พระราชบัญญัติกฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับที่ 6 พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้ แล้ วเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560
มีการปรับเพิม่ ใหม่ หลายประเด็น เช่ น การเกษียณ 60 ปี ต้ องจ่ ายค่ าชดเชย การลากิจ ลาไปตรวจครรภ์ การจ่ ายค่ าชดเชย 400
วัน นายจ้ างจะเตรียมการรับมือล่วงหน้ าอย่ างไร จึงจะง่ ายในทางปฏิบัติ

นายจ้ าง…ฝ่ ายบุคคล จึงต้ องทราบและป้ องกันได้ ทนั เหตุการณ์

ห้ ามพลาด UP TO DATE กฎหมายแรงงาน 2560
ภาคแนวทางปฏิบัติ
“อธิ บายเรื่ องกฎหมายให้ เป็ นภาษาที่เข้าใจง่ าย นาไปปฏิ บัติได้ จริ ง”

มีตัวอย่ างเอกสารแจกฟรีใช้ ได้ เลย
แถมฟรี CD " รวมฎีกาคดีแรงงานมูลค่า 1,000 บาท

วันศุกร์ ที่ 8 ธันวาคม 2560
เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ณ. โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ
อ.สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา

บริษัท เอชอาร์ ดี โซลูชั่น จากัด HR DEE SOLUTION CO.,LTD.
29 ซอยเพชรเกษม 82 แยก 4 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กทม.10160เบอร์ โทรศัพท์ 087-0718100
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หลักการและเหตุผล
 กฎหมายแรงาน มีการปรับเพิ่มใหม่ หลายประเด็น เช่ น การเกษียณ 60 ปี ต้ องจ่ ายค่ าชดเชย การลากิจ
ลาไปตรวจครรภ์ การจ่ ายค่ าชดเชย 400 วัน นายจ้ างจะเตรียมการรับมือล่วงหน้ าอย่างไร จึงจะง่ าย
ในทางปฏิบัติ
 ร่ างพระราชบัญญัติค้ ุมครองแรงงานทีก่ าลังจะมีผลบังคับใช้ เร็ว ๆ นี้ ได้ แก่ เรื่ อง พ.ร.บ.กองทุนเงิน
ให้ ก้ ยู ืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 (กยศ.) แนวทางการปฏิบัติเรื่ องการอายัดเงินเดือน เป็ นต้ น

นายจ้ าง…ฝ่ ายบุคคล จึงต้ องทราบและป้องกันได้ ทันเหตุการณ์
ตัวอย่ างประเด็นสาคัญ เช่ น
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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10.
11.
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25.

Update กฎหมายแรงงานที่จะมีการประกาศใช้เพิ่มเติมแน่นอน มีอะไรบ้าง ?
เดิมกาหนดเกษียณไว้ 55 ปี ต้องเปลี่ยนตามกฎหมายใหม่หรื อไม่ ?
ถ้าไม่กาหนดไว้ จะกาหนดใหม่นอ้ ยกว่า 60 ปี ได้หรื อไม่
ถ้าไม่อยากกาหนดไว้ เหมือนเดิม จะทาอย่างไรจึงไม่ผิดกฎหมาย ?
ลูกจ้างที่แจ้งขอเกษียณเอง แจ้งแล้วหยุดเลย…ได้หรื อไม่ ? ( แจกตัวอย่างคาขอเกษียณ )
ลูกจ้างอายุ 65 ปี แล้ว แต่ยงั ไม่ขอเกษียณมา ต่อมาถูกรถชนตาย ต้องจ่ายค่าเกษียณให้หรื อไม่ ?
อายุ 59 ปี 10 เดือน มีสิทธิขอเกษียณหรื อไม่ ?
วันแจ้งขอเกษียณ จะแจ้งวันไหนก็ได้ใน 365 วัน ใช่หรื อไม่ ?
ลูกจ้างขอเกษียณมา นายจ้าง หรื อ หัวหน้าไม่อนุมตั ิได้หรื อไม่ ?
เมื่อแจ้งแล้ว นายจ้างขอให้ช่วยทาต่อไปอีกระยะหนึ่ง แต่ลูกจ้างไม่ยอม จะบังคับได้หรื อไม่ ?
ลูกจ้างที่ทางานไม่คุม้ ค่า แต่ไม่ขอเกษียณมา จะให้เกษียณได้หรื อไม่ ?
การจ้างงานต่อหลังเกษียณ ทาอย่างไรจึงจะดีต่อนายจ้าง ลูกจ้าง ?
การเตรี ยมการก่อนวันเกษียณที่ดีตอ้ งจัดการอย่างไร ?
การเตรี ยมคนแทน คนที่จะเกษียณจะทาอะไรบ้ าง ?
วันทางานวันสุดท้ ายของคนเกษี ยณ ต้ องเป็ นวันไหน มี 6 วิธีให้ เลือกจะเอาไหม ?
การทาข้ อบังคับการทางาน…การแก้ ไขข้ อบังคับใหม่ ทาอย่างไรจึงจะใช้ ได้ ?
มีลากิจอยู่แล้ ว 6 วัน กม.ใหม่ให้ 3 วัน ต้ องเพิ่มอีกไหม หรื อ ต้ องเปลี่ยนแปลงอะไรบ้ าง ?
ลากิจธุระอันจาเป็ นที่ควรได้ คา่ จ้ าง..ไม่ควรได้ จัดการอย่างไรดี ? ( แจกตัวอย่างแนวปฏิบตั )ิ
ลาตรวจครรภ์ได้ คา่ จ้ าง ควรกาหนดแนวปฏิบตั อิ ย่างไร ? ( แจกตัวอย่างแนวปฏิบตั )ิ
ตังท้
้ อง 8 เดือนแล้ ว ท้ องโต ไม่อยากมาทางาน จะใช้ สิทธิลานี ้ได้ หรื อไม่ ? จะทาอย่างไร ?
ค่าชดเชย 20 ปี ขึ ้นไป จะมีแนวปฏิบตั อิ ย่างไร ? ( แจกตัวอย่างแนวปฏิบตั )ิ
เงินที่ต้องนามารวมคานวณค่าชดเชยมีคา่ อะไรบ้ าง ? ( ไม่นามารวม ระวังจะโดนไม่ใช่น้อย )
กรณีเปลี่ยนตัวนายจ้ าง ถ้ าลูกจ้ างไม่ยินยอมไป กม.ใหม่วา่ ต้ องจ่ายค่าชดเชย ถ้ าไม่อยากจ่ายจะทาอย่างไร ?
ความผิดของนายจ้ างที่จ้างแรงงานต่างด้ าว ที่มาตรา 44 ไม่ยกเว้ นมีเรื่ องอะไรบ้ าง ? ( จับปรับเป็ นแสนทันที )
กยศ.ถ้ านายจ้ างไม่หกั เงินส่งสรรพากร จะโดนไม่ใช่น้อยตรงไหน ?

แถมฟรี : ตัวอย่ างการเขียนเงื่อนไขสวัสดิการไม่ ให้ เป็ นค่ าจ้ าง ไม่ ต้องนาไปรวมค่ าชดเชย ไม่ ต้องส่ งสมทบประกันสังคม

( สาคัญมาก ) เรื่ องทีจ่ ะทาให้ ฝ่ายบุคคลตกงาน ถ้ านายจ้ างโดนเรียกเงินสมทบย้ อนหลัง
1. “ สวัสดิการอย่ างน้ อย 15 ค่ า ” ที่ศาลตัดสินว่ าเป็ น “ ค่ าจ้ าง ” ต้ องนามารวมคานวณค่ าชดเชยเมื่อเลิกจ้ าง / นาไป
จ่ ายเพิม่ เมื่อเกษียณ มีค่าอะไรบ้ าง ? ( นายจ้ างแพ้ คดี 100 % ฝ่ ายบุคคลตกงานทันที….ระวังจะโดนไม่ ใช่ น้อย )
2. เงินที่ประกันสังคม เร่ งรัด ให้นาส่งประกันสังคมด้วย มีค่าอะไรบ้าง ?
3. ถ้าส่งเงินสมทบไม่ครบ นายจ้างโดนปรับย้อนหลังเป็ นแสน ฝ่ ายบุคคลตกงานมานักต่อนักแล้วตรงไหน ?
4. วิธีการเขียนเงื่อนไขสวัสดิการไม่ให้ เป็ นค่ าจ้ าง ไม่ ต้องนาไปรวมค่าชดเชย ไม่ ต้องนาไปรวมสมทบประกันสังคม
จะเขียนอย่ างไร ?
ถาม – ตอบ ทุกปัญหาจากผู้เข้ าสัมมนา

อัตราค่ าสั มมนา (ต่ อท่าน)
จ่ ายเท่าไหร่ สามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่ า (ยกเว้ นบุคคลธรรมดา)
อัตราค่ าสั มมนา

บวก VAT 7%

หัก ณ ทีจ่ ่ าย 3 %

ชาระสุ ทธิ

1

2

3

(1+2-3)

ท่านละ

3,900

273

117

4,056

ราคาสมาชิก

2,900

203

87

3,016

ชาระภายในวันที่ 29 พฤศจิกายนนี้

แถมฟรี CD " รวมฎีกาคดีแรงงาน " ที่จะช่วยให้นายจ้าง

ลูกจ้าง ฝ่ ายบุคคล เข้าใจกฎหมายแรงงานอย่างชัดเจน

มูลค่า 1,000 บาท
หรื อ รับส่วนลด 1,000(ก่อน Vat)

หมายเหตุ
1.

ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเพื่อฝึ กอบรมและสัมมนาภายนอกองค์กร (Public Training) สามารถใช้สิทธิ ประโยชน์ทางภาษีหกั ค่า
ลดหย่อนได้ 200 %

2.

อัตราค่าสัมมนารวมค่าเอกสาร +เอกสารประกอบ ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวันและใบวุฒิบตั ร
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