www.hrdzenter.com

E-mail : hrdzenter@gmail.com

(We are The B.E.S.T Solution You can trust)

Tel: 090 645 0992 ,089 606 0444

หลักสู ตร กฎหมายแรงงานสาหรับผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้ างาน
วันที่ 9 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 น. – 16.00 น.
@Arize Hotel ซอยสุ ขุมวิท 26 ใกล้ BTS พร้ อมพงษ์ กทม. ** สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง **

ส่ วนลดพิเศษ >> สมัคร 4 ท่ านจ่ ายแค่ 3 ท่ านเท่ านั้น
(ราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)

วิทยากร อาจารย์ นันทภพ ทองนุ่น
หลักการและเหตุผล

1. การเตรี ยมความพร้อม ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายคุม้ ครองแรงงาน
2. Update ค่าจ้างแรงงานขั้นต่า
3. หลักเกณฑ์สาคัญในการบริ หารจัดการที่ผบู้ ริ หารควรทราบ
3.1 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับวันลา และเวลาทางาน
· ความหมายของวันและเวลาทางาน
· ประเภทของวันทางานมีกี่ประเภท
· การกาหนดเวลาเริ่ มต้น และเวลาสิ้นสุดในการทางาน ใช้หลักเกณฑ์ใดในการพิจารณา
3.2 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการทางานล่วงเวลา
· ความหมายของการทางานล่วงเวลา (การทางานนอกเวลา, การทางานเกินเวลา)
· การทางานล่วงเวลาจะต้องเป็ นคาสัง่ ของนายจ้าง และได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง
· การทางานล่วงเวลาเมื่อรวมกับการทางานในวันหยุดแล้ว จะต้องทางานกี่ชวั่ โมง
· วิธีการคิดค่าล่วงเวลา ใช้หลักเกณฑ์ใด ทั้งกรณี ลกู จ้างรายเดือน ลูกจ้างรายวัน
3.3 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับเวลาพัก
· ข้อผิดพลาด กรณี การจัดเวลาพักไม่อยูใ่ นระหว่างเวลาทางาน
· จานวนชัว่ โมงสาหรับเวลาพัก จะต้องมีจานวนชัว่ โมงเท่าไหร่
· กรณี ใดบ้าง ที่ไม่ตอ้ งพัก และไม่ผดิ ต่อกฎหมาย
3.4 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับวันหยุด
· วันหยุดมีกี่ประเภท มีอะไรบ้าง และมีหลักเกณฑ์ในการหยุดอย่างไร
· ประเด็นใดบ้าง เกี่ยวกับวันหยุดที่เกิดการฟ้ องร้องคดีกบั กฎหมายแรงงาน
บริ ษทั ศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จากัด (สนญ.) เลขที่ 171/162 ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1-1 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุ งเทพฯ 10140
HOTLINE : 089-606-0444, 090-6450992, 089-773-7091 :www.hrdzenter.com E-mail:hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter

www.hrdzenter.com
(We are The B.E.S.T Solution You can trust)

E-mail : hrdzenter@gmail.com
Tel: 090 645 0992 ,089 606 0444

3.5 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับวันลา
- ลาป่ วย
- ลาคลอดบุตร
- ลากิจ
- ลารับราชการทหาร
- ลาเพื่อทาหมัน
- ลาเพื่อกิจการสภาพแรงงาน
3.6 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเลิกจ้าง จ่ายสิ นจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าจ่ายค่าชดเชยและค่าชดเชยพิเศษ
· การเลิกจ้างที่ตอ้ งจ่ายค่าชดเชย และค่าชดเชยพิเศษ
· จานวนค่าชดเชยที่จะได้รับเมื่อคิดตามอายุงาน
· กรณี ใดบ้างที่นายจ้างไม่ตอ้ งจ่ายค่าชดเชย
· การที่บริ ษทั หยุดกิจการ หยุดกิจการชัว่ คราว นายจ้างมีภาระหน้าที่อย่างไรกับลูกจ้างหลักสูตร การ
ลงโทษด้วยการออกหนังสื อเตือนอย่างสร้างสรรค์
4. ผูบ้ ริ หาร/หัวหน้างานถูกเลิกจ้าง แพ้คดี เพราะความประพฤติส่วนตัวกรณี ใดบ้าง
วิทยากร

อาจารย์ นันทภพ ทองนุ่น ผูจ้ ดั การฝ่ ายทรัพยากรบุคคลและทนายความ

ประวัตกิ ารศึกษา
· ปริ ญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
· เนติบณ
ั ฑิตไทย สานักฝึ กอบรมกฎหมายแห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา
· หลักสูตรวิชาว่าความ สานักฝึ กอบรมวิชาว่าความ สภาทนายความแห่งประเทศไทย
ประวัตกิ ารทางาน
- หัวหน้าส่วนฝึ กอบรมและพนักงานสัมพันธ์ กลุ่มบริ ษทั ดีคอม กรุ๊ ป
- ผูจ้ ดั การฝ่ ายฝึ กอบรมและพัฒนา บริ ษทั อีสเทิร์นเฮิร์บ จากัด
- ผูจ้ ดั การฝ่ ายฝึ กอบรมและพัฒนา บริ ษทั อิมแพ็ค เอ็กซิบิชนั่ แมเนจเม้นท์ จากัด
- ผูจ้ ดั การแผนกสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ บริ ษทั เคซีอี เทคโนโลยี จากัด
- ผูจ้ ดั การแผนกพัฒนาองค์กรและสื่ อสารภายใน ศูนย์การประชุมและนิทรรศการไบเทค บางนา
- ผูจ้ ดั การฝ่ ายทรัพยากรบุคคล บริ ษทั แอลเอฟ บิวตี้ (ประเทศไทย) จากัด

ระยะเวลาในการจัดฝึ กอบรม เวลา 9.00-16.00 น.
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ค่ าใช้ จ่ายในการอบรมหักลดหย่ อนภาษีได้ 200 %
ฟรี !!!รวมค่ าเอกสารประกอบการอบรม ค่ าอาหารว่ าง 2 มื้อ อาหารกลางวันและใบรั บรองวุฒิบัตร
สถานภาพ

ค่าลงทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ภาษีหัก ณ ที่จา่ ย 3 %

ราคาสุทธิ

ราคาปกติท่านละ

3,900

273

117

4,056

สมัคร 3 ท่าน ๆ ละ

3,200

224

96

3,328

พิเศษ สมัคร 4 จ่ายแค่ 3 ท่าน
รายละเอียดหลักสู ตรอื่น ๆ เพิม่ เติมได้ ทนี่ ี่ คลิ๊ก http://www.hrdzenter.com/
สารองทีน่ ั่ง ติดต่ อเพิม่ เติมได้ ที่ คุณธนนันท์ 090 645 0992 , 089 606 0444 Line : hrdzenter Line : hrdzenter
www.hrdzenter.com , E-mail : hrdzenter@gmail.com www.facebook.com/hrdzenter, IG : hrd_zenter
วิธีการชาระเงิน เช็คสั่งจ่ ายในนาม บริ ษทั ศูนย์ ส่งเสริ มและพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ จากัด
โอนเงินเข้ าบัญชี นาม บริ ษัท ศูนย์ ส่งเสริ มและพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ จากัด
>> ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้ าว บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 206-237-1740
(กรุณาส่ งสาเนาใบฝากเงิน พร้ อมใบสมัครมายังบริษทั เพื่อยืนยันการชาระเงิน และใช้ เป็ นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์
: hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter (ผู้เข้ าอบรมรั บผิดชอบค่ าธรรมเนียมการโอนเงินข้ ามจังหวัด)
ที่อยู่ในการออกเอกสารหัก ณ ที่จ่าย
ในนามบริ ษัท ศูนย์ ส่งเสริ มและพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ จากัด (สานักงานใหญ่ )
เลขที่ 171/162 ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1-1
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุ งเทพฯ 10140
เลขประจาตัวผู้เสี ยภาษี 010 5555 113 021
การแจ้ งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถทีจ่ ะยกเลิกการเข้ าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน โดยไม่ เสีย
ค่ าใช้ จ่าย
2. กรณีทที่ ่านแจ้ งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริ ษทั ฯ จะหักค่ าธุรการ ร้ อยละ 30 ของค่ าสมัคร
3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่ มาตามทีส่ ่ งใบสมัครมาแล้ ว บริษัทฯจะไม่ คืนเงินใด ๆ ทัง้ สิ้น หรื อ
หากท่ านยังไม่ ชาระค่ าสั มมนา ทางบริ ษัท ต้ องขอเก็บค่ าธุรการจานวน 30 % ทันที
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