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หลักสู ตร Update และ Highlight กฎหมายแรงงาน และพระราชบัญญัติ
คอมพิวเตอร์ ฉบับล่ าสุ ด
วันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ณ Arize Hotel สุ ขุมวิทื 26 ** อาจมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่

วิทยากร อาจารย์ ร่มฉัตร แย้ มละออ
หลักการและเหตุผล
รั ฐบาลปั จจุบันได้ ให้ ความสาคัญและเพิ่มสิ ทธิ แก่ ผ้ ใู ช้ แรงงานมากขึน้ ทั้งนีไ้ ด้ มีการปรั บปรุ งแก้ ไขกฎหมาย
หลายฉบับ อาทิ ออกพระราชบัญญัติค้ มุ ครองแรงงาน ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560) โดยเพิ่มบทลงโทษในกรณี ที่นายจ้ างฝ่ า
ฝื นไม่ ปฏิ บัติตามกฎหมาย การใช้ แรงงานเด็ก และยังมีการนาเสนอร่ างกฎหมายเกี่ยวกับการกาหนดอายุเกษียณของ
ลูกจ้ างและการดาเนินการเกี่ยวกับข้ อบังคับการทางานอีกด้ วย
นอกจากนี ้ ยังมีพระราชบัญญัติว่าด้ วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 ถือว่ ามี
ความสาคัญกับทุกองค์ กร ซึ่ งในหลักสูตรนีจ้ ะกล่ าวถึงบทลงโทษของพนักงานในองค์ กรที่ใช้ คอมพิวเตอร์ และ
โทรศัพท์ มือถือในขณะปฏิ บัติงาน
ดังนั้น องค์ กรจึงควรตระหนักถึงความสาคัญของข้ อกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ ไข ซึ่ งหากไม่ ทาความ
เข้ าใจให้ ถกู ต้ องชัดเจน อาจทาให้ องค์ กรได้ รับผลกระทบจากการเตรี ยมรั บมือไม่ ทันในการปรั บแก้ ข้อกาหนดและ
เงื่อนไขให้ สอดคล้ องกับข้ อกฎหมายใหม่ อันอาจมาจากการที่ไม่ ร้ ู ลึก รู้ จริ งในแนวทางการบริ หารคนให้ สอดคล้ องกับ
กฎหมาย และหลักจิตวิทยาด้ วย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมได้ เรี ยนรู้ และเข้ าใจ ในข้ อกฎหมายใหม่ ที่มีการเปลี่ยนแปลง
2. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรม ได้ ร้ ู และเข้ าใจ แนวทางการบริ หารงานบุคคล ให้ สอดคล้ องกับทิ ศทางขององค์ ก ร
3. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมได้ ตระหนักถึงการใช้ สื่ออินเทอร์ เน็ตในทางสร้ างสรรค์ และมีส่วนร่ วมในการป้ องกันภัย
จากอินเทอร์ เน็ต
4. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ ารั บการฝึ กอบรม มีความรู้ เชิ งวิชาการ และสามารถนาความรู้ ที่ได้ รับไปแนะนา ถ่ ายทอด
เผยแพร่ หรื ออบรมให้ กับบุคลากรที่เกี่ยวข้ องทั้งภายในองค์ กรและภายนอกองค์ กรได้
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หัวข้ อการอบรม
09:00-16:00 น.
1. Update และ Highlight กฎหมายแรงงาน
ประเด็นสาคัญของ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560
ลูกจ้ างเกษียณอายุ รั บเงินค่ าชดเชยได้ แล้ ว อัตราโทษสาหรั บนายจ้ างที่ ไม่ จ่ายค่ าชดเชย
พระราชบัญญัติค้ มุ ครองแรงงาน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2560 เพิ่มโทษการใช้ แรงงานเด็ก
อย่ ามองข้ าม! ประกันสังคม สิ ทธิ ที่คนวัยทางานควรรู้
รู้ หรื อไม่ ? 14 โรคอะไรบ้ าง? ที่ ประกันสังคมไม่ จ่าย
กฎหมายแรงงาน วันหยุด วันลา และหลักเกณฑ์ ที่ควรรู้
กฎหมายแรงงานต่ างด้ าว การใช้ แรงงานเด็ก
ข้ อควรระวังในการออกหนังสือเตือนพนักงาน / หนังสือเตือนทีถ่ ูกต้ อง
พนักงานลาป่ วยเป็ นนิจ ต้ องเลิกจ้ างหรื อไม่ ทาอย่ างไร มีผลทางกฎหมายหรื อไม่
ตัวอย่ างปั ญหาแรงงานที่ เกิดขึน้ จริ ง
2. Social Network กับการทางานของพนักงานในองค์ กร
เจาะประเด็นความผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
มารยาทการใช้ เทคโนโลยีในที่ ทางาน
สิ ทธิ ลกู จ้ างกับการใช้ อินเตอร์ เน็ตในที่ ทางาน
วิธีจัดการกับพนักงานที่ เล่นโทรศัพท์ ในเวลางาน
ตักเตือนลูกน้ องที่เล่ นโทรศัพท์ ในเวลางานอย่ างไร ไม่ ให้ ผิดใจกัน
บทลงโทษ : เมื่อพนักงานใช้ คอมพิวเตอร์ หรื อโทรศัพท์ มือถือที่ ไม่ เกี่ยวข้ องกับการ
ทางาน
รูปแบบการอบรม
1. การบรรยายแบบมีส่วนร่ วม พร้ อมยกตัวอย่ าง
2. การแลกเปลี่ยนประสบการณ์
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วิทยากร อาจารย์ ร่มฉัตร แย้ มละออ
 ผู้เชี่ ยวชาญงานทรั พยากรบุคคล
 ที่ ปรึ กษาระบบงานทรั พยากรบุคคล
 วิทยากรอิสระ
 กรรมการผู้จัดการ ห้ างหุ้นส่ วนจากัด สรี มาเอ็นเตอร์ ไพรส์

ค่ าใช้ จ่ายในการอบรมหักลดหย่ อนภาษีได้ 200 %
ฟรี ** ค่ าเอกสารประกอบการอบรม ค่ าอาหารว่ าง 2 มือ้ อาหารกลางวันและใบรั บรองวุฒิบัตร
สถานภาพ

ค่ าลงทะเบียน

ภาษีมูลค่ าเพิม่ 7%

ภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ าย 3 %

ราคาสุ ทธิ

สมัคร 1 ท่าน

3,900

280

120

4,160

สมัคร 3 ท่าน ๆ ละ

3,300

231

99

3,432

สารองที่นั่ง ติดต่ อเพิม่ เติมได้ ที่
คุณธนนันท์ 0906450992 , 0896060444, Line : hrdzenter
คุณอิศราภรณ์ 089-773-7091
www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com ,
www.facebook.com/hrdzenter, IG : hrd_zenter
วิธีการชาระเงิน
เช็คสั่งจ่ ายในนาม บริษัท ศูนย์ ส่งเสริมและพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ จากัด
โอนเงินเข้ าบัญชีนาม บริษัท ศูนย์ ส่งเสริมและพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ จากัด
>> ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรั ลพลาซาลาดพร้ าว บัญชีออมทรั พย์ เลขที่ 206-237-1740
(กรุ ณาส่ งสาเนาใบฝากเงิน พร้ อมใบสมัครมายังบริษัทเพื่อยืนยันการชาระเงิน และใช้ เป็ นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์ :
hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter

(ผู้เข้ าอบรมรั บผิดชอบค่ าธรรมเนียมการโอนเงินข้ ามจังหวัด)
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ที่อยูใ่ นการออกเอกสารหัก ณ ที่จ่าย
ในนามบริ ษทั ศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จากัด (สานักงานใหญ่)
เลขที่ 171/162 ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1-1
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุ งเทพฯ 10140
เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี 010 5555 113 021

การแจ้ งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถทีจ่ ะยกเลิกการเข้ าอบรมได้ ในกรณีทที่ ่ านยกเลิกก่ อนวันงาน 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
หากท่านยังไม่ ชาระค่ าสัมมนา ทางบริษัท ต้ องขอเก็บค่ าธุรการจานวน 30 % ทันที
ต้ องการจัดอบรมรูปแบบ In-house Training ภายในองค์ กร
ติดต่ อคุณจิ๋ว 090 645 0992, 089 606 0444, Line : hrdzenter
www.hrdzenter.com, E-mail : hrdzenter@gmail.com

