การอบรมเรื่อง กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างาน และผู้บริหารควรรู้
วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
******************
PDU 9 หน่วย
หลักการและเหตุผล
มีคำกล่ำวอยู่ว่ำ “ประชาชนจะอ้างว่าไม่รู้กฎหมายไม่ได้” เพรำะกฎหมำยถือเป็นสิ่งจำเป็นที่ประชำชนทุกคนจะต้องรู้
เมื่อทำควำมผิดแล้วจะอ้ำงว่ำทำไปเพรำะไม่รู้กฎหมำยก็ไม่ได้
เป็นเรื่องแปลกแต่จริง นั่นคือยังมีเจ้ำของกิจกำร หัวหน้ำงำนและผู้บริหำรอีกไม่น้อยที่ไม่รู้กฎหมำยแรงงำนและไม่ได้ให้
ควำมสำคัญกับกฎหมำยแรงงำนเลย และยังมีกำรกระทำกับลูกจ้ำงอย่ำงไม่ถูกต้องโดยไม่รู้กฎหมำยแรงงำนว่ำผิดหรือไม่ซึ่งทำ
ให้เกิดกำรร้องเรียน หรือกำรฟ้องร้องตำมมำไม่น้อย ในที่สุดก็ทำให้แรงงำนสัมพันธ์ในองค์กรเกิดปัญหำมีกำรทำงำนแบบไม่
ไว้ใจซึ่งกันและกัน และทำให้บริษัทต้องเสียภำพลักษณ์ชื่อเสียงไปสู่สำธำรณะ
หลักสูตรนี้ จะช่วยให้เจ้ำของกิจกำร หัวหน้ำงำนและผู้บริหำรทุกระดับได้เข้ำใจหลักและเจตนำรมณ์ของกฎหมำยแรงงำน
มำกยิ่งขึ้นด้วยกำรใช้กรณีศึกษำที่น่ำสนใจมำเป็นแนวทำงกำรอธิบำยเพื่อให้ผู้เข้ำอบรมได้ฝึกสมองประลองควำมรู้ควำมเข้ ำใจ
ในด้ำนกฎหมำยแรงงำนเพื่อนำไปสร้ำงแรงงำนสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร และทำให้เกิดภำพลักษณ์ชื่อเสียงที่ดีขององค์กรต่อไป
รูปแบบการสัมมนา
ใช้กรณีศึกษำด้ำนแรงงำนตลอดกำรฝึกอบรม โดยกำรนำควำมรู้ด้ำนกฎหมำยแรงงำนเข้ำมำประยุกต์และกระตุ้นควำมคิดเห็น
ของผู้เข้ำอบรมเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบกำรณ์ซึ่งกันและกัน
วิทยากร

อาจารย์ธารงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์
วิทยำกร/ที่ปรึกษำอิสระ
และผู้เขียนหนังสือ “ หัวหน้ำงำนกับกำรบริหำรงำนบุคล ”
“เสริมทักษะหัวหน้ำงำนยุคใหม่”
“HR How to”
“HR Hoe to Season2”
“มำยำคติในกำรบริหำรงำนบุคคล”

กาหนดการ
8.30-9.00 น.
ลงทะเบียน
9.00-16.00 น.
เริม่ บรรยาย โดยมีหัวข้อดังนี้
เรื่องของข้อบังคับกำรทำงำนและทะเบียนลูกจ้ำงที่นำยจ้ำงควรรู้
ค่ำจ้ำงคืออะไรและอะไรไม่ใช่ค่ำจ้ำง, ค่ำบริกำร/ค่ำครองชีพ/ค่ำตำแหน่ง/ค่ำภำษำ/ค่ำวิชพี เป็นค่ำจ้ำ งหรือไม่ ,
สวัสดิกำรเป็นค่ำจ้ำงหรือไม่
สัญญำจ้ำงมีกปี่ ระเภท สัญญำจ้ำงต้องทำเป็นลำยลักษณ์อกั ษรหรือไม่
ลักษณะของสัญญำจ้ำงแบบแปลกๆ ทีน่ ำยจ้ำงไม่ควรทำ
จะทำสัญญำจ้ำงห้ำมลูกจ้ำงไปทำงำนกับคูแ่ ข่งได้หรือไม่
กำรเลิกจ้ำงลูกจ้ำงชัว่ ครำวต้องจ่ำยค่ำชดเชยหรือไม่
บริษทั สำมำรถเรียกเงินค้ำประกันกำรทำงำนได้ทกุ กรณีหรือไม่ หรือจะให้หำคนค้ำประกันกำรทำงำนได้หรือไม่
บริษทั จะไม่คนื เงินค้ำประกันกำรทำงำนหำกพนักงำนไม่ผ่ำนทดลองงำนได้หรือไม่
กรณีใดบ้ำงทีส่ ำมำรถเรียกเงินค้ำ ประกันได้ และต้องทำอย่ำงไร
เรื่องของกำรลำป่วย, ลำทำหมัน, ลำกิจ, ลำเรียกระดมพล, ลำฝึกอบรม, ลำคลอด
เรื่องของกำรลำพักร้อน หรือ “วันหยุดพักผ่อนประจำปี” ที่มกั จะเรียกและเข้ำใจทำให้กำรปฏิบัตทิ ี่ผดิ
เรื่องของค่ำล่วงเวลำ ใครบ้ำงไม่มีสทิ ธิได้รับค่ำล่วงเวลำ หลักของค่ำล่วงเวลำคืออะไร
จะเหมำจ่ำยค่ำล่วงเวลำแบบอัตรำคงที่ได้หรือไม่
เรื่องของกำรเลิกจ้ำงและค่ำชดเชย
บริษทั ต้องออกหนังสือรับรองกำรทำงำนให้กบั พนักงำนทีถ่ ูกเลิกจ้ำงเพรำะทำผิดร้ำยแรงหรือไม่
กำรจ่ำยค่ำบอกกล่ำวล่วงหน้ำทีถ่ ูกต้องคืออย่ำงไร
กำรลำออกมีผลเมือ่ ไหร่ ต้องให้บริษัทอนุมัตหิ รือไม่
ไม่ยนื่ ใบลำออกตำมระเบียบ บริษัทมีสทิ ธิหักเงินเดือนงวดสุดท้ำยได้หรือไม่
ใบลำออกยกเลิกได้หรือไม่ ถ้ำถึงวันทีก่ ำหนดไว้ในใบลำออกแล้วมำทำงำนต่อไปได้หรือไม่
กำรตักเตือนและกำรทำหนังสือตักเตือนทีถ่ ูกต้องทำอย่ำงไร

**พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
พักรับประทำนชำ-กำแฟ

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

-ใบสมัครการอบรมเรื่อง กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างาน และผู้บริหารควรรู้
วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ที่อยู่หน่วยงำน/บริษัท ........................................................................
เลขที่ ......... หมู่ที่ ............. อำคำร ...................... ซอย .....................
ถนน ......................... ตำบล/แขวง ....................... อำเภอ/เขต .................
จังหวัด ................... รหัสไปรษณีย์ .................. โทรศัพท์ ............................
โทรสำร .................................... E-mail :.....................................
ผู้ประสำนงำนโดย ............................. โทรศัพท์ ....................................
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภำษี ..............................  สำนักงำนใหญ่  สำขำ ..............
ขอสารองรายชื่อเข้าร่วมอบรมดังต่อไปนี้

(กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง เพื่อความถูกต้องของวุฒบิ ัตร)

1) ชือ่ –นำมสกุล .............................................. เลขทีส่ มำชิก วสท. ..............
2) ชือ่ –นำมสกุล .............................................. เลขทีส่ มำชิก วสท. ..............
3) ชือ่ –นำมสกุล .............................................. เลขทีส่ มำชิก วสท. ..............

อัตราค่าลงทะเบียน
(อัตรำนี้รวมภำษีมลู ค่ำเพิ่ม 7%,ค่ำอำหำรกลำงวัน,อำหำรว่ำง,เอกสำรบรรยำย และ วสท.ได้รับกำรยกเว้นภำษีหกั ณ ทีจ่ ่ำย 3%)

 สมำชิก วสท.
 พนักงำนรัฐ/วิสำหกิจ
 บุคคลทัว่ ไป

2,800
3,200
3,500

บำท/ท่ำน
บำท/ท่ำน
บำท/ท่ำน

ฟรีสมำชิก วสท. 1 ปี สำหรับผู้เข้ำร่วมอบรมที่ชำระค่ำลงทะเบียนในอัตรำบุคคลทัว่ ไป
ดำวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครสมำชิกได้ที่ www.eit.or.th และยืน่ เอกสำรในวันอบรมเท่ำนั้น

การชาระค่าลงทะเบียน
เช็ค
โอนเงิน

สั่งจ่ำย สมำคมวิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์
เข้ำบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์ในนำมสมำคมวิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์
ธนำคำรไทยพำณิชย์ สำขำสภำกำชำดไทย
เลขที่ 045-2-03026-1
ธนำคำรกรุงเทพ สำขำสุรวงศ์
เลขที่ 147-4-32388-6
หมำยเหตุ : กรณีโอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำร กรุณำแฟกซ์สำเนำสลิปเงินโอน พร้อมระบุชื่อผูเ้ ข้ำสัมมนำ ที่อยู่ในกำรออกใบเสร็จ
ส่งแฟกซ์มำที่ 0-2184-4662

สนใจเข้ารับการอบรมหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
คุณสุพรรณีย์ แสนภักดี
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 538, FAX:(02)184-4662
E-mail : supannee@eit.or.th Website : www.eit.or.th

