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Update การปรับปรุง พ.ร.บ.คุม้ ครองแรงงานฉบับที่ 2 ถึงฉบับที่ 7
ล่าสุดที่กาลังจะมีผลบังคับใช้ท่ีองค์กรและ HR ต้องทราบ”
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00 น. – 16.00 น.
Palazzo Hotel ซอยเนียมอุทิศ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ ใกล้ MRT ห้วยขวาง ** สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง

วิทยากร อาจารย์ อาจารย์สัจพล ส่ งสมบุญ

หลักการและเหตุผล
ด้ วยสภานิติบัญญัติแห่ งชาติมีมติเห็นชอบ พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 อัน
เป็ นการขยายความคุ้มครองลูกจ้ างมากขึน้ ประกอบกับที่ผ่านมามีการแก้ ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน ถึง 6
ครั้ ง ซึ่ งสถานประกอบกิจการจะต้ องมีการปรั บตัวเพื่อปฏิ บัติให้ สอดคล้ องกับความเปลี่ยนแปลงดังกล่ าว
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ ารั บการอบรมได้ ทราบถึงสิ ทธิ หน้ าที่ของนายจ้ างและลูกจ้ างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
2. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ ารั บการอบรมได้ ทราบถึงสิ่ งที่มีการปรั บปรุ งเปลี่ยนแปลงของ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ที่
กาลังจะประกาศใช้
3. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ ารั บการอบรมสามารถนาความรู้ ที่ได้ รับ ไปปรั บใช้ ในการดาเนินงานด้ านแรงงานภายในองค์ กร
ต่ อไป
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หัวข้ ออบรม
1. สิ่งทีอ่ งค์ กรและ HR ต้ องทราบเกีย่ วกับ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน
1.1 เจตนารมณ์ และลักษณะของ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน
1.2 สิ ทธิ หน้ าที่ของนายจ้ างและลูกจ้ าง
1.3 สวัสดิการที่กาหนดตามพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน (ที่เป็ นตัวเงิน / ไม่ ใช่ ตัวเงิน)
2. Update พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานและอะไรบ้ างทีอ่ งค์ กรต้ องปรั บปรุงแก้ ไขให้ สอดคล้ อง
2.1 เรื่ องที่ปรั บปรุ งแก้ ไข ยกเลิก เพิ่มเติมใน พ.ร.บ คุ้มครองแรงงานฉบับที่ 2 - 6
2.2 สาระสาคัญของร่ างพระราชบัญญัติค้ ุมครองแรงงานฉบับที่ 7 ล่ าสุดที่จะมีผลบังคับใช้ เร็ วๆนี ้
2.3 โทษของการฝ่ าฝื น พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน
3 .ส่ วนสาคัญของพ.ร.บ.ตุ้มครองแรงงาน ทีเ่ กี่ยวข้ องกับข้ อบังคับการทางานรวมทัง้ ตัวอย่ างปัญหาต่ างๆที่เกีย่ วข้ อง
3.1 สาระสาคัญที่ต้องระบุไว้ ในระเบียบข้ อบังคับการทางาน 8 เรื่ อง
3.2 ค่ าจ้ าง ค่ าล่ วงเวลา และ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานที่เกี่ยวข้ อง
3.3 ค่ าทางานในวันหยุด และ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานที่เกี่ยวข้ อง
3.4 เวลาพัก วันหยุด วันลาและ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานที่เกี่ยวข้ อง
3.5 การดาเนินการ ทางวินัย พักงาน เลิกจ้ างและค่ าชดเชย
3.6 การจ้ างแรงงานหญิงและเด็กและ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานที่ เกี่ยวข้ อง
3.7 การจ่ ายค่ าชดเชย การบอกเลิกสัญญา การบอกกล่ าวล่ วงหน้ า ข้ อยกเว้ น “ไม่ ต้องบอกกล่ าว”และกฏหมายที่
เกี่ยวข้ อง
3.8 นายจ้ างไม่ ต้องจ่ ายค่ าชดเชยให้ แก่ ลูกจ้ างกรณี ใดบ้ างและ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานที่เกี่ยวข้ อง
4. ถาม – ตอบ
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หลักสู ตรนี้สาหรั บ เจ้ าของกิจการ ผู้บริ หาร ผู้จัดการ หัวหน้ างาน ฝ่ ายบุคคล

ค่ าใช้ จ่ายในการอบรมหักลดหย่ อนภาษีได้ 200 %
ฟรี !!! รวมค่ าเอกสารประกอบการอบรม ค่ าอาหารว่ าง 2 มื้อ อาหารกลางวันและใบรั บรองวุฒิบัตร
สถานภาพ
ค่าลงทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
ราคาพิเศษท่านละ

3,500

245

105

ราคาสุทธิ

3,640

รายละเอียดหลักสู ตรอื่น ๆ เพิม่ เติมได้ ทนี่ ี่ คลิ๊ก http://www.hrdzenter.com/
สารองที่นั่ง ติดต่ อเพิม่ เติมได้ ที่ คุณธนนันท์ 090 645 0992 , 089 606 0444, Line : hrdzenter
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)
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. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้ าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน โดยไม่ เสียค่าใช้ จ่าย
2. กรณีที่ท่านแจ้ งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริ ษทั ฯ จะหักค่ าธุรการ ร้ อยละ 30 ของค่าสมัคร
3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่ มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว บริษทั ฯจะไม่ คนื เงินใด ๆ ทั้งสิ้น หรือหากท่ านยังไม่ ชาระค่ าสัมมนา ทาง
บริษทั ต้ องขอเก็บค่ าธุรการจานวน 30 % ทันที
ต้องการจ ัดอบรมรูปแบบ In-house Training ภายในองค์กร
ติดต่อคุณจิว๋ 090 645 0992, 089 606 0444, Line : hrdzenter
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