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สถานที่จดัอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 

หลักการและเหตผุล  
 

   รัฐบาลปัจจบุัน ไดใ้หค้วามสําคัญและเพิม่สทิธแิกผู่ใ้ชแ้รงงานมากขึน้ ทัง้นีไ้ดม้กีารปรับปรงุแกไ้ข
กฎหมายหลายฉบับ อาท ิออก พ.ร.บ.คุม้ครองแรงงาน ฉบับที ่5 (พ.ศ. 2560) โดยเพิม่บทลงโทษ ในกรณีที่
นายจา้งฝ่าฝืนไมป่ฏบิัตติามกฎหมาย การใชแ้รงงานเด็ก และยังมกีารนําเสนอรา่งกฎหมายเกีย่วกับการกําหนด
อายเุกษียณของลกูจา้งและการดําเนนิการเกีย่วกับขอ้บังคับการทํางานอกีดว้ย ลา่สดุ คณะรัฐมนตรมีมีตอินุมัต ิ
หลักการรา่งพระราชบัญญัตคิุม้ครองแรงงาน  พ.ศ. 2560 ฉบับ แกไ้ขเพิม่เตมิ พ.ร.บ. คุม้ครอง
แรงงาน 2541 อกีกวา่ 10 ประเด็น เตรยีมเสนอสภานติบิัญญัตแิหง่ชาตเิพือ่พจิารณาประกาศใช ้โดยคาดวา่จะ
ประกาศใชใ้นอกีไมน่านนี ้องคก์รจงึควรเล็งเห็นความสําคัญของขอ้กฎหมายทีม่กีารเปลีย่นแปลงแกไ้ข ซึง่
หากไมทํ่าความเขา้ใจใหถ้กูตอ้งชดัเจนแตเ่นิน่ๆ อาจทําใหอ้งคก์รไดรั้บผลกระทบจากการเตรยีมรับมอืไมทั่น
ในการปรับแกข้อ้กําหนดและเงือ่นไขใหส้อดคลอ้งกบัขอ้กฎหมายใหม ่อันอาจมาจากการทีไ่มรู่ล้กึ รูจ้รงิใน
แนวทางการบรหิารคนใหส้อดคลอ้งกับกฎหมาย และหลักจติวทิยา   

วตัถปุระสงค ์

    1. ผูเ้ขา้อบรม ไดรู้แ้ละเขา้ใจ ในขอ้กฎหมายใหมท่ีม่กีารเปลีย่นแปลง 

    2. ผูเ้ขา้อบรม ไดรู้แ้ละเขา้ใจ แนวทางการบรหิารงานบคุคล ใหส้อดคลอ้งกับทศิทางขององคก์ร 

    3. ผูเ้ขา้อบรมเขา้ใจเจตนารมณ์ และการปฏบิตัติามกฎหมายแรงงาน และสามารถนํามาประยกุตใ์ชอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ 

    4. สามารถใหคํ้าปรกึษาและแนะนําแกผู่บ้รหิารและหัวหนา้งาน ในการปฏบิัตไิดอ้ยา่งถกูตอ้งสอดคลอ้งกับ
กฎหมาย 

หลักสตูรนีเ้หมาะสําหรับ : 

ผูบ้รหิาร ผูจั้ดการ หัวหนา้งาน  เจา้หนา้ทีบ่คุคลและผูป้ฏบิัตงิานทีเ่กีย่วขอ้งกับการบรหิารทรัพยากรบคุคล 

เนือ้หาการฝึกอบรม : 

. แนวทางการบริหารงานบคุคลยคุใหมใ่ห้สอดคล้องกบัทิศทางขององค์กร 

    2. นายจ้างคือใคร ? ทําไมหวัหน้างานและผู้บริหารต้องรู้กฎหมายคุ้มครองแรงงาน 

เจาะลกึ พ.ร.บ. คุม้ครองแรงงานฉบบัใหม ่ปี 60 เพือ่ความพรอ้มขององคก์ร 
วันที่  25 มกราคม 2561 

เวลา 09.00-16.00 น. โรงแรมอไร้ซ 

โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวทิ 26 
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    3. สิทธิ หน้าท่ีและความรับผิดชอบของหวัหน้างานตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 

    4. สาระสําคญั ของ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน ฉบบัท่ี 5 พ.ศ. 2560 ท่ีประกาศใช้แล้ว อาทิ 

·    การใช้แรงงานเดก็และเพิ่มเตมิบทลงโทษนายจ้าง 

    5. สาระสําคญัของ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน ฉบบัท่ี (...)  พ.ศ. 2560 ท่ีกําลงัเสนอสภานิติบญัญตัิ เพ่ือพิจารณาประกาศใช้ 

อาทิ 

  บทบญัญัตเิก่ียวกบัการกําหนดอตัราคา่จ้างขัน้ต่ําสําหรับลกูจ้างบางกลุม่หรือบางประเภท เพ่ือสง่เสริมการจ้างงาน

และการคุ้มครองแรงงาน 

  ปรับปรุงบทบญัญตัเิร่ืองข้อบงัคบัเก่ียวกบัการทํางานและการแก้ไขเพิ่มเตมิข้อบงัคบัเก่ียวกบัการทํางาน 

  บทบญัญัตเิก่ียวกบัการเกษียณอายแุละการจา่ยคา่ชดเชยให้แก่ลกูจ้างกรณีเกษียณอาย ุ

  เพิ่มบทกําหนดโทษกรณีนายจ้างไมจ่า่ยคา่ชดเชยให้แก่ลกูจ้างกรณีเกษียณอาย ุ

  การเตรียมการเร่ือง การเกษียณอายพุนกังาน เพ่ือรองรับกฎหมายใหม ่ท่ีจะประกาศใช้ในเร็วๆ นี ้ 

    6. สาระสําคญั ของ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน ฉบบัท่ี (...)  พ.ศ. 2560 ท่ีคณะรัฐมนตรีมีมตอินมุตัหิลกัการแล้ว ตามท่ี

กระทรวงแรงงานเสนอ อาทิ 

  กําหนดเพิ่มเตมินิยาม “คา่ตอบแทน” ในมาตรา  5 

  กําหนดให้การเปล่ียนตวันายจ้างต้องได้รับความยินยอมจากลกูจ้างและให้นายจ้างใหมรั่บไปทัง้สิทธิหน้าท่ี 

  กําหนดให้ลกูจ้างมีสิทธิลากิจธุระอนัจําเป็นปีหนึง่ไมน้่อยกวา่ 3 วนัทํางาน 

  กําหนดอตัราคา่ชดเชยเพิ่มเตมิกรณีนายจ้างเลิกจ้างสําหรับลกูจ้างซึง่ทํางานตดิตอ่กนัครบ 20 ปีขึน้ไป 

  กําหนดให้การย้ายสถานประกอบกิจการให้รวมถึงการย้ายไปท่ีซึง่นายจ้างมีสถานประกอบกิจการอยูแ่ล้วด้วย 

  กําหนดให้เวลาการจา่ยคา่ชดเชยพิเศษหรือคา่ชดเชยพิเศษแทนการบอกกลา่วล่วงหน้าให้แก่ลกูจ้างโดยเร่ิม

นบัตัง้แตว่นัท่ีสญัญาจ้างสิน้สดุ 

·    และสาระสําคญัอ่ืนๆ อีกหลายประเดน็ 

    7. รูปแบบการจา่ยคา่ตอบแทนแบบใดถือเป็นคา่จ้าง แบบใดถือวา่ไมเ่ป็นคา่จ้างตามกฎหมาย พร้อมกรณีศกึษา 

    8. ขัน้ตอนและกระบวนการท่ีองค์กรต้องตรวจสอบและการปรับปรุงกฎข้อบงัคบัและเง่ือนไขตา่งๆ เพ่ือรองรับกฎหมาย

ใหม ่

    9. ทกัษะและเทคนิคการบริหารวินยัพนกังานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

    10. เทคนิคการเขียนหนงัสือเตือน การดําเนินการตกัเตือน และการลงโทษวินยัพนกังาน  
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    11. การเลิกจ้างท่ีเป็นธรรม และการเลิกจ้างท่ีไมเ่ป็นธรรม 

ระยะเวลาการฝึกอบรม            :  หลักสตูร 1 วนั เวลา 09.00 – 16.00 น. (6 ชัว่โมง) 

วทิยากร :        อาจารยพ์งศา บญุชยัวฒันโชต ิ

                       - วทิยากรและทีป่รกึษาดา้นการบรหิารผลงานเชงิกลยทุธ ์และกฎหมายแรงงาน 
 
วธิกีารสมัมนา ใชว้ธิกีารบรรยาย กรณีตวัอยา่ง 
 
 
 
 

คา่ลงทะเบยีน 
(รวมคา่เอกสาร อาหารกลางวนั และอาหารวา่งตลอดการสมัมนา) 

คา่อบรม  ราคากอ่น 
VAT VAT 7% ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  

3% 
ราคาสทุธ ิ

    ราคาทา่นละ 3,900 273 (117) 4,056 
Early Bird สมคัรและชําระคา่

อบรมกอ่นลดพเิศษ 3,500 245 (105) 3,640 

 
วธิกีารชําระเงนิ: 
1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังนี ้

1.1  ธนาคารกสกิรไทย บญัชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 
          ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  
          และแฟ็กซใ์บ Pay-in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี ที ่0-29030080 ext.9330 
          พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทา่น และชือ่หลกัสตูร 
2. ชําระดว้ยเช็คบรษัิท สัง่จา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  

 (Professional Training Solution Ltd, Partnership) 
 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรัญญา 
Professional Training Solution 
Tel  02-1753330, 086-6183752  
Fax.  02-9030080 ext.9330 
www.ptstraining.in.th 
อเีมล ์ info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com 
ต้องการจัดแบบ In-house Training ภายในองค์กร ตดิต่อ คุณอรัญญา 086-6183752 
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แบบฟอร์มการลงทะเบียน 
เจาะลกึ พ.ร.บ. คุม้ครองแรงงานฉบบัใหม ่ปี 60 เพือ่ความพรอ้มขององคก์ร 

สง่มาที ่email : ptstraining3@gmail.com หรอื Fax 02-9030080 ext.9330 
   

   บรษิทั__________________________________________________________________________ 

   ท่ีอยู่ออกใบกาํกบัภาษี_____________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________ 

   ______________________________________________________________________________ 

   รหสัไปรษณยี_์____________________เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษ_ี______________________________ 

  ชื่อผูป้ระสานงาน (HR)____________________________โทรศพัท ์_____________ต่อ_______ 

   Fax: _____________________     E-mail: _________________________________________  

  วนัสมัมนา_______________________________________________________________________ 

1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื ____________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________  

 

2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________________ 
 
3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________________ 

หมายเหต ุ  

กรณียกเลิกการเข้าสมัมนากรุณาแจ้งลว่งหน้า 7 วนัก่อนวนัสมัมนา มิฉะนัน้จะต้องชําระ 30% ของราคาคา่สมัมนา 

ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบคุคลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง 

(พระราชกฤษฎีกาฉบบัท่ี 437 ใช้ 19 ตลุาคม พ .ศ . 2548 เป็นต้นไป) 

 

กรณีหกัภาษี ณ ท่ีจา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนน่ิง โซลขูัน่   

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

แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรุงเทพฯ 10510 

เลขประจําตวัผู้ เสียภาษี 0103553030100 
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