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[ผลกระทบกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ฉบับใหม่ 2560]

ประเด็น…ผลกระทบกฎหมายคุมครองแรงงาน ฉบับใหม/2560
วันที่ 22 มีนาคม 2561
เวลา 09,00-16.00 น. โรงแรมพาลาสโซ รัชดา MRT หวยขวาง
ความสําคัญ
กฎหมายคุ ้มครองแรงงานฉบับใหม่มก
ี ารแก ้ไขเปลีย่ นแปลงกฎหมายคุ ้มครองแรงงานฉบับเดิมหลายประการ ในปี 2560 กฎหมาย
แรงงานฉบับใหม่นี้ออกมาในรูปของพระราชบัญญัตค
ิ ุ ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2560 หนึง่ ฉบับประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เมือ
่
่
้วั
่
วันที่ 31 สิงหาคม 2560 ซึงมีผลบังคับใช นที่ 1 กันยายน 2560 ส่วนอีกหนึง่ ฉบับอยูใ่ นร่างพระราชบัญญัตค
ิ ุ ้มครองแรงงาน ซึงผ่านความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรีแล ้ว อยูใ่ นระหว่างการพิจารณาของสภานิตบ
ิ ัญญัตแิ ห่งชาติ(สนช) ซึง่ กฎหมายดังกล่าว ได ้มีการแก ้ไขเพิม
่ เติม
พระราชบัญญัตค
ิ ุ ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ในส่วนของการกําหนดในการจ่ายค่าตอบแทน การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ การเปลีย่ นแปลงตัว
นายจ ้าง การบอกกล่าวล่วงหน ้าและการจ่ายสินจ ้างในการบอกกล่าวล่วงหน ้า การลากิจและการจ่ายค่าจ ้างในวันลากิจ การลาตรวจครรภ์
ของลูกจ ้างหญิงมีครรภ์ การจ่ายค่าจ ้าง ค่าตอบแทน ค่าล่วงเวลา ค่าทํางานในวันหยุด ค่าล่วงเวลาในวันหยุดแก่ลก
ู จ ้างชายหญิงเท่าเทียม
กัน การให ้ลูกจ ้างหยุดทํางานเมือ
่ นายจ ้างมีความจําเป็ นด ้วยเหตุอันสําคัญ การเพิม
่ ค่าชดเชยให ้แก่ลก
ู จ ้างเมือ
่ มีอายุงานครบ 20 ปี การย ้าย
สถานประกอบการของนายจ ้าง การพิจารณากําหนดค่าจ ้างขัน้ ตํา่ การจัดทําและแก ้ไขระเบียบข ้อบังคับเกีย่ วกับการทํางานของนายจ ้าง
และการกําหนดการเกษี ยณอายุของลูกจ ้าง การับผิดทางอาญาของนายจ ้างเมือ
่ ฝ่ าฝื นกฎหมายใหม่นายจ ้างและผู ้มีหน ้าทีด
่ ้านงาน HR
ไม่ได ้วางแผนแนวทางปฏิบัตแิ ละผลกระทบของกฎหมายใหม่ดงั กล่าวข ้างต ้นแล ้วหรือยัง การเตรียมตัวไว ้ก่อนถึงแนวทางปฏิบัตแิ ละการ
่ รงงานสัมพันธ์ทด
แก ้ไขปั ญหาทีจ่ ะเกิดขึน
้ จะนํ าไปสูแ
ี่ รี ะหว่างนายจ ้างลูกจ ้าง ซึง่ หากนายจ ้างหรือผู ้มีหน ้าทีท
่ างด ้าน HR ไม่ได ้เตรียมการ
่ วามขัดแย ้งทางด ้านแรงงานสัมพันธ์ ซึง่ ต ้องมีผลกระทบต่อการ
ศึกษาการปฏิบัตใิ ห ้ถูกต ้องเพือ
่ ป้ องกันปั ญหาทีเ่ กิดขึน
้ แล ้ว ก็จะนํ าไปสูค
ประกอบกิจการทําการดําเนินกิจการไม่เป็ นไปตามเป้ าหมาย และมีผลกระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการให ้บริการอย่างหลีกเลีย่ ง
ไม่ได ้ สถานประกอบการและผู ้ทําหน ้าทีท
่ างด ้าน HR ลองตอบคําถาม ดังต่อไปนี้ จะทราบทันทีวา่ ตนมีความพร ้อมเกีย่ วกับเรือ
่ งนี้แล ้วหรือ
ยัง

หัวข้ อบรรยาย
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ค่าตอบแทน คืออะไร
กฎหมายกําหนดให้ จ่ายค่าตอบแทนโดยมีกําหนดระยะเวลาอย่างไร
ค่าตอบแทนกับค่าจ้ างต่างกันอย่างไร
หากไม่ปฏิบตั ิเรื่ องค่าตอบแทนที่กฎหมายใหม่กําหนด ต้ องรับผิดอย่างไร
การเปลี่ยนตัวนายจ้ าง หมายถึงอะไร
การเปลี่ยนตัวนายจ้ างอย่างไรถึงต้ องได้ รับความยินยอมจากลูกจ้ าง และอย่างไรไม่ต้องขอความ
ยินยอมจากลูกจ้ าง
การเปลี่ยนตัวนายจ้ างที่นายจ้ างไม่ได้ รับความยินยอมจากลูกจ้ างมีผลอย่างไรนายจ้ างใหม่หรื อนายจ้ างเก่าต้ องรับผิดชอบและนายจ้ างต้ องรับผิดทาง
อาญาหรื อไม่
บอกกล่าวล่วงหน้ าตามกฎหมายใหม่ ต้ องบอกอย่างไร
สินจ้ างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้ าตามกฎหมายใหม่ต้องจ่ายอย่างไร
บอกกล่าวล่วงหน้ าหรื อจ่ายสินจ้ างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้ าไม่ถกู ต้ อง ต้ องรับผิดอย่างไร ดอกเบี ้ย โทษทางอาญา
ลากิจธุระอันจําเป็ น กฎหมายใหม่กําหนดเงื่อนไขเพิ่มขึ ้นอย่างไร
ลากิจธุระอันจําเป็ นลาได้ กี่วนั ได้ ค่าจ้ างกี่วนั
ถ้ านายจ้ างดําเนินการในการลากิจไม่ถกู ต้ องตามกฎหมายใหม่ต้องรับผิดอย่างไร มีโทษทางอาญาหรื อไม่
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ลูกจ้ างหญิงมีครรภ์กฎหมายใหม่ให้ ลาคลอดได้ กี่วนั มีเงื่อนไขเพิ่มขึ ้นหรื อไม่
การลาตรวจครรภ์ถือเป็ นการลาคลอดหรื อไม่
ถ้ าการลาตรวจครรภ์ไม่ใช่การลาคลอด จะถือเป็ นการลาอะไร
กฎหมายใหม่ให้ จ่ายค่าจ้ างในวันลาคลอดเพิ่มขึ ้นหรื อไม่

• หากนายจ้ างไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายใหม่ เรื่ องลาคลอดต้ องรับผิดอย่างไร มีโทษทางอาญาหรื อไม่
• ลูกจ้ างชายหญิ งจะได้ รับค่าจ้ าง ค่าตอบแทน ค่าล่วงเวลา ค่าทํางานในวันหยุดและค่าล่วงเวลาในวันหยุดเท่าเทียมกันในกรณีใดและ
ในกรณีใดที่ไม่ต้องจ่ายเท่าเทียมกัน้
• หากนายจ้ างไม่จ่ายค่าจ้ าง ค่าตอบแทน ค่าล่วงเวลา ค่าทํางานในวันหยุดและค่าล่วงเวลาในวันหยุดให้ แก่ลกู จ้ างชายหญิ งเท่าเทียม
กันตามที่กฎหมายกําหนดต้ องรับผิดอย่างไร มีโทษทางอาญาหรื อไม่
• กรณีนายจ้ างมีเหตุจําเป็ นอันสมควรต้ องหยุดกิจการชัว่ คราวและให้ ลกู จ้ างอยู่บ้านไม่ต้องมาทํางาน นายจ้ างต้ องจ่ายเงินเพิ่มขึน้ หรื อ
มีเงื่อนไขให้ ต้องมีภาระเพิ่มขึน้ อย่างไร
• หากนายจ้ างไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายใหม่ กรณีมีเหตุจําเป็ นอันสําคัญต้ องหยุดกิจการชัว่ คราวและให้ ลกู จ้ างอยู่บ้านนายจ้ างต้ องรับผิด
อย่างไร มีโทษทางอาญาหรื อไม่
• การจ่ายค่าชดเชยให้ แก่ลกู จ้ างที่มีอายุงานครบ 20 ปี นายจ้ างต้ องจ่ายเป็ นเงินเท่าใด ใช้ อะไรเป็ นฐานในการคํานวณ
• หากนายจ้ างไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายใหม่ในกรณีการจ่ายค่าชดเชยให้ แก่ลกู จ้ างที่มีอายุงาน 20 ปี ขนึ ้ ไปต้ องรับผิดอย่างไร มีโทษทาง
อาญาหรื อไม่
• การย้ ายสถานประกอบกิจการของนายจ้ างมีเงื่อนไขใหม่ตามกฎหมายใหม่ว่าอย่างไร
• การย้ ายสถานประกอบกิจการกรณีใดต้ องได้ รับความยินยอมจากลูกจ้ างและในกรณีใดไม่ต้องได้ รับความยินยอมจากลูกจ้ าง
• หากนายจ้ างไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายใหม่เกี่ยวกับการย้ ายสถานประกอบการนายจ้ างต้ องรับผิดอย่างไร มีโทษทางอาญาหรื อไม่
• การจ่ายค่าชดเชยพิเศษและค่าชดเชยแทนการบอกกล่าวล่วงหน้ ากรณีลกู จ้ างไม่ประสงค์จะย้ ายไปสถานประกอบกิจการแห่งใหม่
กฎหมายใหม่กําหนดให้ จ่ายเพิ่มขึน้ และกําหนดระยะเวลาในการจ่ายให้ แก่ลกู จ้ างภายในระยะเวลาใดหรื อไม่ อย่างไร
• หากนายจ้ างไม่จ่ายค่าชดเชยพิเศษ ค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้ ากรณีย้ายสถานประกอบการแก่ลกู จ้ างตามกฎหมาย
ใหม่จะต้ องรับผิดอย่างใด มีโทษทางอาญาหรื อไม่
• กฎหมายใหม่กําหนดการพิจารณาค่าจ้ างขัน้ ตํ่า เพิ่มขึน้ อย่างไร
• กฎหมายใหม่กําหนดเงื่อนไขการจัดทําและแก้ ไขระเบียบข้ อบังคับในการทํางานของนายจ้ างอย่างไร
• หากนายจ้ างไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายใหม่เกี่ยวกับการจัดทําและแก้ ไขระเบียบข้ อบังคับอันเกี่ยวกับการทํางาน ต้ องรับผิดหรื อไม่ และมี
โทษทางอาญาหรื อไม่
• กฎหมายใหม่กําหนดอายุเกษี ยณของพนักงานอย่างไร
• เมื่อมีอายุครบเกษี ยณแล้ ว บังคับให้ นายจ้ างเลิกจ้ างทุกกรณีหรื อไม่
• อายุเกษี ยณลูกจ้ างและนายจ้ างจะกําหนดให้ แตกต่างจากกฎหมายใหม่ได้ หรื อไม่
• การลาออกเมื่อมีอายุครบเกษี ยณของลูกจ้ างถือว่าเป็ นการเกษี ยณอายุหรื อไม่
• นายจ้ างต้ องจ่ายเงินค่าอะไรเมื่อเกษี ยณอายุ
• ความรับผิดทางอาญาและความระงับสิ ้นไปของโทษทางอาญาแก่นายจ้ างมีอะไรบ้ าง

วิทยากร
•
•
•
•
•
•

อาจารย์ทัศน์พงษ์ สกุลคู

ทนายความ สํานั กงานสหชัชวาลย์ทนายความ
หัวหน ้าฝ่ ายกฎหมาย และผู ้ช่วยผู ้อํานวยการสภาองค์กรนายจ ้างแห่งประเทศไทย
่ แนล จํากัด
ผู ้ช่วยผู ้อํานวยการฝ่ ายกฎหมาย บริษัท ศูนย์กฎหมายธุรกิจอินเตอร์ เนชัน
อนุกรรมการคณะกรรมการอุทธรณ์ประกันสังคม
กรรมการบริษัท ศูนย์กฎหมายธุรกิจอินเตอร์ เนชั่นแนล จํากัด
กรรมการสภาอุตสาหกรรม (กลุม
่ ผู ้ประกอบกิจการเกีย่ วกับไฟฟ้ า)
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ั
วิธก
ี ารสมมนา
•

วิทยากรหรือผู ้นํ าสัมมนาจะบรรยายกฎหมายใหม่เปรียบเทียบกับกฎหมายเดิม พร ้อมยกตัวอย่างประกอบอันได ้แก่ ข ้อความใน
กฎหมาย แนวคําพิพากษาศาลฎีกาและตัวอย่างคดี พร ้อมทัง้ ตัวอย่างในการปรึกษากฎหมายตามประสบการณ์ทํางานมา เพือ
่ ให ้
ผู ้เข ้าร่วมสัมมนาได ้เข ้าใจและมองเห็นปั ญหาในทางปฏิบัตแิ ละร่วมกันเสนอความคิดเห็นแนวทางในการปฏิบัตต
ิ ามกฎหมายใหม่
และการแก ้ไขปั ญหาทีจ่ ะเกิดขึน
้ พร ้อมทัง้ การถาม-ตอบระหว่างวิทยากรผู ้นํ าสัมมนากับผู ้ร่วมสัมมนา และระหว่างผู ้ร่วมสัมมนาด ้วย
กันเอง

ค่าลงทะเบียน
ั
(รวมค่าเอกสารบรรยาย อาหารกลางว ัน และอาหารว่างตลอดการสมมนา)

ค่าอบรม
ค่าอบรมพิเศษท่านละ

ราคาก่อน
VAT

VAT 7%

ภาษีห ัก ณ ทีจ
่ า่ ย
3%

ราคาสุทธิ

3,000

210

(90)

3,120

วิธก
ี ารชําระเงิน:
ี นาคาร ดังนี้
1. โอนผ่านบัญชธ
ิ รไทย บัญชส
ี ะสมทรัพย์ สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ
1.1 ธนาคารกสก
ี อมทรัพย์ สาขาโลตัสรามอินทรา 109
1.2 ธนาคารกรุงเทพ บัญชอ

เลขที่ 732-2-458238

เลขที่ 029-7110496

ื่ บัญช ี หจก.โปรเฟสชน
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่
ชอ
ื รับรองหัก ณ ทีจา่ ย (ถ ้ามี) ที่ 0-29030080 ext.9330
และแฟ็ กซใ์ บ Pay-in และหนังสอ
ื่ บริษัทของท่าน และชอ
ื่ หลักสูตร
พร ้อมระบุชอ
็ บริษัท สั่งจ่าย หจก.โปรเฟสชน
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่
2. ชําระด ้วยเชค
(Professional Training Solution Ltd, Partnership)
ติดต่อ: คุณอรัญญา 086-8929330
Professional Training Solution
www.ptstraining.co.th

Tel 02-1753330, 086-6183752

E-mail info.ptstraining@gmail.com,
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[Pick
the
date]

[ผลกระทบกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ฉบับใหม่ 2560]

แบบฟอร์ มการลงทะเบียน

ประเด็น....ผลกระทบกฎหมายคุมครองแรงงาน ฉบับใหม/2560
สง่ มาที่ email : ptstraining3@gmail.com หรือ Fax 02-9030080 ext.9330

บริษทั __________________________________________________________________________
ที่อยู่ออกใบกํากับภาษี _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
รหัสไปรษณีย_์ ____________________เลขประจําตัวผูเ้ สียภาษี_______________________________
ชื่อผูป้ ระสานงาน (HR)____________________________โทรศัพท์ _____________ต่อ_______
Fax: _____________________

E-mail: _________________________________________

วันสัมมนา_______________________________________________________________________
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________
ตําแหน่ ง: ___________________________________มือถือ ____________________________
E-mail: ____________________________________________________________________
2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________
ตําแหน่ ง: ___________________________________มือถือ: ___________________________
3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________
ตําแหน่ ง: ___________________________________มือถือ: ___________________________
E-mail: _____________________________________________________________________
หมายเหตุ กรณียกเลิกการเข้ าสัมมนากรุณาแจ้ งล่วงหน้ า 7 วันก่อนวันสัมมนา มิฉะนันจะต้
้ องชําระ 30% ของราคาค่าสัมมนา

ค่าฝึ กอบรม สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษี นิติบุคคลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง
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