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Labour Law ฉบับใหม่ 2560

กฎหมายแรงงานสําหร ับการบริหารทร ัพยากรมนุษย์
ว ันที่ 14 ธ ันวาคม 2561
โรงแรมเซนต์เจมส ์
หลักการและเหตุผล
กฎหมายเกีย
่ วกับการคุ ้มครองแรงงานทีฝ
่ ่ ายบริหารต ้องรู ้ ไม่ใช่แค่รู ้และเป็ นสาระสําคัญทีจ
่ ะช่วยให ้ท่าน
ได ้เข ้าใจในการใช ้กฎหมายแรงงานในการบริหารคนและองค์การได ้อย่างถูกต ้องรัดกุม
และวิธก
ี ารทําสัญญาจ ้าง
่ มโยงข ้อเท็จจริงและ
แรงงานทีป
่ ลอดภัย เพือ
่ พิทักษ์ รักษาสิทธิทงั ้ ของนายจ ้างและลูกจ ้าง โดยการบรรยายจะเชือ
การยกตัวอย่างประกอบตลอดเวลา ทําให ้กฎหมายซึง่ เป็ นเรือ
่ งยากๆกลับง่ายและน่าเบือ
่ เป็ นเรือ
่ งทีส
่ นุก อยาก
เรียนรู ้และติดตามอย่างต่อเนือ
่ ง ต ้องพิสจ
ู น์ด ้วยตาและหูของท่านเอง ในการจับประเด็นเค ้นข ้อกฎหมายได ้อย่าง
รอบด ้าน ตีแผ่วงการบริหารงานบุคคล วงการกฎหมาย และเจาะแนวคิดศาลมาร ้อยเรียงได ้อย่างน่าฉงนและเร ้าใจ

หัวข ้อการสัมมนา เวลา 09.00-16.00 น.

หลักสู ตร กฎหมายแรงงานสํ าหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย์

หลักสู ตร 1 วัน
1. . หลักเกณฑ์และรายละเอียดสําคัญของการทําสัญญาจ้ างแรงงาน
2. กรณีสญ
ั ญาจ้ างแรงงาน/จ้ างทําของ/จ้ างเหมาช่วงงาน
• ความหมายของสัญญาจ้ างแรงงาน
• ความหมายของสัญญาจ้ างทําของ
• ข้ อเหมือนกันของสัญญาจ้ างแรงงานและสัญญาจ้ างทําของ
• คําพิพากษาฎีกาที่วินิจฉัยว่าเป็ นสัญญาจ้ าง
• คูส่ ญ
ั ญาตามสัญญาจ้ างแรงงานมี 2 ฝ่ ายมีอะไรบ้ าง
• คําพิพากษาฎีกา ที่ 22326-22404/2555 การจ้ าง Outsource กรณีเหมาค่าแรงมาตรา 11/1
• ความรับผิดของนายจ้ างผู้ประกอบกิจการด้ วยวิธีการเหมาค่าแรง ตามมาตรา 11/1 วรรคสอง 11/1
• สัญญาจ้ างเหมาช่วงงาน ตาม พระราชบัญญัติค้ มุ ครองแรงงาน มาตรา 12
• ลักษณะของสัญญาจ้ างแรงงาน หรื อการสิ ้นสุดสัญญาจ้ างแรงงานและผลที่ตามมาเป็ นอย่างไรบ้ าง
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3. กรณีควบรวมกิจการ/การโอนกิจการนายจ้ างใหม่
• การควบรวมกิจการ ลูกจ้ างของกิจการที่ควบรวม กลายเป็ นลูกจ้ างกิจการที่ควบรวมโดยอัตโนมัติกิจการใหม่
• ต้ องรับสิทธิและหน้ าที่ของกิจการที่ควบรวมที่มีตอ่ ลูกจ้ างด้ วยหรื อไม่อย่างไร
• การโอนโดยกิจการของนายจ้ างไม่มีการเปลีย่ นแปลง ลูกจ้ างต้ องปฏิบตั ิตามสภาพการจ้ างของนายจ้ างใหม่
ด้ วยหรื อไม่
• กรณีลกู จ้ างยอมทํางานให้ ผ้ รู ับโอนกิจการ ถือว่าผู้รับโอนกิจการเป็ นนายจ้ างหรื อไม่
4. สาระสําคัญของกฎหมายแรงงานที่นายจ้ าง ลูกจ้ าง และฝ่ ายบุคคลต้ องรู้
• สิทธิ หน้ าที่ของนายจ้ าง ตามกฎหมายแรงงาน กฎหมายคุ้มครองแรงงาน
• กฎหมายคุ้มครองแรงงานหญิง (Female Labour)
• ประเด็นเกี่ยวกับการทดลองงาน (Probation) ที่นายจ้ างต้ องทราบ
• ระยะปลอดภัยในการทดลองงาน - กรณีทดลองงานไม่ผ่าน ต้ องปฏิบตั ิอย่างไร?
• การกําหนด วัน เวลา ทํางาน (Working Times) มีหลักเกณฑ์ที่ถกู ต้ องตามกฎหมายอย่างไร?
• จุดบอดที่มกั เข้ าใจผิด เกี่ยวกับ วันหยุด (Holiday) วันลา (Leave for absence)
• ปั ญหาที่เกิดขึ ้น...จากความไม่ร้ ู ไม่เข้ าใจ ความเคยชิน เกี่ยวกับ ค่าจ้ าง ค่าล่วงเวลา ค่าทํางานในวันหยุดทํา
ให้ เกิดการฟ้องร้ องคดีแรงงาน
• การจ่ายค่าจ้ าง ค่าตอบแทน ค่าจ้ างขันตํ
้ า่ กรณีตา่ งๆ (กรณีเป็ นลูกจ้ างรายวัน ลูกจ้ างทดลองงาน)
วิทยากร
อาจารย์ นนั ทภพ ทองนุ่น ผูจ้ ดั การฝ่ ายทรัพยากรบุคคลและทนายความ
วิธก
ี ารสัมมนา

ใช ้วิธก
ี ารบรรยาย กรณีตวั อย่าง
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ค่าลงทะเบียนอบรม

(รวมค่าเอกสาร ค่าวิทยากรและอาหารกลางว ัน เครือ
่ งดืม
่ อาหารว่าง 2 เบรค)
ค่าอบรม

ราคาก่อน
VAT

VAT 7%

ภาษีห ัก ณ ทีจ
่ า่ ย
3%

ราคาสุทธิ

ค่าอบรม /1 ท่าน

3,900

273

(117)

3,952

Early Bird ชําระล่วงหน้า/ลูกค้า
เก่า

3,500

245

(105)

3,640

วิธก
ี ารชําระเงิน:
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 และหนังสอ
ื่ บริษัทของท่าน และชอ
ื่ หลักสูตร
พร ้อมระบุชอ
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่
2. ชําระด ้วยเช็คบริษัท สงั่ จ่าย หจก.โปรเฟสชน
(Professional Training Solution 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
ต้ องการจัดแบบ In-house Training ภายในองค์ กร ติดต่ อ คุณอรั ญญา 086-6183752
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แบบฟอร์มยืนยันการจัดอบรมภายใน

กฎหมายแรงงานสําหร ับการบริหารทร ัพยากรมนุษย์
ส่งมาที่ email : ptstraining3@gmail.com หรือ Fax 02-9030080 ext.9330

บริษทั __________________________________________________________________________
ที่อยู่ออกใบกํากับภาษี _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
รหัสไปรษณีย_์ ____________________เลขประจําตัวผูเ้ สียภาษี_____________________________
ชื่อผูป้ ระสานงาน (HR)____________________________โทรศัพท์ _____________ต่อ_______
Fax: _____________________ E-mail: _________________________________________
วันสัมมนา_______________________________________________________________________
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________
ตําแหน่ ง: ___________________________________มือถือ ____________________________
E-mail: ____________________________________________________________________
2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________
ตําแหน่ ง: ___________________________________มือถือ: ___________________________
E-mail: _____________________________________________________________________
3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________
ตําแหน่ ง: ___________________________________มือถือ: ___________________________
E-mail: _____________________________________________________________________
หมายเหตุ

กรณียกเลิกการเข้ าสัมมนากรุณาแจ้ งล่วงหน้ า 7 วันก่อนวันสัมมนา มิฉะนันจะต้
้ องชําระ 30% ของราคาค่าสัมมนา

ค่าฝึ กอบรม สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบคุ คลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริ ง
(พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ .ศ.2548 เป็ นต้ นไป)
กรณีหกั ภาษี ณ ที่จา่ ย หจก.โปรเฟสชัน่ แนล เทรนนิ่ง โซลูขนั่
เลขที่ 89/161 หมูบ่ ้ านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
เลขประจําตัวผู้เสียภาษี 0103553030100
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