
 

กฎหมายแรงงาน

ประเด็นปัญหาแรงงาน ปี 2561

ที่นายจ้างและฝ่าย HR ต้องรู้
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เรียน สมาชิกวารสาร HR Society Magazine ขอเชิญเข้าร่วม

Update
!!

หัวข้อสัมมนา

1. Update!! ประเด็นกฎหมายแรงงานและเตรียมพร้อมในการ

บริหารงานบุคคลปี 2561 

• ประเด็นการเลิกจ้าง กรณีการเกษียณอายุ  
ถ้าหากไม่ได้กําหนดการเกษียณอายุ จะต้องปฏิบัติอย่างไร? 

• ประเด็นกําหนดการเกษียณอายุน้อยกว่ากฎหมายกําหนด 
จะต้องปฏิบัติอย่างไร? 

• ประเด็นเกี่ยวกับข้อบังคับการทํางาน ที่ HR ต้องรู้  

• ประเด็นเกี่ยวกับค่าจ้างขั้นตํ่า อัตราค่าจ้างขั้นตํ่าของแต่ละเขต  
มีอัตราเท่าไหร่ 

• ประเด็นจ่ายค่าจ้างขั้นตํ่า ตํ่ากว่ากฎหมยกําหนด ทําได้หรือไม ่

• ประเด็นการจ่ายค่าจ้าง สามารถลดค่าจ้างของลูกจ้างได้หรือไม่ 

2. เตรียมความพร้อมสําหรับ “ร่าง” พระราชบัญญัติคุ้มครอง

แรงงาน ฉบับที่ 7 ซึ่ง ครม. มีมติเห็นชอบเมื่อ สิงหาคม 2560   

• ประเด็นการเปลี่ยนตัวนายจ้าง จะต้องได้รับความยินยอมของ

ฝ่ายใดบ้าง และจะต้องมีเงินค่าอะไรบ้าง? 

• กรณีสิทธิลากิจธุระจําเป็นของลูกจ้าง   

• กรณีลูกจ้างมีสิทธิลาเพื่อตรวจครรภ์ จะได้รับสิทธิอะไรบ้าง 

• การกําหนดค่าชดเชยเพิ่มเติมสําหรับลูกจ้างทํางานหลายปี 

• การกําหนดเวลาการจ่ายค่าชดเชยพิเศษหรือค่าชดเชยพิเศษ 
แทนการบอกกล่าวล่วงหน้า 

3. ประเด็นปัญหาสัญญาจ้างแรงงาน (Hire of service)  
การจ้างทําของ (Hire of work) และตัวแทน (Agent) 

4.ประเด็นปัญหาการสิ้นสุดสัญญาจ้าง  
(Termination of employment) 

• ลาออก (resignation) ตกลงเลิ กสัญญา (mutual termination) 

เลิกจ้าง (dismissal) มีหลักเกณฑ์อย่างไร? 

• การคํานวณค่าชดเชยจากค่าจ้างฐานผลงาน  
จะต้องทําอย่างไร? 

• กรณีการเกษียณอายุ แล้วจ้างทํางานต่อ  
จะต้องปฏิบัติอย่างไร ตามหลักเกณฑ์ใหม่ 

5.คําพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็นปัญหา

พร้อมรับฟรี!! (เฉพาะผู้ติดตาม,สมาชิกเอกสารภาษีอากร,บุคคลทั่วไปเท่านั้น) 
✦ เอกสารประกอบการสัมมนา 1 เล่ม 
✦ หนังสือ “กฎหมายแรงงาน ปี 2561” 1 เล่ม

1. สมาชิกวารสาร HR Society Magazine ฟรี 1 ท่าน /  
สมาชิก รับฟรี!!!  เอกสารประกอบการสัมมนา 1 เล่ม

2. สำหรับผู้ติดตาม สมาชิกวารสาร HR Society Magazine 
ราคา ท่านละ 600 บาท (ไม่มี VAT) 

3. สมาชิก เอกสารภาษีอากร (TAX Magazine) และผู้ติดตาม 
ราคา ท่านละ 600 บาท (ไม่มี VAT) 

4. บุคคลทั่วไป ราคา ท่านละ 900 บาท (ไม่มี VAT)

อัตราค่าสัมมนา

วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 
(เวลา 09.00 - 12.00 น.) ณ ห้องสัมมนา

กําหนดการสัมมนา (ช่วงเช้า)

โรงแรม แมนดาริน ถ.พระราม 4 
(รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีสามย่าน)

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วิทยากรบรรยายกฎหมายแรงงานจากเรื่องยากเป็นเรื่องง่ายๆ อธิบายชัดเจน 

เป็นรูปธรรม อาจารย์พิเศษบรรยายด้านกฎหมายแรงงาน 

ให้กับมหาวิทยาลัยชั้นนําของภาครัฐและเอกชน และมีประสบการณ์ในการ

บรรยายมากกว่า 25 ปี

สงวนลิขสิทธิ์ รหัส 31/3428

ฟร ี

สําหรับสมาชิกสมัครใหม่

หรือต่ออายุสมาชิก  

HR Society Magazine

รับสิทธิ์เข้าสัมมนา ฟรีทันที (1 สมาชิก ฟรี 1 ท่าน)

พิเศ
ษส
ุด!!



สมัคร-ต่ออายุสมาชิก
รับของสมนาคุณ
มากมายที่หน้างาน

สิ่งที่สมาชิกต้องนำามาในวันสัมมนาพิเศษ
1.	บัตรสมาชิก

2.	บัตรเข้าร่วมสัมมนาพิเศษ

ติดต่อสอบถามและสำารองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่ โทร. (02) 555-0707 (อัตโนมัติ)
 วันจันทร์-ศุกร์ ในเวลา 08.30-17.00 น. (พักกลางวัน 1 ชั่วโมง) วันเสาร์ 08.30-12.00 น.

สำาหรับสมาชิก HR Society Magazine กรุณาสำารองที่นั่งเมื่อได้รับบัตรเข้าสัมมนาฟรีแล้ว 

ท่านสมาชิกที่โทรสำารองที่นั่งแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรอบได้และถ้าต้องการยกเลิกสัมมนา กรุณาโทรแจ้งล่วงหน้า

กรณีไม่แจ้งล่วงหน้าท่านอาจถูกตัดสิทธิเข้าสัมมนาฟรีครั้งต่อไป บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับจองสัมมนา เมื่อที่นั่งเต็ม

บริษัท ธรรมนิติเพรส จำากัด (Dharmniti Press Co., Ltd.)

178	อาคารธรรมนิติ	ชั้น	4	ซอยเพิ่มทรัพย	์(ประชาชื่น	20)	ถนนประชาชื่น	แขวงบางซื่อ	เขตบางซื่อ	กทม.	10800	
เลขประจำาตัวผู้เสียภาษีอากร	0-1055-44084-64-4

คำาเตือน!!! สำาหรับท่านสมาชิก เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน
การเข้าสัมมนาต้องมีบัตรเข้าร่วมสัมมนาพิเศษฟรีเท่านั้น กรณีไม่นำาบัตรเข้าสัมมนามาด้วยต้องชำาระค่าสัมมนา

ทุกกรณี แม้จะมีการสำารองที่นั่งและมีรหัสสำารองที่นั่งแล้วก็ตาม ในราคา 600 บาท

จัดสัมมนาพิเศษโดย

หนังสือออกใหม่ล่าสุด ปี 2561 
-	หนังสือ ความลับของค่าจ้าง สวัสดิการ 

  (ผู้แต่ง	สิทธิศักดิ์	ศรีธรรมวัฒนา)

-	หนังสือ ตัวอย่างข้อบังคับเก่ียวกับการทำางานฉบับพิเศษ

  (ปรับปรุงใหม่ตามกฎหมายแรงงาน ปี 2560-2561)

	 	 (ผู้แต่ง	สิทธิศักดิ์	ศรีธรรมวัฒนา)

-	หนังสือ เปล่ียนงานท่ีใช่ให้กลายเป็นความสำาเร็จ

  (ผู้แต่ง	มงคล	กรัตะนุตถะ)

-	หนังสือ 10 ทักษะสู่สุดยอดหัวหน้างานท่ีเจ้านายรักและลูกน้องยอมรับ 

  (ผู้แต่ง	มงคล	กรัตะนุตถะ)

**พร้อมรับของสมนาคุณพิเศษในงาน**

และพบกับสินค้าและบริการ
มากมายจากบูธที่มาร่วมงาน

เฉพาะภายในงาน

โปรโมชั่น
ลดพิเศษ!


