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Update พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน แก้ไขฉบบัท่ี  7 (2562) 
และประเดน็ส าคญัท่ีนายจ้างและ HR ต้องรู ้

วนัท่ี 22 สิงหาคม 2562   

เวลา 09.00-16.00 น. โรงแรมโชนสขุมุวิท 

เป้าหมายหรือผลลพัธจ์ากการฝึกอบรม : 
1. เพือ่ท ำควำมเขำ้ใจประเดน็กฎหมำยทีแ่กไ้ขใหมแ่ละกำรปรบัปรงุระเบยีบขอ้บงัคบัในกำรท ำงำน 
2. เพือ่ใหส้ำมำรถบรหิำรงำนบุคคลไดอ้ยำ่งมปีระสทิธภิำพ บนพืน้ฐำนควำมสมัพนัธท์ีด่ใีนองคก์ร 
3. เพือ่ใหส้ำมำรถประยกุตใ์ชก้ฎหมำยไดอ้ยำ่งเหมำะสม เพือ่เป้ำหมำยสงูสุดขององคก์ร 
 
หลกัสตูรน้ีเหมาะส าหรบั : 
เจำ้ของกจิกำร ผูบ้รหิำร หวัหน้ำงำน และผูป้ฏบิตังิำนดำ้นกำรบรหิำรทรพัยำกรบุคคล 
 
เน้ือหาการฝึกอบรม : 
ภาคเช้า 
ประเดน็ส าคญัท่ีมีการแก้ไขตามพระราชบญัญติัคุ้มครองแรงงาน ฉบบัท่ี 7 : 

 กำรจ่ำยดอกเบีย้และเงนิเพิม่กรณนีำยจำ้งจ่ำยเงนิล่ำชำ้มเีงือ่นไขใหมอ่ยำ่งไร 
 กำรเปลีย่นแปลงตวันำยจำ้งตำมหลกักฎหมำยแกไ้ขใหมแ่ตกต่ำงจำกเดมิอยำ่งไร 
 หำกนำยจำ้งจะโอนยำ้ยลกูจำ้งไปท ำงำนกบับรษิทัในเครอืตอ้งใหล้กูจำ้งยนิยอมหรอืไม่ 
 กำรบอกกล่ำวลว่งหน้ำเพือ่บอกเลกิสญัญำจำ้งมกีำรปรบัเปลีย่นเงือ่นไขอะไรบำ้ง 
 กำรลำเพือ่กจิธุระอนัจ ำเป็นมลีกัษณะอยำ่งไร นำยจำ้งตอ้งจำ่ยเงนิจ ำนวนกีว่นั 
 หำกเดมินำยจำ้งใหส้ทิธลิำกจิไวม้ำกกวำ่ทีก่ฎหมำยใหมก่ ำหนด จะลดลงไดห้รอืไม่ 
 ลกูจำ้งสำมำรถลำเพือ่ตรวจครรภไ์ดปี้ละกีว่นั และนำยจำ้งตอ้งจำ่ยคำ่จำ้งทุกวนัหรอืไม่ 
 กำรจ่ำยเงนิใหแ้ก่ลกูจำ้งกรณนีำยจำ้งจ ำเป็นตอ้งหยดุกจิกำรชัว่ครำวมเีงือ่นไขอยำ่งไร 
 กำรค ำนวณคำ่ชดเชยอตัรำใหม ่400 วนั ส ำหรบัอำยุงำน 20 ปีมหีลกักำรค ำนวณอยำ่งไร 
 กรณีลกูจำ้งไดร้บัคำ่จำ้งตำมผลงำนโดยกำรค ำนวณเป็นหน่วย จะคดิค่ำชดเชยอยำ่งไร 
 กำรยำ้ยสถำนประกอบกจิกำรแตกต่ำงจำกกำรโอนยำ้ยทีท่ ำงำนของลกูจำ้งหรอืไมอ่ยำ่งไร 
 หำกลูกจำ้งไมต่อ้งกำรยำ้ยไปท ำงำนในสถำนประกอบกจิกำรแหง่ใหมล่กูจำ้งมสีทิธอิะไรบำ้ง 
 นำยจำ้งทุกคนตอ้งยืน่แบบแสดงสภำพกำรจำ้งหรอืไม ่หำกตอ้งยืน่แต่หลงลมืจะมโีทษหรอืไม่ 
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ภาคบา่ย 
ประเดน็ส าคญัท่ีนายจ้างและ HR จ าเป็นต้องรู้ เพ่ือป้องกนัปัญหาด้านแรงงาน 

 สรปุหลกักฎหมำยแรงงำน 4 ฉบบัส ำคญัทีน่ำยจำ้งและ HR จ ำเป็นตอ้งรู ้
 กำรประยกุตใ์ชก้ฎหมำยใหส้อดคลอ้งกบัเป้ำหมำยขององคก์รมหีลกักำรอยำ่งไร 
 สญัญำจำ้งงำนมหีลำยแบบหลำยประเภท แต่ละแบบมคีวำมแตกต่ำงกนัอยำ่งไร 
 ท ำไมนำยจำ้งตอ้งก ำหนดเรือ่งสทิธใินทรพัยส์นิทำงปัญหำไวใ้นสญัญำจำ้งแรงงำน 
 กำรแกไ้ขเปลีย่นแปลงสญัญำจำ้ง เช่นกำรปรบัลดคำ่จำ้งท ำไดห้รอืไม ่อยำ่งไร 
 นำยจำ้งจะท ำสญัญำจำ้งแรงงำนใหแ้ตกต่ำงจำกขอ้บงัคบัเกีย่วกบักำรท ำงำนไดห้รอืไม่ 
 ท ำไมนำยจำ้งตอ้งขออนุญำตศำลแรงงำนก่อนทีจ่ะลงโทษหรอืเลกิจำ้งกรรมกำรลกูจำ้ง 
 หำกลูกจำ้งประทว้งหยดุงำนเพือ่เรยีกรอ้งขอเงนิโบนสัเพิม่ เอำผดิทำงวนิยัไดห้รอืไม่ 
 กรณีทีล่กูจำ้งท ำผดิวนิยันำยจำ้งจะออกหนงัสอืเตอืนพรอ้มกบัลงโทษพกังำนไดห้รอืไม่ 
 หำกจำ้งคนทีเ่คยเกษยีณอำยมุำแลว้ เมือ่มกีำรเลกิจำ้งตอ้งจำ่ยคำ่ชดเชยอกีครัง้หรอืไม่ 
 ท ำไมตอ้งน ำเงนิคำ่โทรศพัทแ์ละคำ่น ้ำมนัรถแบบเหมำจ่ำยมำค ำนวณคำ่ชดเชยใหล้กูจำ้ง 
 หำกลูกจำ้งลำออกแต่ยงัมวีนัหยุดพกัรอ้นคงเหลอื นำยจำ้งตอ้งจำ่ยเป็นเงนิใหแ้ทนหรอืไม่ 
 เงนิ 3 ประเภททีน่ำยจำ้งอำจตอ้งจำ่ยใหล้กูจำ้งในกรณีเลกิจำ้ง คอือะไรบำ้ง จ ำนวนเทำ่ไร 
 หำกลูกจำ้งถูกเลกิจำ้งไมเ่ป็นธรรมจะฟ้องขอใหศ้ำลสัง่ใหน้ำยจำ้งรบักลบัเขำ้ท ำงำนไดห้รอืไม่ 
 
 

หมายเหต ุ: เน้ือหำหลกัสตูรสำมำรถปรบัเปลีย่นได ้ตำมควำมเหมำะสมและควำมจ ำเป็นในกำรฝึกอบรม 
ระยะเวลาการฝึกอบรม  :  หลกัสตูร 1 วนั เวลำ 09.00 – 16.00 น. 
วิทยากร :  อาจารยส์จัพล ส่งสมบญุ (Sam) 
               - วทิยำกรและทีป่รกึษำดำ้นกำรบรหิำรผลงำน กำรพฒันำผูน้ ำ และกฎหมำยแรงงำน 
               - กรรมกำรผูจ้ดักำร บรษิทั HERO Consulting จ ำกดั 

อตัราคา่สมัมนา/ทา่น 

(รวมคา่วทิยากร เอกสารการอบรม อาหารกลางวนั คอฟฟ่ีเบรค 2 มือ้แลว้) 

ราคา บคุคลทัว่ไป ทา่นละ 3,900 บาท 

Early Bird  ทา่นละ 3,500 บาท 

(ราคาดงักล่าวยงัไม่รวม VAT 7%) 
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การช าระค่าธรรมเนียม 

1. ช าระโดยสัง่จ่ายเชค็/แคชเชียรเ์ชค็  ขีดคร่อม สัง่จ่ายในนาม 
หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนน่ิง  โซลชูัน่  (Professional Training Solution Ltd.,Partnership) 

เลขท่ี 89/161  ซอยพระยำสุเรนทร ์21 แยก 3 แขวงบำงชนั  เขตคลองสำมวำ กรงุเทพฯ 10510 

เลขประจ ำตวัผูเ้สยีภำษ ี 0103553030100 

2. โอนเงินเข้าบญัชี  ธนำคำรกสกิรไทย จ ำกดั (มหำชน) สำขำเดอะมอลลบ์ำงกะปิ บญัชอีอมทรพัย ์เลขที ่732-
245823-8 

ธนำคำรกรงุเทพ จ ำกดั  (มหำชน) สำขำโลตสัรำมอนิทรำ 109 บญัชอีอมทรพัย ์เลขที ่029-711049-6 

สง่ Pay-in มำที ่Fax.02-9030080 ext. 9330   

ผูเ้ข้าอบรมรบัผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจงัหวดั 

รายละเอียดเพ่ิมเติม กรณุาติดต่อ: คุณอรญัญำ(ตุม้) 086-6183752 

Professional Training Solution 

Tel  02-1753330, 086-6183752    Fax.  02-9030080 ext.9330 

www.ptstraining.in.th 

Email  info.ptstraining@gmail.com, public.ptstraining@gmail.com 

 

 

แบบฟอร์มการลงทะเบียน 

  

กรณีหกัภาษี ณ ท่ีจา่ย สง่เอกสารมาท่ี 

หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิ่ง โซลชูัน่  

เลขท่ี 89/161 หมูบ้่านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสเุรนทร์ 21 แยก 3  

แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรุงเทพฯ 10510  

 เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษี 0103553030100 

 

 

mailto:info.ptstraining@gmail.com
mailto:public.ptstraining@gmail.com
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Update พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน แก้ไขฉบบัท่ี  7 (2562) 

และประเดน็ส าคญัท่ีนายจ้างและ HR ต้องรู ้
สง่มาที ่email : ptstraining3@gmail.com หรอื Fax 02-9030080 ext.9330 

   
  บรษิทั_________________________________________________________________________ 
  ท่ีอยู่ออกใบก ำกบัภำษี_____________________________________________________________ 
   ____________________________________________________________________________
รหสัไปรษณยี_์______________________________TAX ID________________________________ 
    
  ชื่อผูป้ระสานงาน (HR)____________________________โทรศพัท ์_____________ต่อ_______ 
   Fax: _____________________     E-mail: _________________________________________  
  วนัสมัมนา_______________________________________________________________________ 
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 

ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื ____________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________  

2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 
E-mail: _____________________________________________________________________ 

 

3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 
E-mail: _____________________________________________________________________ 

4. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 
E-mail: _____________________________________________________________________ 

5. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 
E-mail: _____________________________________________________________________ 

6. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 
E-mail: _____________________________________________________________________ 

 

mailto:ptstraining3@gmail.com%20หรือ

