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เจาะลึก พ.ร.บ. คุม
้ ครองแรงงานฉบ ับใหม่ ปี 60 เพือ
่ ความพร้อมขององค์กร

วันที่ 25 มกราคม 2561
เวลา 09.00-16.00 น. โรงแรมอไร้ ซ
โรงแรมเซนต์ เจมส์ สุขุมวิท 26

สถานที่จดั อบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม
หลักการและเหตุผล
ิ ธิแก่ผู ้ใชแรงงานมากขึ
้
รัฐบาลปั จจุบัน ได ้ให ้ความสําคัญและเพิม
่ สท
น
้ ทัง้ นีไ
้ ด ้มีการปรับปรุงแก ้ไข
กฎหมายหลายฉบับ อาทิ ออก พ.ร.บ.คุ ้มครองแรงงาน ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2560) โดยเพิม
่ บทลงโทษ ในกรณีท ี่
้
นายจ ้างฝ่ าฝื นไม่ปฏิบัตต
ิ ามกฎหมาย การใชแรงงานเด็ก และยังมีการนํ าเสนอร่างกฎหมายเกีย
่ วกับการกําหนด
อายุเกษียณของลูกจ ้างและการดําเนินการเกีย
่ วกับข ้อบังคับการทํางานอีกด ้วย ล่าสุด คณะรัฐมนตรีมม
ี ติอนุมัต ิ

หลักการร่างพระราชบัญญัตค
ิ ุ ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2560 ฉบับ แก ้ไขเพิม
่ เติม พ.ร.บ. คุ ้มครอง
แรงงาน 2541 อีกกว่า 10 ประเด็น เตรียมเสนอสภานิตบ
ิ ัญญัตแ
ิ ห่งชาติเพือ
่ พิจารณาประกาศใช ้ โดยคาดว่าจะ
้ กไม่นานนี้ องค์กรจึงควรเล็งเห็นความสําคัญของข ้อกฎหมายทีม
ประกาศใชในอี
่ ก
ี ารเปลีย
่ นแปลงแก ้ไข ซงึ่
ั เจนแต่เนิน
หากไม่ทําความเข ้าใจให ้ถูกต ้องชด
่ ๆ อาจทําให ้องค์กรได ้รับผลกระทบจากการเตรียมรับมือไม่ทัน
ในการปรับแก ้ข ้อกําหนดและเงือ
่ นไขให ้สอดคล ้องกับข ้อกฎหมายใหม่ อันอาจมาจากการทีไ่ ม่รู ้ลึก รู ้จริงใน
แนวทางการบริหารคนให ้สอดคล ้องกับกฎหมาย และหลักจิตวิทยา
ว ัตถุประสงค์
1. ผู ้เข ้าอบรม ได ้รู ้และเข ้าใจ ในข ้อกฎหมายใหม่ทม
ี่ ก
ี ารเปลีย
่ นแปลง
2. ผู ้เข ้าอบรม ได ้รู ้และเข ้าใจ แนวทางการบริหารงานบุคคล ให ้สอดคล ้องกับทิศทางขององค์กร
้ างมี
3. ผู ้เข ้าอบรมเข ้าใจเจตนารมณ์ และการปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายแรงงาน และสามารถนํ ามาประยุกต์ใชอย่
ิ ธิภาพ
ประสท
4. สามารถให ้คําปรึกษาและแนะนํ าแก่ผู ้บริหารและหัวหน ้างาน ในการปฏิบัตไิ ด ้อย่างถูกต ้องสอดคล ้องกับ
กฎหมาย
หลักสูตรนีเ้ หมาะสําหรับ :

ผู ้บริหาร ผู ้จัดการ หัวหน ้างาน เจ ้าหน ้าทีบ
่ ค
ุ คลและผู ้ปฏิบัตงิ านทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
เนือ
้ หาการฝึ กอบรม :

. แนวทางการบริ หารงานบุคคลยุคใหม่ให้ สอดคล้ องกับทิศทางขององค์กร
2. นายจ้ างคือใคร ? ทําไมหัวหน้ างานและผู้บริ หารต้ องรู้กฎหมายคุ้มครองแรงงาน
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3. สิทธิ หน้ าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้ างานตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
4. สาระสําคัญ ของ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560 ที่ประกาศใช้ แล้ ว อาทิ
· การใช้ แรงงานเด็กและเพิ่มเติมบทลงโทษนายจ้ าง
5. สาระสําคัญของ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน ฉบับที่ (...) พ.ศ. 2560 ที่กําลังเสนอสภานิติบญ
ั ญัติ เพื่อพิจารณาประกาศใช้
อาทิ
 บทบัญญัตเิ กี่ยวกับการกําหนดอัตราค่าจ้ างขันตํ
้ ่าสําหรับลูกจ้ างบางกลุม่ หรื อบางประเภท เพื่อส่งเสริ มการจ้ างงาน
และการคุ้มครองแรงงาน
 ปรับปรุงบทบัญญัตเิ รื่ องข้ อบังคับเกี่ยวกับการทํางานและการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับเกี่ยวกับการทํางาน
 บทบัญญัตเิ กี่ยวกับการเกษี ยณอายุและการจ่ายค่าชดเชยให้ แก่ลกู จ้ างกรณีเกษี ยณอายุ
 เพิ่มบทกําหนดโทษกรณีนายจ้ างไม่จา่ ยค่าชดเชยให้ แก่ลกู จ้ างกรณีเกษี ยณอายุ
 การเตรี ยมการเรื่ อง การเกษี ยณอายุพนักงาน เพื่อรองรับกฎหมายใหม่ ที่จะประกาศใช้ ในเร็วๆ นี ้
6. สาระสําคัญ ของ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน ฉบับที่ (...) พ.ศ. 2560 ที่คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมตั หิ ลักการแล้ ว ตามที่
กระทรวงแรงงานเสนอ อาทิ
 กําหนดเพิ่มเติมนิยาม “ค่าตอบแทน” ในมาตรา 5
 กําหนดให้ การเปลี่ยนตัวนายจ้ างต้ องได้ รับความยินยอมจากลูกจ้ างและให้ นายจ้ างใหม่รับไปทังสิ
้ ทธิหน้ าที่
 กําหนดให้ ลก
ู จ้ างมีสิทธิลากิจธุระอันจําเป็ นปี หนึง่ ไม่น้อยกว่า 3 วันทํางาน
 กําหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้ างเลิกจ้ างสําหรับลูกจ้ างซึง่ ทํางานติดต่อกันครบ 20 ปี ขึ ้นไป
 กําหนดให้ การย้ ายสถานประกอบกิจการให้ รวมถึงการย้ ายไปที่ซงึ่ นายจ้ างมีสถานประกอบกิจการอยูแ
่ ล้ วด้ วย
 กําหนดให้ เวลาการจ่ายค่าชดเชยพิเศษหรื อค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้ าให้ แก่ลก
ู จ้ างโดยเริ่ ม
นับตังแต่
้ วนั ที่สญ
ั ญาจ้ างสิ ้นสุด
· และสาระสําคัญอื่นๆ อีกหลายประเด็น
7. รูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนแบบใดถือเป็ นค่าจ้ าง แบบใดถือว่าไม่เป็ นค่าจ้ างตามกฎหมาย พร้ อมกรณีศกึ ษา
8. ขันตอนและกระบวนการที
้
่องค์กรต้ องตรวจสอบและการปรับปรุงกฎข้ อบังคับและเงื่อนไขต่างๆ เพื่อรองรับกฎหมาย
ใหม่
9. ทักษะและเทคนิคการบริ หารวินยั พนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ
10. เทคนิคการเขียนหนังสือเตือน การดําเนินการตักเตือน และการลงโทษวินยั พนักงาน
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11. การเลิกจ้ างที่เป็ นธรรม และการเลิกจ้ างที่ไม่เป็ นธรรม
ระยะเวลาการฝึ กอบรม
วิทยากร :

: หลักสูตร 1 วัน เวลา 09.00 – 16.00 น. (6 ชว่ั โมง)

ั วัฒนโชติ
อาจารย์พงศา บุญชย
- วิทยากรและทีป
่ รึกษาด ้านการบริหารผลงานเชงิ กลยุทธ์ และกฎหมายแรงงาน

วิธก
ี ารสัมมนา

ใช ้วิธก
ี ารบรรยาย กรณีตวั อย่าง

ค่าลงทะเบียน

ั
(รวมค่าเอกสาร อาหารกลางว ัน และอาหารว่างตลอดการสมมนา)
ค่าอบรม

ราคาก่อน
VAT

VAT 7%

ภาษีห ัก ณ ทีจ
่ า่ ย
3%

ราคาสุทธิ

3,900

273

(117)

4,056

3,500

245

(105)

3,640

ราคาท่านละ

Early Bird สม ัครและชําระค่า
อบรมก่อนลดพิเศษ

วิธก
ี ารชําระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชธี นาคาร ดังนี้
ิ รไทย บัญชส
ี ะสมทรัพย์ สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่ 732-2-458238
1.1 ธนาคารกสก
ื่ 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
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่
2. ชําระด ้วยเช็คบริษัท สงั่ จ่าย หจก.โปรเฟสชน
(Professional Training Solution Ltd, Partnership)
รายละเอียดเพิม
่ เติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา

Professional Training Solution
Tel 02-1753330, 086-6183752
Fax. 02-9030080 ext.9330
www.ptstraining.in.th
อีเมล์ info.ptstraining@gmail.com,

ptstraining3@gmail.com
ต้ องการจัดแบบ In-house Training ภายในองค์ กร ติดต่ อ คุณอรั ญญา 086-6183752
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แบบฟอร์มการลงทะเบียน

เจาะลึก พ.ร.บ. คุม
้ ครองแรงงานฉบ ับใหม่ ปี 60 เพือ
่ ความพร้อมขององค์กร
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: ___________________________
E-mail: _____________________________________________________________________
3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________
ตําแหน่ ง: ___________________________________มือถือ: ___________________________
E-mail: _____________________________________________________________________
หมายเหตุ

กรณียกเลิกการเข้ าสัมมนากรุณาแจ้ งล่วงหน้ า 7 วันก่อนวันสัมมนา มิฉะนันจะต้
้ องชําระ 30% ของราคาค่าสัมมนา

ค่าฝึ กอบรม สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบคุ คลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริ ง
(พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ .ศ.2548 เป็ นต้ นไป)
กรณีหกั ภาษี ณ ที่จา่ ย หจก.โปรเฟสชัน่ แนล เทรนนิ่ง โซลูขนั่
เลขที่ 89/161 หมูบ่ ้ านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
เลขประจําตัวผู้เสียภาษี 0103553030100

4 Professional Training Solution | www.ptstraining.in.th

