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หลกัสูตร เจาะประเด็น พ.ร.บ. คุม้ครองแรงงาน

ฉบบัใหม่ปี 60 เพ่ือความพรอ้มขององคก์ร

วนัที ่16 พฤศจกิายน 2560  เวลา 09.00 - 16.00 น. ** โรงแรมอะไรซ ์สขุมุวทิ 26

          รฐับาลปัจจุบนั ไดใ้หค้วามส าคญัและเพ่ิมสิทธิแก่ผูใ้ชแ้รงงานมากขึ้ น ทั้งน้ีไดมี้การปรบัปรุงแกไ้ขกฎหมาย

หลายฉบบั อาทิ ออก พ.ร.บ.คุม้ครองแรงงาน ฉบบัท่ี 5 (พ.ศ. 2560) โดยเพ่ิมบทลงโทษ ในกรณีท่ีนายจา้งฝ่าฝืนไม่

ปฏิบติัตามกฎหมาย การใชแ้รงงานเด็ก และยงัมีการน าเสนอรา่งกฎหมายเก่ียวกบัการก าหนดอายุเกษียณของลกูจา้ง

และการด าเนินการเก่ียวกบัขอ้บงัคบัการท างานอีกดว้ย 

ล่าสุดคณะรฐัมนตรีมีมติอนุมติัหลกัการร่างพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2560 ฉบบั 

แกไ้ขเพ่ิมเติม พ.ร.บ. คุม้ครองแรงงาน 2541 อีกกวา่ 10 ประเด็น เตรียมเสนอสภานิติบญัญติัแหง่ชาติเพ่ือพิจารณา

ประกาศใช้ โดยคาดวา่จะประกาศใชใ้นอีกไม่นานน้ี  องคก์รจึงควรเล็งเห็นความส าคญัของขอ้กฎหมายท่ีมีการ

เปล่ียนแปลงแกไ้ข ซ่ึงหากไม่ท าความเขา้ใจใหถ้กูตอ้งชดัเจนแต่เน่ินๆ อาจท าใหอ้งคก์รไดร้บัผลกระทบจากการเตรียม

รบัมือไม่ทนั ในการปรบัแกข้อ้ก าหนดและเง่ือนไขใหส้อดคลอ้งกบัขอ้กฎหมายใหม่ อนัอาจมาจากการท่ีไม่รูลึ้ก รูจ้ริง

ในแนวทางการบริหารคน ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย และหลกัจิตวทิยา 

 

วตัถุประสงค์

1. ผูเ้ขา้อบรม ไดรู้แ้ละเขา้ใจ ในขอ้กฎหมายใหม่ท่ีมีการเปล่ียนแปลง

2. ผูเ้ขา้อบรม ไดรู้แ้ละเขา้ใจ แนวทางการบริหารงานบุคคล ใหส้อดคลอ้งกบัทิศทางขององคก์ร

3. ผูเ้ขา้อบรมเขา้ใจเจตนารมณ์ และการปฏิบติัตาม กฎหมายแรงงาน และสามารถน ามาประยุกตใ์ชอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ

4. สามารถใหค้ าปรึกษาแนะน าแก่ผูบ้ริหาร/หวัหน้างานในการปฏิบติัไดอ้ยา่งถกูตอ้งสอดคลอ้งกบักฎหมาย

เน้ือหาหลกัสูตร

1. แนวทางการบริหารงานบุคคล ยุคใหม่ใหส้อดคลอ้งกบัทิศทางขององคก์ร

2. นายจา้งคือใคร ? ท าไมหวัหน้างานและผูบ้ริหาร ตอ้งรูก้ฎหมายคุม้ครองแรงงาน

3. สิทธิ หน้าท่ีและ ความรบัผิดชอบของ หวัหน้างานตามกฎหมายคุม้ครองแรงงาน

4. สาระส าคญั ของ พ.ร.บ.คุม้ครองแรงงาน ฉบบัท่ี 5 พ.ศ. 2560 ท่ีประกาศใชแ้ลว้ อาทิ

· การใชแ้รงงานเด็กและเพ่ิมเติมบทลงโทษนายจา้ง

5. สาระส าคญัของ พ.ร.บ.คุม้ครองแรงงาน ฉบบัท่ี (...) พ.ศ. 2560 ท่ีก าลงัเสนอสภานิติบญัญติั เพ่ือพิจารณา

ประกาศใช ้อาทิ

· บทบญัญติัเก่ียวกบัการก าหนดอตัราค่าจา้งขั้นต า่ส าหรบัลกูจา้งบางกลุ่มหรือบางประเภท เพ่ือส่งเสริมการจา้งงาน

และการคุม้ครองแรงงาน

· ปรบัปรุงบทบญัญติัเร่ืองขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างานและการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างาน

· บทบญัญติัเก่ียวกบัการเกษียณอายุและการจ่ายค่าชดเชยใหแ้ก่ลกูจา้งกรณีเกษียณอายุ

· เพ่ิมบทก าหนดโทษกรณีนายจา้งไม่จา่ยค่าชดเชยใหแ้ก่ลกูจา้งกรณีเกษียณอายุ

· การเตรียมการเร่ือง การเกษียณอายุพนักงาน เพ่ือรองรบักฎหมายใหม่ ท่ีจะประกาศใชใ้นเร็วๆน้ี
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6. สาระส าคญั ของ พ.ร.บ.คุม้ครองแรงงาน ฉบบัท่ี (...) พ.ศ. 2560 ท่ีคณะรฐัมนตรีมีมติอนุมติัหลกัการแลว้ ตามท่ี

กระทรวงแรงงานเสนอ อาทิ

· ก าหนดเพ่ิมเติมนิยาม “คา่ตอบแทน” ในมาตรา  5

· ก าหนดใหก้ารเปล่ียนตวันายจา้งตอ้งไดร้บัความยนิยอมจากลกูจา้งและใหน้ายจา้งใหม่รบัไปทั้งสิทธิหน้าท่ี

· ก าหนดใหล้กูจา้งมีสิทธิลากิจธุระอนัจ าเป็นปีหน่ึงไม่นอ้ยกวา่ 3 วนั ท างาน

· ก าหนดอตัราค่าชดเชยเพ่ิมเติมกรณีนายจา้งเลิกจา้งส าหรบัลกูจา้งซ่ึงท างานติดต่อกนัครบ 20 ปีขึ้ นไป

· ก าหนดใหก้ารยา้ยสถานประกอบกิจการใหร้วมถึงการยา้ยไปท่ีซ่ึงนายจา้งมีสถานประกอบกิจการอยูแ่ลว้ดว้ย

· ก าหนดใหเ้วลาการจา่ยค่าชดเชยพิเศษหรือค่าชดเชยพิเศษแทน การบอกกล่าวล่วงหน้าให ้แก่ลกูจา้งโดยเร่ิม

นับตั้งแต่วนัท่ีสญัญาจา้งส้ินสุด

· และสาระส าคญัอ่ืนๆ อีกหลายประเด็น

7. รปูแบบการจา่ยค่าตอบแทน แบบใดถือเป็นค่าจา้ง แบบใดถือวา่ไม่เป็นค่าจา้ง ตามกฎหมาย พรอ้มกรณีศึกษา

8. ขั้นตอนและกระบวนการท่ีองคก์รตอ้งตรวจสอบและการปรบัปรุงกฎขอ้บงัคบัและเง่ือนไขต่างๆ เพ่ือรองรบั

กฎหมายใหม่

9. ทกัษะและเทคนิคการบริหารวนัิยพนักงานอยา่งมีประสิทธิภาพ

10. เทคนิคการเขียนหนังสือเตือน การด าเนินการตกัเตือน และการลงโทษวนัิยพนักงาน

11. การเลิกจา้งท่ีเป็นธรรม และการเลิกจา้งท่ีไม่เป็นธรรม

คุณสมบติัผูเ้ขา้อบรมสมัมนา    เจา้หน้าท่ีบุคคล, ผูจ้ดัการ, หวัหน้างาน, ผูบ้ริหาร และผูท่ี้สนใจ

วิธีการฝึกอบรม

„ บรรยาย พรอ้มยกตวัอยา่งประกอบ

„ แลกเปล่ียนประสบการณ์

ระยะเวลาฝึกอบรม 1 วนั

วิทยากร อาจารยพ์งศา บุญชยัวฒันโชติ

วทิยากร อาจารย ์และท่ีปรึกษาดา้นบริหารทรพัยากรบุคคล ผูมี้ประสบการณ์ดา้นบริหาร HR กวา่ 25 ปี

อดีตกรรมการบริหารบริษัท และ Vice President, HR Department องคก์รชั้นน าหลายแหง่ อาทิ Plantheon Group 

Companies, CIMB Thai Bank, Co., LTD., Thai Glass Industry, Co., LTD

ผลงานเขียน : HRMBA “จุดประกายความคิด เสริมอาวุธดา้นบริหารคน”, SMARTJD ค าบรรยายลกัษณะงาน

บุคลิกใหม่ “กระชบั ฉลาด คล่องแคล่ว ใชป้ระโยชน์ไดห้ลากหลาย”



บริษัท เพอเฟกท ์เทรนน่ิง แอนด ์เซอรวิ์ส จ  ากดั 

ท่ีอยู่ 16/54 แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน  กรุงเทพฯ 10150 

Tel. 02-0445895  Mobile. 085-9386299  

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี 0735553003036

  เช็คขดีคร่อมสัง่จ่าย บริษัท เพอเฟกท ์เทรนน่ิง แอนด ์เซอรว์สิ จ ากดั

  โอนเงินเขา้บญัชีออมทรพัย ์ธนาคารกสิกรไทย สาขา บางบอน เลขท่ีบญัชี 022-3-91431-4

•  ราคารวม เอกสารการอบรม / อาหารว่างและอาหารกลางวันตลอดหลักสูตร
•  เฉพาะนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้
•  ใบเสร็จค่าลงทะเบียน สามารถน าไปบันทึกหักค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ 200 %

ลงทะเบียนเพื่อเขา้รว่มสมัมนา

ชื่อบริษัท /หน่วยงาน .................................................................................................................................................................................................

ที่อยูบ่ริษัท ..................................................................................................................................................................................................................
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5. ชื่อ....................................................................................................... ต าแหนง่ .................................................................. Email ..............................................................
                  

โทรศัพท์ ...................................................................... เบอร์ต่อ....................................................... โทรสาร .............................................

หมายเหต ุ.................................................................................................................................................................................................

หมายเหตุ : ผู้สมัครแจ้งยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการร้อยละ 15 ของค่าสมัคร และในกรณีที่
ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 7 วัน บริษัทฯ คืนเงินร้อยละ 50 ของค่าสมัคร นอกเหนือจากน้ีแล้ว บริษัทฯ จะไม่คืนเงินใดๆ ท้ังสิ้น การจองมีผลเมื่อช าระเงิน
เรยีบร้อยแล้วและแสดงใบ Pay-in เพื่อเปน็หลักฐานในการส ารองท่ีน่ังเท่าน้ัน

อตัราคา่ลงทะเบยีน

หลกัสูตร เจาะประเด็น พ.ร.บ. คุม้ครองแรงงาน

ฉบบัใหม่ปี 60 เพ่ือความพรอ้มขององคก์ร

ราคาปกติท่านละ 3,900 บาท + VAT 7% = 4,173 บาท

สมคัรก่อนวนัที่ 10 พฤศจกิายน 2560   เหลือเพียง! ท่านละ 3,500 บาท เท่านั้น!! (ไม่รวม Vat.)


