไหม – เพราะอะไร..?
ยกตัวอย่าง สิง่ ทีน
่ ายจ ้างกาหนด 5 กรณี พร ้อมคาอธิบาย
จ ้างแรงงานต่างด ้าวจ่ายค่าจ ้าง-จ่ายสวัสดิการให ้ได ้รับน ้อยกว่าแรงงานไทยนายจ ้างทาได ้ไหม…เพราะอะไร..?
ยกตัวอย่าง การจ่ายสวัสดิการต่าง ๆ 5 กรณี พร ้อมคาอธิบาย

10. นายจ ้างมีความจาเป็ นต ้องหยุดกิจการเป็ นบางส่วน30วันเป็ นการชัว่ คราวต ้องแจ ้งภาครัฐ-ต ้องจ่ายค่าจ ้างอย่างไร..?
-

ยกตัวอย่าง การแจ ้งภาครัฐ-การแจ ้งลูกจ ้าง พร ้อมคาอธิบาย

หมวด : 2 การพิจารณาความผิด เพือ
่ ลงโทษทางวินัย

11. ลูกจ ้างชอบมีพฤติกรรมด่าทอเพือ
่ นร่วมงาน-ชอบโต ้เถียงผู ้บังคับบัญชา จะมีความผิดได ้รับโทษทางวินัยอย่างไร..?
ยกตัวอย่าง การมีพฤติกรรมต่างๆ 5 กรณี พร ้อมคาอธิบาย

12. ลูกจ ้างโพสต์ข ้อความด่าบริษัทฯ-ด่าผู ้บังคับบัญชา-ด่าเพือ
่ นร่วมงานลงทางไลน์-ทางเฟซบุก
๊ จะมีความผิดได ้รับโทษ
ทางวินัยอย่างไร..?
ยกตัวอย่าง การใช ้ข ้อความต่างๆ 5 กรณี พร ้อมคาอธิบาย

13. กรณีนายจ ้างจ่ายค่าจ ้างให ้ลูกจ ้างน ้อยกว่าค่าจ ้างขัน้ ต่าทีร่ ัฐกาหนดไว ้จะมีความผิดอย่างไร..?
ยกตัวอย่าง ความผิดทีไ่ ด ้รับทางแพ่ง-อาญา พร ้อมคาอธิบาย

14. ลูกจ ้างชอบ มีพฤติกรรมมีสว่ นได ้ส่วนเสียกับผู ้มาติดต่องานกับนายจ ้าง จะมีความผิดได ้รับโทษทางวินัย อย่างไร..?
ยกตัวอย่าง การปฏิบต
ั ต
ิ น 5 กรณี พร ้อมคาอธิบาย

15. ลูกจ ้างชอบดืม
่ สุราหรือเสพสารเสพติดแล ้วเข ้ามาทางานให ้กับนายจ ้างจะมีความผิดได ้รับโทษทางวินัย อย่างไร.. ?
ยกตัวอย่าง การดืม
่ หรือการเสพ 5 กรณี พร ้อมคาอธิบาย

16. กรณีลก
ู จ ้างลางานไม่ถก
ู ระเบียบบ่อยๆ นายจ ้างจะแก ้ปั ญหาอย่างไร..?
ยกตัวอย่าง การออกระเบียบปฏิบต
ั -ิ การลงโทษทางวินัย พร ้อมคาอธิบาย

17. หัวหน ้างาน อนุมต
ั ก
ิ ารลาทีไ่ ม่ถก
ู ระเบียบบ่อยๆ จนเป็ นเหตุให ้นายจ ้างได ้รับความเสียหายจะมีความผิดอย่างไร..?
ยกตัวอย่าง การอนุมต
ั ก
ิ ารลาต่างๆ 5 กรณี พร ้อมคาอธิบาย

18. ปั ญหาทีท
่ าให ้พนักงานในองค์กรหรือลูกจ ้างตามสัญญาจ ้างต่างๆทาผิดวินัยบ่อยๆมาจากอะไร..?
ยกตัวอย่าง จุดอ่อนทีเ่ กิดขึน
้ 5 กรณี พร ้อมคาอธิบาย

19. กรณีลก
ู จ ้างออกจากงานนายจ ้างไม่ออกใบสาคัญการทางานให ้จะมีความผิดชดใช ้ค่าเสียหายต่อลูกจ ้างอย่างไร..?
ยกตัวอย่าง การชดใช ้ค่าเสียหายตามตาแหน่งงาน 5 กรณี พร ้อมคาอธิบาย

20. ในสัญญาจ ้างระบุไว ้ว่าในระหว่างเป็ นลูกจ ้างหรือลูกจ ้างออกจากงานไปแล ้วภายใน 2 ปี ห ้ามมิให ้ลูกจ ้างเอาความลับ
ทางการค ้าของนายจ ้างไปเปิ ดเผยให ้กับคูแ
่ ข่งทางการค ้าของนายจ ้างหรือไปทางาน-ไปถือหุ ้นหรือไปทาธุรกรรมต่างๆ
กรณีลก
ู จ ้างฝ่ าฝื นจะรับผิดชดใช ้ค่าเสียหายอย่างไร..?
ยกตัวอย่าง การรับผิดชดใช ้ค่าเสียหายกรณีผด
ิ สัญญาจ ้าง พร ้อมคาอธิบาย

21. ความผิดทีผ
่ ู ้บริหาร-หัวหน ้างานเป็ นผู ้ลงโทษทางวินัย เป็ นความผิดลักษณะใด..?
ยกตัวอย่าง การทาผิดวินัย 5 กรณี พร ้อมคาอธิบาย

22. ความผิดทีผ
่ ู ้บริหารงานบุคคล (HR.) เป็ นผู ้ลงโทษทางวินัยเป็ นความผิดลักษณะใด..?
ยกตัวอย่าง การทาผิดวินัย 5 กรณี พร ้อมคาอธิบาย

23. การพิจารณาความผิดเพือ
่ กาหนดลงโทษทางวินัย เป็ นหนังสือเตือนหรือสัง่ พักงาน เป็ นความผิดลักษณะใด..?
ยกตัวอย่าง การทาผิดทีย
่ งั ไม่ทาให ้เสียการปกครอง พร ้อมคาอธิบาย.
หมวด 3: การออกหนังสือเลิกจ ้าง และการป้ องกันมิไห ้ลูกจ ้างฟ้ องศาลภายหลัง

24. การพิจารณาความผิด เพือ
่ กาหนดลงโทษทางวินัย เป็ นกรณีร ้ายแรง ซึง่ จะต ้องถูกเลิกจ ้างโดยไม่จา่ ยค่าชดเชยใดๆ
เป็ นความผิดลักษณะใด..?
ยกตัวอย่าง การทาผิดทีม
่ ค
ี วามเสียหายเกิดขึน
้ พร ้อมคาอธิบาย

25. เมือ
่ เกิดปั ญหามีข ้อพิพาทแรงงานเกิดขึน
้ ในองค์กรมีพนักงานชุมนุมในเวลาทางานหรือในเวลาพัก ตรวจสอบพบว่า
นายจ ้างได ้รับความเสียหายนายจ ้าง เลิกจ ้างเป็ นบางคนทาได ้ไหม…เพราะอะไร..?
- ยกตัวอย่าง การก่อม๊อปเถือ
่ นหรือการชุมนุมในกรณีตา่ งๆ พร ้อมคาอธิบาย
26. ลูกจ ้างปฏิบต
ั งิ านทาความเสียหายแล ้วออกจากงานไป นายจ ้างไม่จา่ ยค่าจ ้าง-ไม่จา่ ยเงินประกันการทางานคืนให ้ ทา
ได ้ไหม…เพราะอะไร..?
- ยกตัวอย่าง การทาผิดในกรณีตา่ งๆแล ้วออกจากงานไป พร ้อมคาอธิบาย
27. ลูกจ ้างทาผิดวินัยร ้ายแรงในระหว่างทีน
่ ายจ ้างสอบสวนความผิดได ้ไกล่เกลีย
่ ให่
ลูกจ ้าง
ลาออกจากงานเพือ
่ ป้ องกัน มิให ้ลูกจ ้างฟ้ องศาลแรงงานภายหลังต ้องบันทึกข ้อตกลง
อย่างไร
..?
ถาม - ตอบ - แนะนา - ให ้คาปรึกษาหลังการสัมมนา “ ฟรี ” ตลอดการไม่มค
ี า่ ใช ้จ่าย
วิทยากรผู ้ทรงคุณวุฒด
ิ ้านแรงงาน อาจารย์ สมบัต ิ น ้อยหว ้า
ประวัตก
ิ ารทางาน / ประสบการณ์
เป็ นผู ้พิพากษาสมทบศาลแรงงานกลางกรุงเทพฯ 9 ปี
เป็ นผู ้ไกล่เกลีย
่ คดีแรงงานในศาลแรงงานกลางกรุงเทพฯ
เป็ นกรรมการ (บอร์ด) ค่าจ ้างขัน
้ ต่า ทีก
่ ระทรวงแรงงาน
เป็ นทีป
่ รึกษาด ้านแรงงาน จดทะเบียน ทีก
่ ระทรวงแรงงาน
เป็ นอนุกรรมการประกันสังคม ณ สานักงานใหญ่ จ. นนทบุรี
เป็ นผู ้ทรงคุณวุฒด
ิ ้านแรงงาน จากสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ.2562
เป็ นทีป
่ รึกษาด ้านแรงงานบริษัทเอกชนในเขตุกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
เป็ นวิทยากรอิสระให ้ความรู ้ด ้านกฎหมายแรงงาน มากกว่า 15 หลักสูตร

ั
อ ัตราค่าอบรมสมมนา
ท่านละ 1,900 + Vat 7% 133= 2,033 บาท
มีเอกสารอบรมแจกฟรี
ิ ธิใ์ นการเปิ ดอบรม ต ้องมีผู ้เรียนไม่น ้อยกว่า 10 ท่าน
ขอสงวนสท
ื่ บัญช ี หจก.โปรเฟสชน
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่
ชาระค่าอบรมผ่านบัญชธี นาคาร ชอ
ิ ร เลขทีบ
ธนาคารกสก
่ ัญช ี 732-2458238 หรือ ธนาคาร กรุงเทพ เลขทีบ
่ ัญช ี 029-7110496
เงือ
่ นไขการอบรม... ห้ามบ ันทึกภาพ วีดโี อ แชร์ หรือนาไปเผยแพร่
ี ภาษี 0103553030100
กรณีหัก ณ ทีจ่ า่ ย 3% ทะเบียนนิตบ
ิ ค
ุ คลเลขที่ เลขประจาตัวผู ้เสย
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูขน
หจก.โปรเฟสชน
ั่
เลขที่ 89/161 หมูบ
่ ้านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3
ั เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
แขวงบางชน
รายละเอียดเพิม
่ เติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา 086-8929330

Professional Training Solution
Tel 02-1753330, 086-6183752
www.ptstraining.in.th
อีเมล์ info.ptstraining@gmail.com,

ptstraining3@gmail.com

แบบฟอร์ มการลงทะเบียน
Online Training หลักสูตร กฎหมายคุ ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ทีห
่ ัวหน ้างานและลูกจ ้างต ้องรู ้

สง่ มาที่ info.ptstraining@gmail.com หรือ ptstraining3@gmail.com
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