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Update การปรบัปรงุ พ.ร.บ.คุม้ครองแรงงานฉบบัท่ี 2 ถงึฉบบัท่ี 7  

ล่าสุดท่ีก าลังจะมีผลบงัคบัใชท่ี้องคก์รและ HR ตอ้งทราบ”   

วันท่ี 26 กุมภาพนัธ ์2562 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

Palazzo Hotel  ซอยเนียมอุทิศ  ถนนรชัดาภิเษก   กรุงเทพฯ ใกล ้MRT หว้ยขวาง ** สถานท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลง 

วิทยากร  อาจารย์อาจารย์สัจพล ส่งสมบุญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักการและเหตุผล 

   ด้วยสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติเห็นชอบ พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ เม่ือวันท่ี 13 ธันวาคม 2561 อัน
เป็นการขยายความคุ้มครองลูกจ้างมากขึน้ ประกอบกับท่ีผ่านมามีการแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน ถึง 6 
คร้ัง ซ่ึงสถานประกอบกิจการจะต้องมีการปรับตัวเพ่ือปฏิบัติให้สอดคล้องกับความเปล่ียนแปลงดังกล่าว 

วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงสิทธิหน้าท่ีของนายจ้างและลูกจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 
2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงส่ิงท่ีมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงของ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ท่ี

ก าลังจะประกาศใช้ 
3. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้ท่ีได้รับ ไปปรับใช้ในการด าเนินงานด้านแรงงานภายในองค์กร 

ต่อไป 

http://www.hrdzenter.com/
mailto:hrdzenter@gmail.com
Tel:089%20773%207091%20,089
https://drive.google.com/file/d/0B_vvAZ9OLmfsdGh5a01GZm43Q1U/view


www.hrdzenter.com 

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

 

E-mail : hrdzenter@gmail.com 
 

Tel: 089-606-0444 ,089773-7091 
 

บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด (สนญ.)  เลขท่ี 171/162  ซอยพทุธบูชา 39 แยก 1-1 แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 

HOTLINE : 089-606-0444, 090-6450992,  089-773-7091  :www.hrdzenter.com E-mail:hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter 

หัวข้ออบรม 

1. ส่ิงทีอ่งค์กรและ HR ต้องทราบเกีย่วกบั พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน 

      1.1 เจตนารมณ์และลักษณะของ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน 

      1.2 สิทธิหน้าท่ีของนายจ้างและลูกจ้าง 

      1.3 สวสัดิการท่ีก าหนดตามพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน (ท่ีเป็นตัวเงิน / ไม่ใช่ตัวเงิน) 

2. Update พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานและอะไรบ้างทีอ่งค์กรต้องปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้อง 

     2.1 เร่ืองท่ีปรับปรุงแก้ไข ยกเลิก เพ่ิมเติมใน พ.ร.บ คุ้มครองแรงงานฉบับท่ี 2 - 6 

     2.2 สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับท่ี 7 ล่าสุดท่ีจะมีผลบังคับใช้เร็วๆนี ้

     2.3 โทษของการฝ่าฝืน พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน  

3 .ส่วนส าคัญของพ.ร.บ.ตุ้มครองแรงงาน ทีเ่กี่ยวข้องกบัข้อบังคับการท างานรวมทัง้ตัวอย่างปัญหาต่างๆที่เกีย่วข้อง 

      3.1 สาระส าคัญท่ีต้องระบุไว้ในระเบียบข้อบังคับการท างาน 8 เร่ือง 

      3.2 ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา และ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานท่ีเก่ียวข้อง 

      3.3 ค่าท างานในวนัหยดุ และ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานท่ีเก่ียวข้อง 

      3.4 เวลาพัก วนัหยดุ วนัลาและ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานท่ีเก่ียวข้อง 

      3.5 การด าเนินการ ทางวินัย  พักงาน เลิกจ้างและค่าชดเชย  

      3.6 การจ้างแรงงานหญิงและเดก็และ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานท่ีเก่ียวข้อง  

      3.7 การจ่ายค่าชดเชย  การบอกเลิกสัญญา การบอกกล่าวล่วงหน้า ข้อยกเว้น “ไม่ต้องบอกกล่าว”และกฏหมายท่ี
เก่ียวข้อง 

      3.8 นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างกรณีใดบ้างและ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานท่ีเก่ียวข้อง 

4. ถาม – ตอบ 
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หลักสูตรน้ีส าหรับ     เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน  ฝ่ายบุคคล 

ค่าใช้จ่ายในการอบรมหักลดหย่อนภาษไีด้ 200 % 

ฟรี !!!   รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวันและใบรับรองวุฒิบัตร 
สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ ม 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาพิเศษท่านละ 3,500 245 105 3,640 

รายละเอียดหลักสูตรอ่ืน ๆ  เพิม่เติมได้ทีน่ี่  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/ 

ส ารองที่น่ัง  ติดต่อเพิม่เติมได้ที ่  คุณธนนันท์     090 645 0992 , 089 606 0444, Line :  hrdzenter 
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)  
 
 
 
 
 
 
 

การแจ้งยกเลกิ: 1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลกิการเข้าอบรมได้ ในกรณทีี่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2. กรณทีี่ท่านแจ้งยกเลกิก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษทัฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร  

3.และในกรณทีี่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษทัฯจะไม่คนืเงินใด ๆ  ทั้งส้ิน   หรือหากท่านยังไม่ช าระค่าสัมมนา  ทาง
บริษทั ต้องขอเกบ็ค่าธุรการจ านวน  30 %  ทันที    
 
ตอ้งการจดัอบรมรปูแบบ In-house  Training  ภายในองคก์ร   
 
ตดิตอ่คุณจิว๋  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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