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กฎหมาย
แรงงาน
ที่ฝายบุคคลควรรู

(มอบวุฒิบัตร)

ภาคปฏิบัติ


หากผูปฏิบัติงานดานงานบุคคลขาดความรู
อยางแทจริงในเรื่องกฎหมายแรงงาน จะทําให
มีปญหาดานกฎหมายหลบซอนอยูมากมาย
ในการบริหารงาน และรอวันที่จะปรากฏออกมา
ซึ่งอาจจะยากที่จะแกไขในวันขางหนา

กฎหมายมีความสําคัญมากขึน้ อย่าง
รวดเร็ว มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใหม่ ๆ
ที่ทาํ ให้ความรู้เก่า ๆ ใช้ไม่ได้แล้วในหลาย
กรณี ถึงเวลาแลวที่จะตองเรียนรู และทําความ
เขาใจกับกฎหมายแรงงานอยางแทจริง รวมทั้ง
ผูที่เคยรูอยูบางแลวก็ควรเขามาฝกอบรม
เพื่อ Update กฎหมายและแนวคําพิพากษา
ฎีกาใหม ๆ กอนจะสายเกินแก

เปนหลักสูตรแนะนําความรูดานกฎหมายที่
เน้ นภาคปฏิ บตั ิ และวิ ธีแก้ปัญหา ถายทอด
อยางเขาใจงาย แมนยํา ตรงประเด็นกับ
ความตองการของฝายบุคคลที่ตองการทราบ
หลักกฎหมายที่ชัดเจน ทางแกของการที่
บริษัทเคยทําผิดไว รวมทั้งการแกปญหาเชิง
แรงงานสัมพันธ

วิ ทยากร

อาจารย อรรถพล มนัสไพบูลย
กรรมการ บริษัท กรุงเทพนิติการ จํากัด
อดีตผูบริหารงานบุคคลองคกรชั้นนํา

วัน เวลา และสถานที่

วันศุกรที่ 18 สิงหาคม 2560

เวลา 09.00 – 16.00 น. (ลงทะเบียน 08.30 น.)

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท ซอย 23)

อัตราคาอบรมทานละ
บุคคลทั่วไป
4,000 บาท +VAT 280 รวม 4,280 บาท
สมาชิก
3,500 บาท +VAT 245 รวม 3,745 บาท
ชําระเงินกอนวันที่ 11 ส.ค. 2560 ลด 300 บาท

หัวขอการฝกอบรม
สัญญาจ้างงานที่สมบูรณ์ ควรมีขอความอยางไร (แนะนําตัวอยางสัญญาจางงานทุกประเภท... ที่ปรับปรุงใหมอยาง
สมบูรณ)
อะไร เป็ นค่าจ้าง อะไร เป็ นสวัสดิ การ เทคนิคการเขียนหลักเกณฑการใหสวัสดิการอยางรัดกุม ไมเกิดปญหาตามมา
ขอกฎหมายและปญหาที่เกี่ยวกับลูกจ้างทดลองงาน
การจัดใหมีหลักประกันในการจ้างงานบางลักษณะงาน และปญหาที่ควรระวัง
การแกปญหาเกี่ยวกับการจ้างเหมาค่าแรงที่ตองจัดสิทธิประโยชนและสวัสดิการที่เปนธรรมให โดยไมเลือกปฏิบัติ
ปญหาที่ทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับการจ้างงานแบบมีกาํ หนดเวลา ที่สถานประกอบการตาง ๆ นิยมจางกัน โดยไมรูวา
เปนระเบิดเวลาลูกใหญเกี่ยวกับความรับผิดชอบเรื่องคาชดเชย
ขอกฎหมายเกี่ยวกับวันหยุด วันลา ทุกประเภท รวมทั้งการเปลี่ยนวันหยุด แลกวันหยุด
ปญหาการทํางานและการจ่ายค่าล่วงเวลา ค่าทํางานในวันหยุด ในภาคปฏิบัติ ที่ยังมีเรื่องที่ไมสอดคลองกับกฎหมาย
อีกมาก
การเขียนข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางานที่สมบูรณ์และรัดกุม ควรตองระวังเรื่องอะไรบาง
วินัย การลงโทษทางวินัย เทคนิคการสอบขอเท็จจริง การออกหนังสือเตือน
การเลิ กจ้าง การจ่ายค่าชดเชย ขอควรระวัง ปญหาที่จะตามมา
วิธีเปลี่ยนสภาพการจาง
รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการทํางานอื่น ๆ เชน กฎหมายแรงงานสัมพันธ/ประกันสังคม เปนประเด็นที่ใชมากและมักมี
ปญหาในทางปฏิบัติ
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1. ชื่อ-นามสกุล........................................................................... ชื่อและที่อยูบริษัทสําหรับออกใบกํากับภาษี รหัสสมาชิก M-……….....…..
ตําแหนง ................................................................................
E-mail.............................................มือถือ.............................
2. ชื่อ-นามสกุล...........................................................................
ตําแหนง................................................................................
E-mail.............................................มือถือ.............................
วิธกี ารชําระเงิน

บริษทั …………………………………………………………....….……….
ที่อยู ……………………………………………………………....…………
……………………………………………………...……………....………
เลขประจําตัวผูเสียภาษี………………………...……สาขา………....…….
โทรศัพท …..……..….……ตอ…….….. โทรสาร ……..……………....….
ประเภทธุรกิจ ……………………………ผูติดตอ..………….…....………
E-mail...................................................มือถือ......................................

โอนเงิน หรือเช็คขีดครอมในนาม บริษทั เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด หรือ HR Center Co., Ltd.
 ธนาคารกรุงเทพ สาขาสีแ่ ยกบางนา บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 2403005727
 ธนาคารไทยพาณิชย สาขาศรีนครินทร (กรุงเทพกรีฑา) บัญชีออมทรัพย เลขที่ 0802359647

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาถนนศรีนครินทร-กรุงเทพกรีฑา บัญชีออมทรัพย เลขที่ 3071269091

1. บริษทั ขอสงวนสิทธิใ์ นการเก็บคาใชจา ยเพิม่ หากมีคา ธรรมเนียมในการโอนเงินเกิดขึน้
2. คาธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถามี) ผูโ อนเงินตองเปนผูช าํ ระคาธรรมเนียมเอง

กรณีชาํ ระเงินลวงหนา กรุณา Fax สําเนาใบโอนเงิน โดยระบุชอื่ บริษทั ชือ่ หลักสูตร พรอมเอกสารหักภาษี ณ ทีจ่ า ย 3% มาทีบ่ ริษทั กอนวันฝกอบรม
เอกสารหักภาษี ณ ทีจ่ า ย 3% กรุณานํามาใหในวันฝกอบรม มิฉะนัน้ จะตองชําระคาฝกอบรมเต็มจํานวน
บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด 52/37 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250
เลขที่ประจําตัวผูเสียภาษี 13 หลัก 0105540023934
หมายเหตุ กรณียกเลิกการเขาฝกอบรมกรุณาแจงลวงหนา 7 วันกอนวันฝกอบรม มิฉะนัน้ จะตองชําระ 30% ของราคาคาฝกอบรม

สนใจสมัครสมาชิกหรือสํารองทีน่ งั่ public1.hrcenter@gmail.com โทรศัพท (02) 736-2245-7 โทรสาร (02) 736-0470-1
อัตราคาฝกอบรมรวมเอกสาร, อาหารวาง และอาหารกลางวัน (ราคาตอ 1 ทาน)

