[Pick
the
date]

กฎหมายแรงงานกับการบริหารวินัย]

กฎหมายแรงงานกับการบริหารวินัยเชงิ บูรณาการเพือ
่ การ
บริหารงาน บริหารคน (ป้ องกัน – เสริมสร ้าง – บังคับใช)้
(Integrated of discipline management)
วันที่ 19 มิถน
ุ ายน 2561
เวลา 09.00-16.00 น.
โรงแรมอไร้ซ สุขม
ุ วิท 26

ผู ้จัดการ/หัวหน ้างาน ผู ้ซึง่ มีบทบาทในการบริหารงานของตนเอง บริหารงานของลูกน ้อง และยังต ้องบริหารคนในหน่วยงาน
เพือ
่ ให ้งานบรรลุผลสาเร็จตามเป้ าหมายทีอ
่ งค์กร หากพนักงานภายในองค์กรหรือหน่วยงานขาดความมีวน
ิ ัยเมือ
่ ใด ย่อม
ส่งผลกระทบต่องานอย่างแน่นอน ดังนัน
้ ผู ้จัดการ/หัวหน ้างานจะต ้องทาหน ้าทีเ่ ป็ น HR for Line ในการบริหารวินัยพนักงาน
ในหน่วยงานของตนเองเพือ
่ มิให ้เกิดปั ญหาด ้านแรงงานสัมพันธ์และไม่ให ้เกิดผลกระทบต่องานของหน่วยงาน ซึง่ แบบอย่าง
ของการบริหารทีด
่ ค
ี อ
ื การบริหารวินัยแบบบูรณาการ ด ้วยกระบวนการป้ องกัน เสริมสร ้างพัฒนา และการบังคับใช ้ แต่สงิ่ ที่
ท ้าทายของผู ้จัดการ/หัวหน ้างานคือ การบริหารวินัยอย่างไรจึงจะชอบด ้วยกฏหมาย มีความเหมาะสมเป็ นธรรม และทาให ้
่ ารอยูร่ ว่ มกันอย่างสันติสข
พนักงานเกิดความยอมรับในทีส
่ ด
ุ อันจะนาไปสูก
ุ
ด ังนน
ั้ จึงจาเป็นอย่งยิง่ ทีผ
่ จ
ู ้ ัดการ/ห ัวหน้างานจะต้องมีความรู ้ ความเข้าใจในกระบวนการและกฏหมาย
คุม
้ ครองแรงงานทีเ่ กีย
่ วข้อง เพือ
่ การบริหารวิน ัยอย่างสร้างสรรค์
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้ผู ้เข ้าอบรมมีความรู ้ ความเข ้าใจ มีแนวคิดและการปฏิบต
ั ใิ ห ้ถูกต ้องเกีย
่ วกับการบริหารวินัยพนักงานและกฎหมาย
แรงงานทีเ่ กีย
่ วข ้อง
เพือ
่ ให ้ผู ้ทีเ่ ป็ นผู ้จัดการ/หัวหน ้างานงาน ปฏิบต
ั ต
ิ อ
่ ลูกน ้องด ้วยความถูกต ้อง เหมาะสม และมีความมัน
่ ใจในการบังคับทาง
วินัยพนักงาน
2.

เพือ
่ ให ้ผู ้เข ้าอบรมมีเทคนิคสามารถนาไปใช ้ในการบริหารวินัย เพือ
่ รองรับเหตุการณ์ทอ
ี่ าจเกิดขึน
้ ในการปฏิบต
ั งิ าน
ประจาวันได ้จริง และก่อเกิดประโยชน์แก่งานขององค์กรหรือหน่วยงาน
3.

เนื้ อหาหลักสูตร





นายจ้างคือใคร ? ทาไมผูจ้ ดั การ / หัวหน้างาน ต้องรูก้ ฎหมายคุม้ ครองแรงงาน
ความหมายและความสาคัญของการบริหารวินัย
ปจั จัยส่งเสริมวินัย และเหตุบนทอนวิ
ั่
นยั
การบริหารวินัยแบบบูรณาการ เพื่อรักษาความสัมพันธ์ทด่ี แี ละนาไปสู่การอยู่รว่ มกันอย่างสันติสุข
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การเสริมสร้างและพัฒนาให้พนักงานมีวนิ ยั การทางาน
 การพิจารณาขอบเขตการบังคับใช้มาตรการวินย
ั กับพนักงาน
 ทักษะทีต
่ อ้ งใช้เมือ่ มีปญั หาวินยั พนักงานเกิดขึน้ ในหน่ วยงาน
 กฎหมายคุม
้ ครองแรงงานทีม่ ผี ลต่อการบริหารจัดการทีค่ วรรู้ อาทิ
o การจ้างแรงงาน สัญญาจ้าง สภาพการจ้าง การทดลองงาน
o สิทธิและหน้าทีข
่ องหัวหน้างานและลูกน้อง
o วันเวลาทางาน วันหยุด และวันลา
o ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทางานในวันหยุดและค่าล่วงเวลาในวันหยุด
o เรือ
่ งน่ ารูเ้ กีย่ วกับการลาออกของพนักงาน
o เรือ
่ งน่ารูเ้ กีย่ วกับการลาพักร้อน
o มาตรการทางวินย
ั ประเภทของการลงโทษทางวินัย มีอะไรบ้าง และมีกระบวนการอย่างไร
o การเลิกจ้างและการบอกกล่าวล่วงหน้า
o เทคนิคการเขียนหนังสือเตือน การดาเนินการตักเตือน และการลงโทษวินัยพนักงาน
o ฯลฯ
 สาระสาคัญของกฎหมายแรงงานฉบับปรับปรุงแก้ไขใหม่ล่าสุด 2560 อาทิ
- การใช้แรงงานเด็กและเพิม
่ เติมบทลงโทษนายจ้าง
- กาหนดอัตราค่าจ้างขัน
้ ต่าสาหรับลูกจ้างบางกลุ่มหรือบางประเภท
- บทบัญญัตเิ รือ
่ งข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานและการแก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับเกีย่ วกับการทางาน
- บทบัญญัตเิ กีย
่ วกับการเกษียณอายุและการจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลกู จ้างกรณีเกษียณอายุ
- เพิม
่ บทกาหนดโทษกรณีนายจ้างไม่จา่ ยค่าชดเชยให้แก่ลกู จ้างกรณีเกษียณอายุ
- การเตรียมการเรือ
่ ง การเกษียณอายุพนักงาน เพื่อรองรับกฎหมายใหม่
 เรียนรูเ้ กีย
่ วกับการกระทาผิดวินยั ตามมาตรา 119 เพื่อการปฏิบตั ทิ ถ่ี ูกต้องเกีย่ วกับการเลิกจ้าง


1. การทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทาความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง
2. การจงใจทาให้นายจ้างได้รบั ความเสียหาย
3. การประมาทเลินเล่อ เป็นเหตุให้นายจ้างได้รบั ความเสียหายอย่างร้ายแรง
4. การฝา่ ฝืนข้อบังคับเกีย่ วกับการทางาน หรือระเบียบ หรือคาสังของนายจ้
่
างอันชอบด้วย กฎหมายและเป็ น
ธรรม และนายจ้างได้ตกั เตือนเป็นหนังสือแล้ว เว้นแต่กรณีทร่ี า้ ยแรงนายจ้างไม่จาเป็ นต้องตักเตือน
5. การละทิง้ หน้าทีเ่ ป็นเวลา 3 วันทางานติดต่อกัน ไม่ว่าจะมีวนั หยุดคันหรื
่ อไม่กต็ าม โดยไม่มเี หตุอนั ควร
6. ได้รบั โทษจาคุกตามคาพิพากษาถึงทีส่ ุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นความผิดทีไ่ ด้กระทาโดยประมาทหรือความผิด
ลหุโทษ ต้องทาให้นายจ้างได้รบั ความเสียหาย
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การบริหารพนักงานกรณีทม่ี ผี ลการปฏิบตั งิ านต่ากว่ามาตรฐาน



วิธปี ฏิบตั เิ พื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย และแนวคาพิพากษาศาลฎีกา



workshop : ฝึกปฏิบตั กิ ารทดลองทาหน้าทีต่ ดั สินวินัยพนักงาน กรณีตวั อย่างทีเ่ กิดขึน้ จริง
การวิเคราะห์ปญั หาวินัยพนักงานเพื่อกาหนดแนวทางแก้ไขปญั หาทีต่ น้ เหตุ

กลุ่มเป้ าหมาย เจ้าของกิจการ / ผูจ้ ดั การ /หัวหน้างานทุกระดับ ฝา่ ยทรัพยากรบุคคล หรือผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมายให้ทางาน
แทนนายจ้าง
วิ ธีการอบรม
- การบรรยายพร้อมตัวอย่างประกอบ
- แลกเปลีย
่ นความคิดเห็นผ่านกรณีศกึ ษา
- Workshop กรณีศก
ึ ษา และถาม-ตอบประเด็นทางกฎหมาย
ระยะเวลา 1 วัน
วิ ทยากร อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
วิทยากร อาจารย์ และทีป่ รึกษาด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ผูม้ ปี ระสบการณ์ดา้ นบริหาร HR กว่า 25 ปี
อดีตกรรมการบริหารบริษทั และVice President, HR Department องค์กรชัน้ นาหลายแห่ง อาทิ
Plantheon Group Companies.


อัตราค่าลงทะเบียน/ท่าน

ั
(รวมค่าเอกสาร อาหารกลางว ัน และอาหารว่างตลอดการสมมนา)
ค่าอบรม

ราคาก่อน VAT

VAT 7%

ภาษีห ัก ณ ทีจ
่ า่ ย 3%

ราคาสุทธิ

ั
ค่าสมมนากรณี
ชาระหน้างาน
ราคาท่านละ

3,900

273

(117)

4,056

Early Bird ชาระล่วงหน้า

3,500

245

(105)

3,640

่ ั แนล เทรนนิง่ โซลูชน
่ั
ใบประกาศจากสถาบ ันโปรเฟสชน
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วิธก
ี ารชาระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชธี นาคาร ดังนี้
ิ รไทย บัญชส
ี ะสมทรัพย์ สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่ 732-2-458238
1.1 ธนาคารกสก
ื่ บัญช ี หจก.โปรเฟสชน
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่
ชอ
ื รับรองหัก ณ ทีจา่ ย (ถ ้ามี) ที่ 0-29030080 ext.9330
และแฟ็ กซใ์ บ Pay-in และหนั งสอ
ื่ บริษัทของท่าน และชอ
ื่ หลักสูตร
พร ้อมระบุชอ
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่ (Professional Training Solution
1.2 ชาระด ้วยเช็คบริษัท สงั่ จ่าย หจก.โปรเฟสชน
Ltd, Partnership)
รายละเอียดเพิม
่ เติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา

Professional Training Solution
Tel 02-1753330, 086-6183752
Fax. 02-9030080 ext.9330
www.ptstraining.in.th
อีเมล์ info.ptstraining@gmail.com,

ptstraining3@gmail.com

กรณีหกั ภาษี ณ ที่จา่ ย หจก.โปรเฟสชัน่ แนล เทรนนิ่ง โซลูชนั่

เลขที่ 89/161 หมูบ่ ้ านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี 0103553030100
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แบบฟอร์ มการลงทะเบียน
กฎหมายแรงงานกับการบริหารวินัยเชงิ บูรณาการเพือ
่ การบริหารงาน บริหารคน
(ป้ องกัน – เสริมสร ้าง – บังคับใช)้ (Integrated of discipline management)
สง่ มาที่ email : ptstraining3@gmail.com หรือ Fax 02-9030080 ext.9330

บริษทั __________________________________________________________________________
ที่อยู่ออกใบกากับภาษี _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
รหัสไปรษณีย_์ ____________________เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี________________________________
ชื่อผูป้ ระสานงาน (HR)____________________________โทรศัพท์ ____________________ต่อ_______
Fax: ___________________________

E-mail: _________________________________________

วันสัมมนา_______________________________________________________________________
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________
ตาแหน่ง: ___________________________________มือถือ ____________________________
E-mail: ____________________________________________________________________
2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________
ตาแหน่ง: ___________________________________มือถือ: ___________________________
E-mail: _____________________________________________________________________
หมายเหตุ กรณียกเลิกการเข้ าสัมมนากรุณาแจ้ งล่วงหน้ า 7 วันก่อนวันสัมมนา มิฉะนันจะต้
้ องชาระ 30% ของราคาค่าสัมมนา
ค่าฝึ กอบรม สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษี นิติบุคคลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง
(พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ .ศ.2548 เป็ นต้นไป)
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