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 หลักสูตร  Update และ Highlight กฎหมายแรงงาน และพระราชบญัญติั
คอมพวิเตอร์ ฉบบัล่าสุด 

 

วนัที ่22  มิถุนายน  2561  เวลา 9.00 น. – 16.00 น.    ณ  Arize Hotel   สุขุมวิท ื 26   ** อาจมีการเปล่ียนแปลงสถานท่ี 

วทิยากร  อาจารย์ร่มฉัตร  แย้มละออ  

 หลักการและเหตุผล 

รัฐบาลปัจจุบันได้ให้ความส าคัญและเพ่ิมสิทธิแก่ผู้ใช้แรงงานมากขึน้ ท้ังนีไ้ด้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย
หลายฉบับ อาทิ ออกพระราชบัญญติัคุ้มครองแรงงาน ฉบับที ่6 (พ.ศ. 2560) โดยเพ่ิมบทลงโทษในกรณีท่ีนายจ้างฝ่า
ฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย การใช้แรงงานเดก็ และยงัมีการน าเสนอร่างกฎหมายเก่ียวกับการกาหนดอายเุกษียณของ
ลูกจ้างและการด าเนินการเก่ียวกับข้อบังคับการท างานอีกด้วย 

นอกจากนี ้ยงัมีพระราชบัญญติัว่าด้วยการกระท าความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2560 ถือว่ามี
ความส าคัญกับทุกองค์กร ซ่ึงในหลักสูตรนีจ้ะกล่าวถึงบทลงโทษของพนักงานในองค์กรท่ีใช้คอมพิวเตอร์ และ
โทรศัพท์มือถือในขณะปฏิบัติงาน 

ดังนั้น องค์กรจึงควรตระหนักถึงความส าคัญของข้อกฎหมายท่ีมีการเปล่ียนแปลงแก้ไข ซ่ึงหากไม่ท าความ
เข้าใจให้ถกูต้องชัดเจน อาจท าให้องค์กรได้รับผลกระทบจากการเตรียมรับมือไม่ทันในการปรับแก้ข้อกาหนดและ
เง่ือนไขให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายใหม่ อันอาจมาจากการท่ีไม่รู้ลึก รู้จริงในแนวทางการบริหารคนให้สอดคล้องกับ
กฎหมาย และหลักจิตวิทยาด้วย 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจ ในข้อกฎหมายใหม่ท่ีมีการเปล่ียนแปลง 

2. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรม ได้รู้และเข้าใจ แนวทางการบริหารงานบุคคล ให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร 

3. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักถึงการใช้ส่ืออินเทอร์เนต็ในทางสร้างสรรค์และมีส่วนร่วมในการป้องกันภัย
จากอินเทอร์เนต็ 

4. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้เชิงวิชาการ และสามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปแนะน า ถ่ายทอด 
เผยแพร่ หรืออบรมให้กับบุคลากรท่ีเก่ียวข้องท้ังภายในองค์กรและภายนอกองค์กรได้ 
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หัวข้อการอบรม 
09:00-16:00 น. 

1. Update และ Highlight กฎหมายแรงงาน 

   ประเดน็ส าคัญของ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2560 
   ลกูจ้างเกษียณอาย ุรับเงินค่าชดเชยได้แล้ว อัตราโทษส าหรับนายจ้างท่ีไม่จ่ายค่าชดเชย 
   พระราชบัญญติัคุ้มครองแรงงาน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2560 เพ่ิมโทษการใช้แรงงานเดก็ 
   อย่ามองข้าม! ประกันสังคม สิทธิท่ีคนวัยท างานควรรู้ 
   รู้หรือไม่? 14 โรคอะไรบ้าง? ท่ีประกันสังคมไม่จ่าย 
   กฎหมายแรงงาน วันหยดุ วันลา และหลกัเกณฑ์ท่ีควรรู้ 
   กฎหมายแรงงานต่างด้าว การใช้แรงงานเดก็ 

ข้อควรระวงัในการออกหนังสือเตือนพนักงาน / หนังสือเตือนทีถู่กต้อง 

   พนักงานลาป่วยเป็นนิจ ต้องเลิกจ้างหรือไม่ ท าอย่างไร มีผลทางกฎหมายหรือไม่ 
   ตัวอย่างปัญหาแรงงานท่ีเกิดขึน้จริง 

2. Social Network กบัการท างานของพนักงานในองค์กร 

   เจาะประเดน็ความผิดเก่ียวกับ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 
   มารยาทการใช้เทคโนโลยีในท่ีท างาน 
   สิทธิลกูจ้างกับการใช้อินเตอร์เนต็ในท่ีท างาน 
   วิธีจัดการกับพนักงานท่ีเล่นโทรศัพท์ในเวลางาน 
   ตักเตือนลกูน้องท่ีเล่นโทรศัพท์ในเวลางานอย่างไร ไม่ให้ผิดใจกัน 
   บทลงโทษ : เม่ือพนักงานใช้คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือท่ีไม่เก่ียวข้องกับการ
ท างาน 

รูปแบบการอบรม 

1. การบรรยายแบบมีส่วนร่วม พร้อมยกตัวอย่าง 

2. การแลกเปล่ียนประสบการณ์ 
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วิทยากร         อาจารย์ร่มฉัตร  แย้มละออ  
 ผู้ เช่ียวชาญงานทรัพยากรบคุคล  
 ท่ีปรึกษาระบบงานทรัพยากรบคุคล  
 วิทยากรอิสระ  
 กรรมการผู้ จัดการ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สรีมาเอน็เตอร์ไพรส์ 

ค่าใช้จ่ายในการอบรมหักลดหย่อนภาษไีด้ 200 % 

      ฟรี** ค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มือ้ อาหารกลางวนัและใบรับรองวุฒิบัตร 
สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษมีูลค่าเพิม่ 7% ภาษหีัก ณ ทีจ่่าย 3 % ราคาสุทธิ 

สมัคร 1 ท่าน 3,900 280 120 4,160 

สมัคร 3 ท่าน ๆ ละ 3,300 231 99 3,432 

 

 

ส ารองที่น่ัง  ติดต่อเพิม่เติมได้ที ่ 
คุณธนนันท์     0906450992 , 0896060444, Line :  hrdzenter 
คุณอิศราภรณ์  089-773-7091 
www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com ,  
www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 
วิธีการช าระเงนิ  
เช็คส่ังจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด 
โอนเงนิเข้าบัญชนีาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด  
>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740 
(กรุณาส่งส าเนาใบฝากเงนิ พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพ่ือยนืยันการช าระเงนิ และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : 
hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter  
(ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงนิข้ามจังหวัด)  
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การแจ้งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถทีจ่ะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีทีท่่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสีย

ค่าใช้จ่าย 

2. กรณีทีท่่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษทัฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร  
3.และในกรณทีี่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามทีส่่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทัง้ส้ิน   หรือ
หากท่านยงัไม่ช าระค่าสัมมนา  ทางบริษัท ต้องขอเกบ็ค่าธุรการจ านวน  30 %  ทนัท ี   
ต้องการจัดอบรมรูปแบบ In-house  Training  ภายในองค์กร   
ติดต่อคุณจ๋ิว  090 645 0992, 089 606 0444,  Line :  hrdzenter    

www.hrdzenter.com,  E-mail : hrdzenter@gmail.com  
 

 

ท่ีอยูใ่นการออกเอกสารหกั ณ ท่ีจ่าย 
ในนามบริษทั  ศูนยส่์งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย ์จ ากดั  (ส านกังานใหญ่) 
เลขท่ี  171/162  ซอยพทุธบูชา  39 แยก 1-1 
แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี  010 5555 113 021 
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