การสัมมนาเรื่ อง กฎหมายแรงงานที่หัวหน้ างาน และผู้บริหารควรรู้
วันอังคารที่ 18 กันยายน พ.ศ.2561 ณ ห้ องประชุม 2 ชั้น 4 อาคาร วสท. ซอยรามคาแหง 39
จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่ งประเทศไทย ในพระบรมราชู ปถัมภ์
******************
หลักการและเหตุผล
มีคำกล่ำวอยูว่ ำ่ “เรำจะบอกว่ำเรำไม่รู้กฎหมำยไม่ได้” เพรำะกฎหมำยถือเป็ นสิ่ งจำเป็ นที่ประชำชนทุกคนจะต้องรู ้ เมื่อ
ทำควำมผิดแล้วจะอ้ำงว่ำทำไปเพรำะไม่รู้กฎหมำยก็ไม่ได้
เป็ นเรื่ องแปลกแต่จริ ง นัน่ คือยังมีหวั หน้ำงำนและผูบ้ ริ หำรอีกไม่นอ้ ยที่ไม่รู้กฎหมำยแรงงำนและไม่ได้ให้ควำมสำคัญ
กับกฎหมำยแรงงำนเลย และยังมีกำรกระทำกับลูกจ้ำงอย่ำงไม่ถูกต้องโดยไม่รู้กฎหมำยแรงงำนว่ำผิดหรื อไม่ซ่ ึ งทำให้เกิดกำร
ร้องเรี ยน หรื อกำรฟ้องร้องตำมมำไม่นอ้ ย ในที่สุดก็ทำให้แรงงำนสัมพันธ์ในองค์กรเกิดปั ญหำมีกำรทำงำนแบบไม่ไว้ใจซึ่ งกัน
และกัน
หลักสู ตรนี้จะช่วยให้หวั หน้ำงำนและผูบ้ ริ หำรได้เข้ำใจกฎหมำยแรงงำนมำกยิง่ ขึ้นด้วยกำรใช้กรณี ศึกษำที่น่ำสนใจมำ
เป็ นแนวทำงกำรสอนเพื่อให้ผเู ้ ข้ำอบรมได้ฝึกสมองประลองควำมรู ้ควำมเข้ำใจในด้ำนกฎหมำยแรงงำนเพื่อนำไปสร้ำงแรงงำน
สัมพันธ์ที่ดีในองค์กรต่อไป

สิ ทธิประโยชน์ ของผู้เข้ าอบรม
1. นิติบุคคล มีสิทธิ ยกเว้นภำษีเงินได้ สู งสุ ดถึง 200% ของรำยจ่ำยค่ำเข้ำอบรม ทั้งนี้เป็ นไปตำม พ.ร.บ. ออกตำมควำมใน
ประมวลรัษฎำกรว่ำด้วยกำรยกเว้นรัษฎำกร ฉบับที่ 437 พ.ศ. 2548 ถือเป็ นกำรฝึ กอบรมฝี มือแรงงำน ตำม พ.ร.บ.
ส่ งเสริ มกำรพัฒนำฝี มือแรงงำน พ.ศ.2550 ซึ่ งกำหนดให้นำยจ้ำงที่มีลูกจ้ำงตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป ต้องจัดอบรมให้แก่
ลูกจ้ำงไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 50 ของลูกจ้ำงทั้งหมด
รุ ปแบบการสั มมนา
ใช้กรณี ศึกษำด้ำนแรงงำนตลอดกำรฝึ กอบรม โดยฝึ กให้ผเู ้ ข้ำรับกำรอบรมคิดหำวิธีกำรแก้ไขปั ญหำที่เกิดจำกคนในรู ปแบบ
ต่ำง ๆ โดยกำรนำควำมรู ้ดำ้ นกฎหมำยแรงงำนเข้ำมำประยุกต์และนำเสนอควำมคิดเห็นในห้องอบรมเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมอง
และประสบกำรณ์ซ่ ึ งกันและกัน
โดยวิทยากร

อำจำรย์ ธำรงศักดิ์ คงคำสวัสดิ์

กาหนดการ
8.30-9.00 น.

ลงทะเบียน

9.00-16.00 น. เริ่มบรรยาย โดยมีหัวข้ อดังนี้




















สำระสำคัญของกฎหมำยแรงงำนในปัจจุบนั
สำระสำคัญของกฎหมำยแรงงำนฉบับปรับปรุ งแก้ไขใหม่
กำรค้ ำประกันกำรเข้ำทำงำนทำได้หรื อไม่
กำรเรี ยก-รับเงินค้ ำประกันกำรทำงำนทำได้หรื อไม่
เรื่ องน่ำรู ้เกี่ยวกับกำรจ้ำงพนักงำน Outsource และข้อควรระวัง
สัญญำจ้ำง, ข้อบังคับกำรทำงำน, ระเบียบ, คำสั่งที่ไม่เป็ นธรรมของนำยจ้ำงเป็ นอย่ำงไรบ้ำง
ทำอย่ำงไรเข้ำข่ำยกำรล่วงเกินทำงเพศ
หลักกำรทำงำนล่วงเวลำ, จะทำสัญญำรับเบี้ยเลี้ยงแทนค่ำล่วงเวลำได้หรื อไม่
ใครบ้ำงที่ไม่มีสิทธิ ได้รับค่ำล่วงเวลำ
กำรเลิกจ้ำงทำได้อย่ำงไรบ้ำง
กำรเลิกจ้ำงโดยไม่ตอ้ งจ่ำยค่ำชดเชยในกรณี ใดบ้ำง
กำรจ่ำยค่ำบอกกล่ำวล่วงหน้ำมีหลักอย่ำงไร และจ่ำยอย่ำงไรจึงจะถูกต้อง
กำรจ่ำยค่ำชดเชยตำมอำยุงำนมีอตั รำกำรจ่ำยอย่ำงไร
“ค่ำจ้ำง” คืออะไร และอะไรไม่ใช่ “ค่ำจ้ำง”
เรื่ องน่ำรู ้เกี่ยวกับกำรลำออกของพนักงำน
เรื่ องน่ำรู ้เกี่ยวกับกำรลำพักร้อน
หัวหน้ำงำนจะต้องอนุญำตให้ลูกน้องลำป่ วยได้ทุกกรณี หรื อไม่
วิธีกำรตักเตือน และกำรลงโทษทำงวินยั สำหรับลูกจ้ำงมีอะไรบ้ำง
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นจำกกรณี ศึกษำต่ำง ๆ เกี่ยวกับกฎหมำยแรงงำนในกำรบริ หำรงำนบุคคล

** พักรับประทานอาหารกลางวัน
พักรับประทานชา-กาแฟ

เวลา 12.00-13.00 น.
เวลา 10.30 – 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น.

ใบสมัคร...การสัมมนาเรื่ อง กฎหมายแรงงานที่หัวหน้ างาน และผู้บริหารควรรู้
วันอังคำรที่ 18 กันยำยน พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อำคำร วสท. ซอยรำมคำแหง 39
จัดโดย สถำบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทยในพระบรมรำชูปถัมภ์

ขอสารองรายชื่ อเข้ าร่ วมอบรมดังต่ อไปนี้ (กรุ ณาเขียนชื่ อ-นามสกุลตัวบรรจง เพื่อความถูกต้ องของวุฒิบัตร)
ชื่ อ – นามสกุล 1) ..................................................................... เลขที่สมำชิก วสท. ......./..................... โทรศัพท์......................
ชื่ อ – นามสกุล 2) ..................................................................... เลขที่สมำชิก วสท. ......../.................... โทรศัพท์......................
ที่อยูห่ น่วยงำน/บริ ษทั ..............................................................................................................................................................
เลขที่......................หมู่ที่ ............................ อำคำร.................................................. ซอย ...................................................
ถนน ........................................................ ตำบล/แขวง ................................................... อำเภอ/เขต ........................................
จังหวัด .......................................... รหัสไปรษณี ย ์ ........................................ โทรศัพท์ ...........................................................
โทรสำร ................................................................................. E-mail : .....................................................................................
ผูป้ ระสำนงำนโดย................................................................. โทรศัพท์ ................................................................................
เลขที่ประจำตัวผูเ้ สี ยภำษี ...................................................................  สำนักงำนใหญ่  สำขำ.....................................
อัตราค่ าลงทะเบียน
 สมำชิก วสท.
2,800
 พนักงำนรัฐ/วิสำหกิจ /บุคคลทัว่ ไป
3,200

บำท/ท่ำน
บำท/ท่ำน

(อัตรำนี้รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7%, ค่ำอำหำรกลำงวัน,อำหำรว่ำง, เอกสำรบรรยำย และ วสท.ได้รับกำรยกเว้นภำษีหกั ณ ที่จ่ำย 3% )

การชาระค่ าลงทะเบียน
 เงินสด
 เช็ค
 โอนเงิน

ชำระที่ อำคำร วสท. ชั้น 5 (ออกจำกลิฟต์ขวำมือ)
สัง่ จ่ำย สมำคมวิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์
เข้ำบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์ในนำมสมำคมวิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์
 ธนำคำรไทยพำณิ ชย์ สำขำสภำกำชำดไทย
เลขที่ 045-2-03026-1
 ธนำคำรกรุ งเทพ สำขำสุรวงศ์
เลขที่ 147-4-32388-6

หมำยเหตุ : กรณี โอนเงินเข้ำบัญชี ธนำคำร กรุ ณำแฟกซ์สำเนำสลิปเงินโอน พร้ อมระบุชื่อผูเ้ ข้ำสัมมนำ ที่อยูใ่ นกำรออกใบเสร็ จ
ส่งแฟกซ์มำที่ 0-2319-2710-1, 0-2184-4597-8 หรื อ Email : chadaporn.eit@gmail.com

ติดต่อ คุณชฎาพร พงษ์อิ่ม โทรศัพท์ 02-184-4600-9 ต่อ 524 แฟกซ์มาที่ 0-2319-2710-1, 0-2184-4597-8
หรือ Email : chadaporn.eit@gmail.com

