
 

 
 

 

วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2560  เวลา 09.00-16.00 น. ณ โรงแรม อามารีบลูเลอวารด์ สขุมุวิท ซอย 5 

  
หลกัการและเหตผุล 

        รฐับาลปจัจุบนั ไดใ้หค้วามสาํคญัและเพิม่สทิธแิกผู่ใ้ชแ้รงงานมากขึน้ ทัง้นี้ไดม้กีารปรบัปรงุแกไ้ขกฎหมายหลายฉบบั 

อาทเิชน่ ออก พรบ.คุม้ครองแรงงาน ฉบบัที ่5 (พ.ศ.2560) โดยเพิม่บทลงโทษ ในกรณีทีน่ายจา้งฝา่ฝืนไมป่ฏบิตัติามกฎหมาย 

การใชแ้รงงานเดก็ และยงัมกีารนําเสนอรา่งกฎหมาย เกีย่วกบัการกาํหนดอายเุกษยีณของลกูจา้งและการดาํเนนิการเกีย่วกบั

ขอ้บงัคบัการทาํงานอกีดว้ย  ล่าสดุ คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัหิลกัการรา่งพระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน  พ.ศ. 2560 ฉบบั 

แกไ้ขเพิม่เตมิ พ.ร.บ. คุม้ครองแรงงาน 2541 อกีกว่า 10 ประเดน็ เตรยีมเสนอสภานิตบิญัญตัแิหง่ชาตเิพือ่พจิารณาประกาศใช ้

โดยคาดว่าจะประกาศใชใ้นอกีไมน่านนี้  องคก์รจงึควรเลง็เหน็ความสาํคญัของขอ้กฎหมายทีม่กีารเปลีย่นแปลงแกไ้ข ซึง่หาก

ไมท่าํความเขา้ใจใหถ้กูตอ้งชดัเจนแต่เนิน่ๆ อาจทาํใหอ้งคก์รไดร้บัผลกระทบจากการเตรยีมรบัมอืไมท่นั ในการปรบัแก้

ขอ้กาํหนดและเงือ่นไขใหส้อดคลอ้งกบัขอ้กฎหมายใหม ่   อนัอาจมาจากการทีไ่มรู่ล้กึ รูจ้รงิในแนวทางการบรหิารคน ให้

สอดคลอ้งกบักฎหมาย และหลกัจติวทิยา   

 

วตัถปุระสงค ์

1. ผูเ้ขา้อบรม ไดรู้แ้ละเขา้ใจ ในขอ้กฎหมายใหมท่ีม่กีารเปลีย่นแปลง  

2. ผูเ้ขา้อบรม ไดรู้แ้ละเขา้ใจ แนวทางการบรหิารงานบุคคล ใหส้อดคลอ้งกบัทศิทางขององคก์ร 

3. ผูเ้ขา้อบรมเขา้ใจเจตนารมณ์ และ การปฏบิตัติาม กฎหมายแรงงาน และ สามารถนํามาประยกุตใ์ชอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

4 สามารถใหค้าํปรกึษาและแนะนําแกผู่บ้รหิารและหวัหน้างาน ในการปฏบิตัไิดอ้ยา่งถกูตอ้งสอดคลอ้งกบักฎหมาย 

  

เน้ือหาหลกัสตูร   

1. แนวทางการบรหิารงานบุคคล ยคุใหมใ่หส้อดคลอ้งกบัทศิทางขององคก์ร 

2. นายจา้งคอืใคร ? ทาํไมหวัหน้างานและผูบ้รหิาร ตอ้งงรูก้ฎหมายคุม้ครองแรงงาน 

3. สทิธ ิหน้าทีแ่ละ ความรบัผดิชอบของ หวัหน้างานตามกฎหมายคุม้ครองแรงงาน 

4. สาระสาํคญั ของ พรบ.คุม้ครองแรงงาน ฉบบัที ่5 พ.ศ.2560 ทีป่ระกาศใชแ้ลว้ อาท ิ

• การใชแ้รงงานเดก็และเพิม่เตมิบทลงโทษนายจา้ง 

5.. สาระสาํคญั ของ พรบ.คุม้ครองแรงงาน ฉบบัที ่( )  พ.ศ.2560 ทีก่าํลงัเสนอสภานิตบิญัญตั ิเพือ่พจิารณาประกาศใช ้อาท ิ

• บทบญัญตัเิกีย่วกบัการกาํหนดอตัราคา่จา้งขัน้ตํ่าสาํหรบัลกูจา้งบางกลุ่มหรอืบางประเภท เพือ่สง่เสรมิการจา้งงาน

และการคุม้ครองแรงงาน  

•  ปรบัปรงุบทบญัญตัเิรือ่งขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการทาํงานและการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการทาํงาน  

• บทบญัญตัเิกีย่วกบัการเกษยีณอายแุละการจ่ายคา่ชดเชยใหแ้กล่กูจา้งกรณีเกษยีณอายุ  

• เพิม่บทกาํหนดโทษกรณีนายจา้งไมจ่่ายคา่ชดเชยใหแ้กล่กูจา้งกรณีเกษยีณอาย ุ 

• การเตรยีมการเรือ่ง การเกษยีณอายพุนกังาน เพือ่รองรบักฎหมายใหม ่ทีจ่ะประกาศใชใ้นเรว็ๆนี้ 

            

       

      

  

เจาะประเดน็ พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงานฉบบัใหม่ปี 60 
 เพ่ือความพร้อมขององคก์ร 
โดย อาจารย ์พงศา บญุชยัวฒันโชติ 

เชญิร่วมฝึกอบรมหลักสูตร 
 



  

6. สาระสาํคญั ของ พรบ.คุม้ครองแรงงาน ฉบบัที ่(  )  พ.ศ.2560 ทีค่ณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัหิลกัการแลว้ ตามทีก่ระทรวง 

    แรงงานเสนอ อาท ิ 

• กาํหนดเพิม่เตมินิยาม “คา่ตอบแทน” ในมาตรา  5 

• กาํหนดใหก้ารเปลีย่นตวันายจา้งตอ้งไดร้บัความยนิยอมจากลกูจา้งและใหน้ายจา้งใหมร่บัไปทัง้สทิธหิน้าที ่

• กาํหนดใหล้กูจา้งมสีทิธลิากจิธรุะอนัจาํเป็นปีหนึ่งไมน้่อยกว่า 3 วนั ทาํงาน  

• กาํหนดอตัราคา่ชดเชยเพิม่เตมิกรณีนายจา้งเลกิจา้งสาํหรบัลกูจา้งซึง่ทาํงานตดิต่อกนัครบ 20 ปีขึน้ไป  

• กาํหนดใหก้ารยา้ยสถานประกอบกจิการใหร้วมถงึการยา้ยไปทีซ่ึง่นายจา้งมสีถานประกอบกจิการอยูแ่ลว้ดว้ย  

• กาํหนดใหเ้วลาการจ่ายคา่ชดเชยพเิศษหรอืคา่ชดเชยพเิศษแทน การบอกกล่าวล่วงหน้าให ้แกล่กูจา้งโดยเริม่

นบัตัง้แต่วนัทีส่ญัญาจา้งสิน้สดุ 

• และสาระสาํคญัอืน่ ๆ อกีหลายประเดน็ 

7. รปูแบบการจา่ยคา่ตอบแทน แบบใดถอืเป็นคา่จา้ง แบบใดถอืว่าไมเ่ป็นคา่จา้ง  ตามกฎหมาย พรอ้มกรณีศกึษา 

8. ขัน้ตอนและกระบวนการทีอ่งคก์รตอ้งตรวจสอบและการปรบัปรงุกฏขอ้บงัคบัและเงือ่นไขต่าง ๆ เพือ่รองรบักฏหมายใหม ่

9. ทกัษะและเทคนิคการบรหิารวนิยัพนกังานอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

10. เทคนิคการเขยีนหนงัสอืเตอืน  การดาํเนินการตกัเตอืน และการลงโทษวนิยัพนกังาน   

11. การเลกิจา้งทีเ่ป็นธรรม และการเลกิจา้งทีไ่มเ่ป็นธรรม 

 

คณุสมบติัผู้เข้าอบรมสมัมนา 

เจา้หน้าทีบุ่คคล, ผูจ้ดัการ, หวัหน้างาน, ผูบ้รหิาร และผูท้ีส่นใจ  

 

 วิธีการฝึกอบรม 

•   บรรยาย พรอ้มยกตวัอยา่งประกอบ  

•   แลกเปลีย่นประสบการณ์ 

 



  

  

ค่าลงทะเบียน  

รายการ กรณีหกัภาษี ณ ที่จ่าย กรณีบุคคลธรรมดา 

คา่สมัมนา/ท่าน 4,500.00 4,500.00 

ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7% 315.00 315.00 

ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 135.00  

ยอดชาํระสุทธิ 4,680.00 4,815.00 
 

พิเศษ โปรโมชัน่สาํหรบัองคก์รท่ีสมคัรอบรมเป็นกลุม่ 

โปร 1  สมคัร 3 ท่าน 5%      โปร 2  สมคัร 4 ท่านขึน้ไป ลด 10% 
 

ราคาน้ี รวม ค่าเอกสาร ค่าอาหารกลางวนั 1 มือ้ อาหารวา่ง ชา-กาแฟ 2 มือ้ 

กรณีหกัภาษี ณ ท่ีจา่ย นิติบุคคล ออกในนาม บริษทั อาภาฉาย จาํกดั   (สาํนักงานใหญ่) 

เลขที ่52/174 ถ.กรุงเทพกรฑีา ซอย 15 แขวงสะพานสงู เขตสะพานสงู กรุงเทพมหานคร  10250  

เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษอีากร  0105557086659  ค่าอบรม  สามารถหกัค่าใชจ้่ายทางภาษไีด ้200% ของค่าใชจ้่ายจรงิ 

(พระราชกฤษฎกีาฉบบัที ่437 ใช ้19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็นตน้ไป) 

 

บรรยายโดย  อาจารย ์พงศา บญุชยัวฒันโชติ 

การศกึษา    MBA., Graduate School of Commerce of Burapha University  
 

ประสบการณ์ ด้านการสอน : ดา้นบรหิารทรพัยากรบุคคลมากกว่า 25 ปี  

ด้านการสอน ทีป่รกึษา อาจารย ์และวทิยากรหลกัสตูรดา้นการบรหิารทรพัยากรบุคคล อาท ิ

• การวเิคราะหง์านและการประเมนิคา่งาน                        เทคนิคและยทุธวธิกีารจ่ายโบนสัและปรบัเงนิเดอืนประจาํปี  

• การบรหิารคา่ตอบแทนและการจดัทาํโครงสรา้งเงนิเดอืน    เทคนิคการวเิคราะหแ์ละบรหิารอตัรากาํลงั  

• การจดัทาํ HR Strategic และ HR Budgeting                  ทกัษะการเป็นหวัหน้างานและ HR for Line  

• การออกแบบกระบวนการประเมนิผลการปฎบิตังิานดว้ย KPI และ Competencies  

• การจดัทาํ Training Roadmap  

ด้านการทาํงาน  

• กลุ่มบรษิทัพรรณธอิร ผูอ้าํนวยการฝา่ยบรหิารทรพัยากรบคุคล และ กรรมการบรหิาร บรษิทัเทอราโกร เฟอรต์ไิลเซอร ์จาํกดั  

• ธนาคาร ซไีอเอม็บไีทย Vice President, หวัหน้าทมีปฏบิตักิารและคา่ตอบแทนดา้นทรพัยากรบุคคล  

• บรษิทัอตุสาหกรรมทาํเครือ่งแกว้ไทย จาํกดั ผูอ้าํนวยการฝา่ยบรหิารทรพัยากรบุคคล  

• บรษิทัมหพนัธ ์ไฟเบอรซ์เีมนต ์จาํกดั ผูจ้ดัการแผนก, ฝา่บบรหิารทรพัยากรบุคคล  

• บรษิทัโตโยตา้ ลสีซิง่ จาํกดั   ธนาคารกรงุเทพพาณิชยก์าร จาํกดั หวัหน้างานบรหิารเงนิเดอืนและสวสัดกิาร  

ความเช่ียวชาญ  

• การพฒันาระบบ HRIS                                                     การประเมนิคา่งาน จากสถาบนั HAY  

• จดัทาํคา่ตอบแทน-จดัทาํโครงสรา้งเงนิเดอืนรปูแบบต่าง ๆ          การวเิคราะหแ์ละจดัทาํ KPI และ Competency 

• การออกแบบสายความกา้วหน้าในอาชพีและ IDP Plan จากสถาบนั Hewitt  

• การออกแบบพฒันาระบบการบรหิารผลการปฏบิตังิาน โดยใช ้KPI และ Competency  

ผลงานทางวิชาการ  

• หนงัสอื HRMBA จุดประกายความคดิ เสรมิอาวธุดา้นบรหิารคน  

• หนงัสอื SMART JD คาํบรรยายลกัษณะงานที ่กระชบั ฉลาด ใชป้ระโยชน์ไดห้ลากหลาย 



 

 

 

บรษิทั________________________________________________________________________ 

ทีอ่ยูอ่อกใบกํากบัภาษ_ี___________________________________________________________ 

___________________________________________เลขประจาํตวัผูผู้เ้สยีภาษ_ี______________ 

ชื่อผูป้ระสานงาน (HR)____________________________เบอรโ์ทรศพัท ์_____________ต่อ_____ 

เบอรม์อืถอื_____________Fax: _____________ E-mail: _______________________________  

 

เขา้รว่มสมัมนาหลกัสตูร____________________________________________วนัที_่_____________ 

1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 

ตําแหน่งงาน: ___________________________________แผนก/ฝา่ย: _____________________ 

เบอรม์อืถอื:_____________________  E-mail: ___________________________________  

2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 

ตําแหน่งงาน: ___________________________________แผนก/ฝา่ย: _____________________ 

เบอรม์อืถอื:_____________________  E-mail: ___________________________________  

3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 

ตําแหน่งงาน: ___________________________________แผนก/ฝา่ย: _____________________ 

เบอรม์อืถอื:_____________________  E-mail: ___________________________________  

 

 

วิธีชาํระค่าลงทะเบียนอรมสมัมนา 

    [   ] ชาํระดว้ยเงนิสด    [   ] เชค็สัง่จ่าย บรษิทั อาภาฉาย จาํกดั 

    [   ] โอนเงนิเขา้บญัช ีบรษิทั อาภาฉาย จาํกดั ธนาคาร ไทยพาณิชย ์บญัชอีอมทรพัย ์เลขทีบ่ญัช ี177-2-48344-1 

          กรณีโอนเงนิ กรณุาแฟกซห์ลกัฐานการโอนมาที ่เบอรแ์ฟกซ ์02 7360050 หรอืโทร 02-736-0408 เพือ่ยนืยนั 

หมายเหตุ 

         1. กรณุานําหนงัสอืรบัรองการหกั ณ ทีจ่่ายมายนืในวนัสมัมนา 

         2. เจา้หน้าทีจ่ะตดิต่อกลบัเพือ่ยนืยนัและผลการลงทะเบยีนเขา้รว่มการอบรมหลงัจากไดร้บัเอกสารแลว้ 

         3. หากทา่นไมส่ามารถเขา้รว่มการอบรมกรณุาแจง้ล่วงหน้ากอ่นวนังาน  7 วนัทาํการ หากไมแ่จง้ 

            ทา่นตอ้งชาํระคา่ใชจ้่ายเป็นจาํนวนเงนิ 50 % ของอตัราคา่ลงทะเบยีน 

สถาบนัฝึกอบรม เทรนน่ิง เซน็เตอร ์เซอรวิ์ส  ดาํเนินการโดย บริษทั อาภาฉาย  จาํกดั 

เลขที ่52/174  ถ.กรุงเทพกรฑีา15 แขวง / เขตสะพานสงู กรงุเทพมหนคร 10250 

เลขทะเบยีนพานิชย ์0105557086659  Tel No. 0 2736 0408, 0 273 1035 Fax. 02-736 0050 

**โปรดกรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นและชดัเจนเพือ่ความสะดวกในการตดิต่อประสานงานของทา่น และผูเ้ขา้รว่มสมัมนา) 
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