ขอเชิญเข้าร่ วมอบรมสัมมนาเชิงรุ ก หลักสูตร

Update...

กฎหมายคุม
 ครองแรงงาน

ฉบับใหม 2562

(กฎหมายคุม ครองแรงงานฉบับใหม ประกาศใชแลวนายจางตองรับมืออยางไร..?)
วัตถุประสงค์
1. เพือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบการเปลียนแปลงและรายละเอียดผู้เข้าอบรมได้รบั หนังสือ ท่ า นละ
เล่มของกฎหมายใหม่ทประกาศใช้
ี
2. เพือให้นําความรูท้ ได้
ี รบั จากการอบรมไปประยุกต์ใช้และปฏิบตั ไิ ด้จ ริงต่ อ การบริห าร – จัดการงาน
ต่างๆ ในองค์กร
3. เพือให้ทราบและเป็นกรณีศกึ ษาถึงแนวทางการตัดสินคดีแรงงานตามคําพิพากษาของศาลฎีกา
หมวด 1 : การเปลียนแปลงกฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ล่าสุด ปี
2562
1. กฎหมายคุ้มครองแรงงานที มีผลบังคับใช้ลา่ สุด 7 ประการ
1.1. การได้รบั สิ ทธิ เท่ าเที ยมกันระหว่างลูกจ้างชายกับลูกจ้างหญิ ง
 การทํางาน ...... ตําแหน่ งงาน
 ค่าจ้าง ...... ค่าสวัสดิการ
1.2. การลากิ จธุระอันจําเป็ นโดยได้รบั ค่าจ้างตามกฎหมายใหม่
 ลากิจได้ปีละวัน .....ผู้มสี ทิ ธิได้รบั ค่าจ้างตามกฎหมายใหม่ใคร
บ้าง.?
 เดิมลูกจ้างลากิจได้รบั ค่าจ้างอยู่แล้ว 6 วันต้องทําอย่างไร..? .....ต้อง
ผู้เข้ าอบรมได้ รับหนั งสือท่ านละ 1 เล่ ม
นํ าไปผูกพันกับการลาเพือมาสายหรือไม่.?
1.3. สิ ทธิ ในการ ลาคลอด – ลาหลังคลอดบุตร สําหรับลูกจ้างหญิ ง อภินันทนาการโดย สํานั กพิมพ์ วญิ ูชน
 กรณีลาตรวจครรภ์ได้รบั ค่าจ้างอย่างไร..?... ลาหลังคลอดบุตรได้รบั ค่าจ้างอย่างไร..?
ั หาอะไร..?
 ค่าคลอดบุตร เบิกได้อย่างไร..? ใครจ่าย...การลาไม่ครบ ตามกฎหมายกําหนดจะเกิดปญ
1.4. การย้ายสถานประกอบกิ จการ ของนายจ้าง
ี
างย้ายมีกรณีใดบ้าง.? .... ต้องบอกกล่าวล่วงหน้ าอย่างไร..?
 เหตุทนายจ้
 ไม่ย้ายตามไปได้รบั ค่าชดเชย - ค่าสวัสดิการอย่างไร..? .....การย้ายจะได้รบั ค่าจ้างอย่างไร?
ค่าสวัสดิการอย่างไร..?
1.5. การเปลียนนายจ้างใหม่ หรือเปลียนนิ ติบคุ คล

 จะมีการรับทราบเอกสารจากนายจ้างอย่างไร..? ..... ค่าจ้าง - สวัสดิการ จะได้รบั ในสภาพเดิม

หรือไม่.?
 ถ้านายจ้างใหม่สร้างกฎขึนมาเองทําได้หรือไม่.? .... ถ้าลูกจ้างไม่ยนิ ดีกบั นายจ้างใหม่ ทําอะไรได้
บ้าง.?
1.6. การจ่ายค่าจ้าง - ค่าตอบแทนในการทํางาน
 องค์ประกอบทีสําคัญของคําว่าค่าจ้าง คืออะไร..? .....จะต้องจ่ายในอัตราเท่าใด.?
 ถ้าไม่จ่ายหรือจ่ายไม่ครบจะมีความผิดอย่างไร..? .....การเสียดอกเบียตามกฎหมายใหม่ต้องจ่าย
อย่างไร..?
1.7. ค่าชดเชยในอัตราใหม่ทีประกาศใช้ตามกฎหมายใหม่
 มีหลักเกณฑ์ 6 อัตราอะไรบ้าง.?
.......ผู้มสี ทิ ธิทจะได้
ี รบั มีใครบ้าง.?
 ผู้ทจะเกษี
ี
ยณ 31 ธ.ค. 2562 จะได้รบั สิทธิอย่างไร..? ..... กรณีฟ้องคดีอยู่ทศาลยั
ี
งไม่สนสุ
ิ ดจะได้รบั
สิทธิอย่างไร..?
หมวด : การนํากฎหมายใหม่ไปประยุคใช้กบั สภาพการจ้างเดิ ม
2. การแก้ไข - เปลียนแปลง - หรือเพิ มสิ ทธิ ของลูกจ้างตามกฎหมายใหม่เข้าในข้อบังคับในการ
ทํางานต้องทําอย่างไร..? ต้องแจ้งลูกจ้างหรือ ภาครัฐหรือไม่
ี สทิ ธินายจ้าง
 พิจารณาถึงกฎมายใหม่ทให้
3. การเปลียนแปลงสภาพการจ้างให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่ ภาคปฏิ บตั ิ จริ งต้องทําอย่างไร..?
ั หากับพนักงานภายหลัง
 แนวทางการปฏิบตั ใิ นองค์กรเพือป้ องกันมิให้เกิดปญ
4. หลักเกณฑ์การกําหนดวันหยุดตามประเพณี พิจารณาจากอะไร.? ถ้ากําหนดไปแล้วต้องการ
สลับกับวันอืน ต้องทําอย่างไรบ้าง..?
 พิจารณาถึงหน่ วยงานภาครัฐและการเห็นชอบจากลู กจ้าง
5. การจัดเวลาพักในวันทํางานปกติ - ทํางานล่วงเวลา - ทํางานในวันหยุด ต้องจัดอย่างไร..?
 พิจารณาถึงหลักกฎหมายคุม้ ครองแรงงาน พร้อมคําอธิบาย
6. การลากิ จเพือ อุปสมบท –แต่งงาน – ครอบครัวเสี ยชี วิต – รับราชการทหารหรือระหว่าง
นายจ้างให้ไปบําบัดสารเสพติ ด นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างหรือไม่อย่างไร..?
 มีคาํ แนะนํ าตามหลักกฎหมาย - ระเบียบปฏิบตั ขิ ององค์กรต่างๆ พร้อมคําอธิบาย
7. กรณี ออกจากงาน – เกษี ยณงาน – หรือนายจ้างปลดออก – ไล่ออก สิ ทธิ ในวันหยุดพักผ่อน
ประจําปี หรือ ลากิ จได้รบั ค่าจ้าง ลูกจ้างจะได้รบั สิ ทธิ อย่างไร..?
ี ขดั ต่อกฎหมายแรงงาน
 มีคาํ แนะนํ าพร้อมคําอธิบาย การได้รบั สิทธิทไม่
ั ความเสี ยหายเพี ยงเล็กน้อยไม่สมควรแก่การเลิ กจ้างแต่
8. เมือลูกจ้างทําผิ ดนายจ้างได้รบ
นายจ้างเลือกที จะเลิ กจ้าง นายจ้างต้องจ่ายค่าอะไรบ้าง.?
 ยกตัวอย่าง การเลิ กจ้าง 8 กรณี พร้อมคําอธิบายหลักการพิจารณาและสิทธิทลูี กจ้างได้รบั ตาม
กฎหมาย
9. นายจ้าง มีสิทธิ ฟ้องลูกจ้าง - อดี ตลูกจ้าง - ว่าที ลูกจ้าง - หรือลูกจ้างฟ้ องว่าที นายจ้าง - เป็ น
หมืนหรือเป็ นแสนๆ ที เกิ ดข้อพิ พาทกันในศาลแรงงานมีกรณี ใดบ้าง.?
 มีตวั อย่าง เป็ นกรณีศกึ ษาทีฟ้องกันในศาล พร้อมคําอธิบาย

10. กรณี ปลดออก - ไล่ออก - เลิ กจ้าง ไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้ าไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยมีกรณี

ใดบ้าง.?
 ยกตัวอย่าง 10 กรณี
11. เลิ กจ้างลูกจ้างที จะต้องบอกกล่าวล่วงหน้ ามีกรณี ใดบ้าง?
 ยกตัวอย่าง การเลิกจ้างในกรณี ต่างๆ
12. เลิ กจ้างลูกจ้างที ต้องจ่ายค่าชดเชยมีกรณี ใดบ้าง.?
 ยกตัวอย่าง การเลิกจ้างในกรณี ต่างๆ
13. ห้ามมิ ให้นายจ้าง เลิ กจ้างลูกจ้างตามกฎหมายมีกรณี ใดบ้าง.?
 ยกตัวอย่าง การห้ามเลิ กจ้างในกรณี ต่างๆ
หมวด 3 : คดี แรงงานที ตัดสิ นจากคําพิ พากษาฎี กา พร้อมคําอธิ บาย
14. ตามใบสมัครงานมี ขอ้ ความว่าในระหว่างเป็ นลูกจ้าง ข้าฯจะไม่ไปทํางาน - นําความลับของ
นายจ้างไปเปิ ดเผย - ไปถือหุ้น กับคู่แข่งทางการค้าของนายจ้าง เมือลูกจ้างฝ่ าฝื นจะมีความผิ ด
อย่างไร..? จะชดใช้ค่าเสี ยหายต่อนายจ้างอย่างไร..?
 มีตวั อย่าง คําพิพากษาฎีกาทีตัดสินคดีนี พร้อมคําอธิบาย
15. สัญญาจ้างที นายจ้างทําขึนกับลูกจ้างที ขัดต่อกฎหมายเป็ นโมฆะเป็ นสัญญาจ้างลักษณะใด.?
 ยกตัวอย่าง คําพิพากษาฎีกา 5 คดี ทีตัดสินคดีลกั ษณะนี พร้อมคําอธิบาย
ั ในเครือ
16. ข้อตกลง-ข้อบังคับในการทํางานเดิ มเกษี ยณงานอายุ 60 ปี นายจ้างย้ายไปอยูใ่ นบริ ษท
ที เกษี ยร 55 ปี ลูกจ้างจะได้รบั สิ ทธิ ตามเงือนไขใด.?
 มีคาํ พิพากษาฎีกาทีตัดสินคดีนี พร้อมคําอธิบาย
17. ใช้ของแหลมกรีดรถยนต์เพือนร่วมงานซึงจอดอยูใ่ นบริ เวณที จอดรถตามที นายจ้างจัดให้เป็ น
ความผิ ดที นายจ้าง เลิ กจ้างได้หรือไม่ เพราะเหตุใด.?
 มีคาํ พิพากษาฎีกาทีตัดสินคดีนี พร้อมคําอธิบาย
18. ลูกจ้างเสพสิ งมึนเมาแล้วเข้ามาทํางานโดยไม่ได้ ทําให้นายจ้างได้รบ
ั ความเสี ยหาย นายจ้างมี
สิ ทธิ ลงโทษได้เพี ยงใด.?
 มีคาํ พิพากษาฎีกาทีตัดสินคดีนี พร้อมคําอธิบาย
19. ลูกจ้างชายกระทําการล่วงเกิ นทางเพศลูกจ้างหญิ งด้วยวาจา - ทังทํากิ ริยา - ท่ าทางประกอบ
หลายครังจนรู้สึกอาย ทําไม...? เลิ กจ้างเป็ นความผิ ดร้ายแรงได้.? เพราะอะไร..?
 มีคาํ พิพากษาฎีกาทีตัดสินคดีนี พร้อมคําอธิบาย
20. ลูกจ้างนําภาพถ่ายที เปลือยระหว่างตนกับหญิ งขณะร่วมประเวณี กน
ั ที ตนบันทึ กไว้ ออก
เผยแพร่เพือประจานหญิ ง จนเป็ นข่าวทางสือต่างๆ ซึงระบุว่าตนเป็ นพนักงานฝ่ ายช่างของ
นายจ้างซึงเป็ นการกระทํานอกโรงงาน-นอกเวลางาน ทําไม..? นายจ้างเลิ กจ้างได้เพราะอะไร..?
 มีคาํ พิพากษาฎีกาทีตัดสินคดีนี พร้อมคําอธิบาย
ู ีอาํ นาจกระทําการแทนนายจ้างจะมีผลเมือใด..?
21. ลูกจ้างแจ้งลาออกต่อผู้บงั คับบัญชา ซึงมิ ใช่ผ้ม
 มีคาํ พิพากษาฎีกาทีตัดสินคดีนี พร้อมคําอธิบาย
ั ลูกจ้าง
22. ลูกจ้างฟ้ องเป็ นคดี ความเกิ ดขึนที ศาลมากมาย กรณี นายจ้างไม่ออกใบผ่านงานให้กบ
ทดลองงาน - ลูกจ้างประจํา - ลูกจ้างตามสัญญาจ้าง นายจ้างต้องรับผิ ดในทางเสี ยหายต่อ
ลูกจ้างอย่างไร..?

 มีคาํ พิพากษาฎีกาทีตัดสินคดีนี พร้อมคําอธิบาย
23. ลูกจ้างทําผิ ดวิ นัยร้ายแรงนายจ้างมีนโยบายเลิ กจ้าง วิ ธีทีจะทําให้ลูกจ้างไม่ไปฟ้องศาล

ภายหลังหรือไปเรี ยกร้องค่าใดๆ ไม่ได้ ต้องทําข้อตกลงระหว่างนายจ้าง - ลูกจ้างอย่างไร..?
 มีคาํ พิพากษาฎีกาทีตัดสินคดีนี พร้อมคําอธิบาย
 ถาม – ตอบ – แนะนํ า

วิทยากร อาจารย์ สมบัติ น้ อยหว้า
ประวัติการทํางาน / ประสบการณ์
 เป็ นผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานกลางกรุงเทพฯ 9 ปี ( 4 สมัย )
 เป็ นผู้ประนอมคดี ในศาลแรงงานกลาง กรุงเทพฯ
 เป็ นกรรมการ (บอร์ด) ค่าจ้างขันตําทีกระทรวงแรงงาน
 เป็ นทีปรึกษาด้านแรงงาน จดทะเบียนทีกระทรวงแรงงาน
 เป็ นอนุ กรรมการประกันสังคม ณ สํานักงานใหญ่ จ. นนทบุร ี
 เป็ นผู้จดั การฝ่ายบุคคลบริษทั ดับบลิว เอส เอส กรุป๊ ประเทศไทยจํากัด
 วิทยากรบรรยายหลักสูตร การกล่าวโทษ - เลิกจ้าง -ต่อสูใ้ ห้ชนะคดีในศาล
 วิทยากรบรรยายหลักสูตร ขอบเขตการใช้อํานาจตามหน้ าทีของหัวหน้ างาน
 วิทยากรบรรยายหลักสูตร กฎหมายแรงงานสําหรับการบริหารงาน HR.มือใหม่
 วิทยากรบรรยายหลักสูตร การจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายภายใต้ MOU
 วิทยากรบรรยายหลักสูตร เทคนิ คการเจรจาต่อรอง ข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงาน
 วิทยากรบรรยายหลักสูตร กฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ประกาศใช้แล้วนายจ้างต้ องรับมื อ
อย่างไร..?

กําหนดการ วันพุธที 5 มิ ถนุ ายน
. - . น.
เวลา
สถานที

หมายเหตุ
…………………………….

โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขมุ วิท ซ.

บุคคลทัวไป
สมาชิ ก, โอนเงิ นก่ อน

พ.ค.

สมัคร คนขึนไป ท่ านละ ,
สมัคร คนขึนไป ท่ านละ ,

- ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาสามารถนํ าไปลดหย่อนภาษีเงินได้นิตบิ คุ คลได้
- ราคารวมเอกสารประกอบการสัมมนา, อาหารกลางวัน, นํ าชา-กาแฟ

,
,
,
,

+
+
+
+

%

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิง เซ็นเตอร์ จํากัด
34/289 หมู่บา้ นไทยสมบูรณ์ 2 หมู่ท ี 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
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ใบลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมสัมมนา
หลักสูตร
กําหนดการ

………/………/………

Update...กฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่
กฎหมายคุม้ ครองแรงงานฉบับใหม่ประกาศใช้แล้วนายจ้างต้องรับมืออย่างไร..?
วันพุธที มิ ถนุ ายน
เวลา 09.00-16.00 น. โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท ซ.

รายการค่าลงทะเบียน: 1 ท่า น
บุคคลทัวไป
สมาชิก, โอนเงินก่อน 30 พ.ค. 2562

ราคา + vat 7%
 3,900 + 273 = 4,173
 3,500 + 245 = 3,745
 สมัคร 3 คนขึนไป ท่า นละ 3,200
(3,200 + 224 = 3,424)
 สมัคร 5 คนขึนไป ท่า นละ 2,900
(2,900 + 203 = 3,103)

ราคาหล ังห ัก ณ ทีจ่าย
 4,173 – 117 = 4,056
 3,745 - 105 = 3,640
 3,424 - 96 = 3,328
 3,103 - 87 = 3,016

รายชื่อผูเขารวมสัมมนา
1. ......................................................... ตําแหน่ง...............................มือถือ.................................................
Name……………………………………….Surname………………………………………Position/Section……………………………..…
2. ......................................................... ตําแหน่ง...............................มือถือ.................................................
Name……………………………………….Surname………………………………………Position/Section……………………………..…
3. ......................................................... ตําแหน่ง...............................มือถือ.................................................
Name……………………………………….Surname………………………………………Position/Section……………………………..…
4. ......................................................... ตําแหน่ง...............................มือถือ.................................................
Name……………………………………….Surname………………………………………Position/Section……………………………..…
5. ......................................................... ตําแหน่ง...............................มือถือ.................................................
Name……………………………………….Surname………………………………………Position/Section……………………………..…

 ทีอ่ ยูเพื่อออกใบเสร็จ : (กรุณากรอกรายละเอียดใหชัดเจนเพื่อความถูกตองในการออกใบเสร็จ)
(บจก./บมจ./หจก./สวนบุคคล) ชื่อ...................................................เลขประจําตัวผูเสียภาษี.....................................................
 สํานักงานใหญ  สาขา...........เลขที่..................หมู................อาคาร/หมูบ าน.......................................ชั้น.......................
ตรอก/ซอย.............................ถนน...............................แขวง/ตําบล................................อําเภอ/เขต...........................................
จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย...................โทรศัพท.....................................โทรสาร..................................................
ผูประสานงาน..............................................มือถือ....................................E-mail : .....................................................................
 ต้องการห ักภาษี ณ ทีจ่า ยหรือไม่  ต ้องการ
 ไม่ต ้องการ
กรณี ห ักภาษี ณ ทีจ่าย 3% ในนาม บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิง เซ็นเตอร์ จํากัด
เลขที 34/289 หมู่บ ้านไทยสมบูรณ์ 2 หมู่ท ี 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
เลขประจําตัวผู ้เสียภาษี : 0135556000220
โอนเงินเข้าบ ัญชี : บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิง เซ็นเตอร์ จํากัด ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซียร์รงั สิต
เลขทีบัญชี 364-236239-5
ธนาคารกสิกรไทย สาขาฟิ วเจอร์ พาร์ค รังสิต 2 เลขทีบัญชี 022-3-65013-9
กรุณาแฟกซ์ใบลงทะเบียนหรือหลักฐานการโอนเงินมาที โทรสาร 02-157-1599, 02-903-0080 ต่อ 5283

บริ ษทั เคเอ็นซี เทรนนิ ง เซ็นเตอร์ จํากัด
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โทร. 02-191-2509, 062-315-5283, 081-847-6341 โทรสาร - - , - ต่อ
e-mail : knctrainingcenter@hotmail.com, www.knctrainingcenter.com

