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สรุปประเดน็การปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน ฉบบัเบด็เสร็จ 
วันที่ 27 มิถุนายน 2562  เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

โรงแรมอะไร้ซ์ ซอยสุขุมวิท 26   ใกล้ BTS สถานีพร้อมพงษ์  กทม.  ** สถานท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลง **   

วิทยากร : อาจารย์พงศา  บุญชัยวัฒนโชติ  

สมคัร 4 ท่านๆ ลดเหลือท่านละ 2,900 บาท 

 (จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท) 

หลกัการและเหตุผล 
    พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (ฉบับท่ี 1) มีผลบังคับใช้มากว่า 20 ปีแล้ว และมีการปรับปรุงแก้ไข
เพ่ิมเติมมาแล้วหลายคร้ัง อาทิ ออก พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน ฉบับท่ี 6 (พ.ศ.2560)  ได้แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ร.บ. คุ้มครอง
แรงงาน 2541 กว่า 10 ประเดน็ และล่าสุด พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 กป็ระกาศใช้แล้วโดยจะมีผล
ใช้บังคับ 5 พฤษภาคม 2562 นี ้ซ่ึงมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงในอีกหลายประเดน็ ท่ีมีผลต่อสิทธิหน้าท่ีระหว่างนายจ้าง
กับลูกจ้างและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

ปัจจุบันยงัมีองค์กร หรือผู้กระท าการแทนนายจ้างหลายราย ยงัขาดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ พ.ร.บ. 
คุ้มครองแรงงาน อันเน่ืองมาจากมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงมาหลายฉบับ หรือมีการปรับเปล่ียนผู้ รับผิดชอบ จึงขาด
ความต่อเน่ือง ส่งผลให้เกิดปัญหาและความเสียหายในภายหลัง หลักสูตรนีจึ้งจัดขึน้มาเพ่ือสรุปรวบรวมประเดน็
ส าคัญตั้งแต่ฉบับแรก จนถึงฉบับท่ีจะประกาศใช้ล่าสุด เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจอย่างต่อเน่ืองในทุก
ฉบับอยู่ในหลักสูตรเดียว 

วัตถุประสงค์ 

1. ผู้ เข้าอบรมได้รู้และเข้าใจใน พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานทุกฉบับ 

2. ผู้ เข้าอบรมได้รู้และเข้าใจประเดน็ท่ีเปล่ียนแปลงและท่ีก าลงัจะเปล่ียนแปลง 

3. ผู้ เข้าอบรมเข้าใจเจตนารมณ์ และการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน และสามารถน ามาประยกุต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. สามารถให้ค าปรึกษาและแนะน าแก่ผู้บริหารและหัวหน้างาน ในการปฏิบัติได้อย่างถกูต้องสอดคล้องกับกฎหมาย 
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เน้ือหาหลักสูตร  

1. แนวทางการบริหารงานบุคคลยคุใหม่ให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร  

2. สิทธิ หน้าท่ีและความรับผิดชอบของนายจ้าง ลูกจ้าง หัวหน้างาน ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน  

3. สาระส าคัญของ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน ตั้งแต่ฉบับท่ี 1 ถึงฉบับท่ี 4 ท่ีประกาศใช้มานานแล้ว 

4. สาระส าคัญของ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน ฉบับท่ี 5 พ.ศ.2560 อาทิ 

·    การใช้แรงงานเดก็และเพ่ิมเติมบทลงโทษนายจ้าง 

5. สาระส าคัญของ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน ฉบับท่ี 6  พ.ศ.2560 อาทิ 

·    บทบัญญติัเก่ียวกับการก าหนดอัตราค่าจ้างขัน้ต า่ส าหรับลูกจ้างบางกลุ่มหรือบางประเภท เพ่ือส่งเสริมการ
จ้างงานและการคุ้มครองแรงงาน 

·     ปรับปรุงบทบัญญติัเร่ืองข้อบังคับเก่ียวกับการท างานและการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับเก่ียวกับการท างาน  

·    บทบัญญติัเก่ียวกับการเกษียณอายแุละการจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างกรณีเกษียณอายุ 
·    เพ่ิมบทก าหนดโทษกรณีนายจ้างไม่จ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างกรณีเกษียณอายุ  
·    การเตรียมการเร่ือง การเกษียณอายพุนักงาน เพ่ือรองรับกฎหมายใหม่ 

6. สาระส าคัญของ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน ฉบับท่ี (7) พ.ศ.2562 จะมีผลใช้บังคับ 5 พฤษภาคม 2562 มี
ประเดน็หลัก ๆ เช่น 

·    การตีความตาม พ.ร.บ.แรงงานใหม่ปี 2562 : ลากิจธุระอันจ าเป็น, การก าหนดเง่ือนไขการลากิจ,  การย้าย
สถานประกอบกิจการ, ค่าชดเชย และอัตราค่าชดเชยใหม่, การแก้ไขข้อบังคับการท างาน และอ่ืน ๆ 

·    ก าหนดให้การเปล่ียนตัวนายจ้างต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างตามมาตรา 13 

·    ก าหนดวนัลาและการจ่ายค่าจ้างในวนัลาเพ่ือกิจธุระอันจ าเป็น ตามมาตรา 34 มาตรา 57/1   

·    เพ่ิมอัตราค่าชดเชยกรณีลูกจ้างซ่ึงท างานติดต่อกันครบ 20 ปีขึน้ไป ตามมาตรา 118 

·    การเปล่ียนแปลงวนัลาเพ่ือคลอดบุตร ตามมาตรา 41 และมาตรา 59 

·    ก าหนดจ่ายค่าจ้างต่างๆ ให้แก่ลูกจ้างชาย-หญิง ในลักษณะ คุณภาพ ปริมาณเดียวกัน เท่าเทียมกันตาม
มาตรา 53 

·    แก้ไขเปล่ียนแปลงกรณีนายจ้างย้ายสถานประกอบกิจการ ค่าชดเชย พิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและ
ค่าชดเชยพิเศษ ตามมาตรา 120, 120/1, 120/2  

·    และสาระส าคัญอ่ืน ๆ อีกหลายประเดน็ 
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7. ขัน้ตอนและกระบวนการท่ีองค์กรต้องตรวจสอบและการปรับปรุงกฎข้อบังคับและเง่ือนไขต่างๆ เพ่ือ
รองรับกฎหมายใหม่ 

8. ทักษะและเทคนิคการบริหารวินัยพนักงานเชิงสร้างสรรค์ 

9. หลักการลงโทษทางวินัย การเลิกจ้างท่ีเป็นธรรม และการเลิกจ้างท่ีไม่เป็นธรรม 

workshop :           ฝึกปฏิบัติการทดลองท าหน้าท่ีตัดสินวินัยพนักงาน กรณีตัวอย่างท่ีเกิดขึน้จริง  

การวิเคราะห์ปัญหาวินัยพนักงานเพ่ือก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหาท่ีต้นเหตุ  

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา   เจ้าหน้าท่ีบุคคล, ผู้จัดการ, หัวหน้างาน, ผู้บริหาร และผู้ ท่ีสนใจ 

วิธีการฝึกอบรม 

 บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

 แลกเปล่ียนประสบการณ์ 

 ฝึกปฏิบัติ 

  

วิทยากร              อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ 

อดีตกรรมการบริหารและผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ขององค์กรช้ันน าหลายแห่ง 

ประสบการณ์งานบริหารทรัพยากรบุคคลมากกว่า 25 ปี 

ปัจจุบันเป็นวิทยากร อาจารย์ ท่ีปรึกษา ด้านบริหารองค์กรและทรัพยากรบุคคล ให้กับองค์กรต่าง ๆ 

ผลงานเขียน  หนังสือ  HRMBA  “จุดประกายความคิด เสริมอาวธุการบริหารบคุคล”  หนังสือ SMART JD“ค าบรรยาย
ลกัษณะงานท่ีกระชับ ฉลาด คล่องแคล่ว ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย” 

ระยะเวลาการฝึกอบรม            :  หลักสูตร 1 วนั เวลา 09.00 – 16.00 น. (6 ช่ัวโมง) 
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ค่าใชจ้่ายในการอบรมหักลดหย่อนภาษีได ้200 % 

รวมคา่เอกสารประกอบการอบรม คา่อาหารว่าง 2 ม้ือ อาหารกลางวันและใบรบัรองวุฒิบตัร 

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ ม 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาปกติท่านละ 3,900 273 117 4,056 

สมคัร 3 ท่าน ๆ ละ 3,300 231 99 3,432 

สมคัร 4 ท่าน ๆ ละ 2,900 203 87 3,016 

 
ส ารองทีน่ั่ง  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)  
 

 
 
 
 
 

 

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 ี   

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 

http://www.hrdzenter.com/
http://www.facebook.com/hrdzenter
mailto:hrdzenter@gmail.com

