ดวน !! หลักสูตรพิเศษครึ่งวัน 9.00 – 12.00 น.

www.hrcenter.co.th

ศึกษาเจาะลึกทุกประเด็น
แนะนําแนวปฏิบัติเพื่อรองรับ
พ.ร.บ. คุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 6)
พ.ศ. 2560

(ที่มีผลใชบังคับแลวเมื่อ วันที่ 1 กันยายน 2560)

และ ราง พ.ร.บ. คุมครองแรงงานฉบับใหม
ที่จะมีผลบังคับใชในอนาคตอันใกลนี้

รวมทั้ง การดําเนินการหักคาจางของพนักงานที่เปนหนี้ กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการ
ศึกษา (กยศ.) และ การอายัดเงินเดือน ตามกฎหมายใหม ที่แกไขเปลี่ยนแปลง

วัตถุประสงคของการจัดสัมมนา
พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560 ที่มีผลบังคับใชแลวเมื่อ
วันที่ 1 กันยายน 2560 และ ราง พ.ร.บ. คุมครองแรงงาน (ฉบับที่....)
พ.ศ. ...... ซึ่งผานคณะรัฐมนตรีแลวเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 แมวา
ในขณะนี้ ยังไมไดประกาศใช แตกฎหมายฉบับนี้ จะออกมาใชบังคับใน
อนาคตอันใกลนี้
เนื้อหา หลักการ และประเด็นสวนใหญ แมดูไมยาก แตลึก ๆ แลว หาก
ตีความไมถูกตอง จะนําไปปฏิบัติผิดพลาด
การสัมมนาหลักสูตรนี้ จะนํากฎหมายที่มีผลบังคับใชแลว และ
กฎหมายที่กําลังจะมีผลใชบังคับในอนาคตอันใกลนี้รวมทั้งกฎหมายอื่นที่ออก
มาใหม หรือ เปลี่ยนแปลงแกไขใหม เชน พ.ร.บ. กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการ
ศึกษา พ.ศ. 2560 (นายจางตองมีหนาที่หักหนี้เงินกู กยศ. ของลูกจาง สง
กรมสรรพากร) และ พ.ร.บ. แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพง (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2560 (การบังคับคดี การอายัดเงินเดือนที่
เปลี่ยนไป) มานําเสนอ วิเคราะห เจาะลึก ในทุกเนื้อหา ทุกประเด็น พรอม
ชี้ใหเห็นปญหาที่อาจเกิดขึ้นในทางปฏิบัติ เพื่อใหนายจาง ลูกจาง หรือ HR
เขาใจ และเตรียมดําเนินการภาคปฏิบัติ ทั้งเรื่อง การปรับปรุงแกไขขอบังคับ
เกี่ยวกับการทํางาน ขอตกลงกับลูกจาง และแนวปฏิบัติตาง ๆ ใหถูกตอง
สอดคลองกับกฎหมายทั้งหมด ดังกลาว

วิทยากร

อาจารยอรรถพล มนัสไพบูลย
ที่ปรึกษากฎหมายแรงงาน และทนายความคดีแรงงาน

วัน เวลา และสถานที่

วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560
เวลา 09.00 - 12.00 น. (ลงทะเบียน 08.30 น.)
โรงแรม เดอะแกรนดโฟรวิงส คอนเวนชั่น
(ถนนศรีนครินทร)

อัตราคาอบรมทานละ
สมาชิก 1,000 บาท +VAT 70 รวม 1,070 บาท / บุคคลทัว่ ไป 1,200 บาท +VAT 84 รวม 1,284 บาท
กรุณาชําระเงินภายในวันที่ 30 ก.ย. 2560 เทานัน้

ตัวอยางประเด็นสําคัญ
พ.ร.บ. คุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560 (มีผลใชบังคับแลวตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2560)
 การจัดทํา หรือ การปรับปรุงแกไขขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน ไมตองสงสําเนาใหพนักงานตรวจแรงงานอีกตอไป
 “การเผยแพรขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานเพิ่มเติมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสดวยก็ได” โดยไมมีการปดประกาศ ยอมไมถูกตองตามหลักกฎหมายใหม
 หากขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน กําหนดการเกษียณอายุเมื่อครบหกสิบป แตใหเกษียณตอนสิ้นเดือนที่อายุครบหกสิบป หรือ ใหเกษียณตอนสิ้นป จะมี
ปญหาในทางปฏิบัติอยางไร ซึ่งนายจางตองระวัง
 การตกลงกันขยายกําหนดเวลาการเกษียณอายุออกไปอีกระยะหนึ่ง เชน อีก 1 ป ขอตกลงเหลานี้ จะมีผลบังคับใชไดตอไปเหมือนเดิมหรือไม
ราง พ.ร.บ. คุมครองแรงงาน (ฉบับที่......) พ.ศ. ........ (ซึ่งผานคณะรัฐมนตรีแลวเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560)
 การกําหนดนิยามของคําวา “คาตอบแทน” เพื่ออะไร หมายถึง คาจาง หรือไมใช จะสงผลกระทบตอการจายเงินคาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด
คาชดเชย ฯลฯ หรือไม อยางไร
 การเปลี่ยนตัวนายจาง ที่นายจางตองไดรับความยินยอมจากลูกจาง และใหนายจางใหมรับไปทั้งสิทธิหนาที่ที่มีอยูกับนายจางเดิมทุกประการ
รางกฎหมายใหมประเด็นนี้ มีผลกระทบถึง การโอนลูกจางใหนายจางใหมตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 577 วรรคแรก ซึ่งเปนการ
เปลี่ยนหลักการอยางสิ้นเชิง ดวยหรือไม
 การกําหนดใหลูกจางมีวันลากิจโดยไดรับคาจางปละไมนอยกวาสามวัน หากเดิมนายจางมีวันลาบางประเภทอยูแลว เชน ลาไปจัดการศพ ลาสมรส ฯลฯ
จะถือวาเปนการลากิจ ตามรางกฎหมายใหมหรือไม
 รางกฎหมายใหม กําหนดให วันลาเพื่อไปตรวจครรภ รวมเปนวันลาเพื่อการคลอด หากลูกจางหญิงมีครรภไมยอม เพราะแนวการปฏิบัติเดิม บริษัทให
เปนวันลากิจ หรือวันลาปวย บริษัทจะทําอยางไรใหสอดคลองรางกฎหมายเรื่องนี้
 คาชดเชยตามรางกฎหมายใหม อายุงาน 20 ปขึ้นไป นายจางตองจายไมนอยกวา 400 วัน
 นายจางยายสถานประกอบการไปยังสถานประกอบการอื่น ที่มีอยูเดิมแลว เชน สาขา หรือที่เปดขึ้นใหม (มาตรา 120) ตามรางกฎหมายใหม ลูกจาง
ลาออก ไดคาชดเชยพิเศษ หลักการและคําพิพากษาของศาล จะเปลี่ยนไปจากเดิม
 ตามรางกฎหมายใหม กําหนดยกเลิกขั้นตอนในการใหพนักงานตรวจแรงงานมีหนังสือแจงเตือนนายจางกรณีไมยื่นหรือไมแจงแบบแสดง
สภาพการจางและการทํางาน แลวนายจางไมทํา จึงจะมีความผิดทางอาญา เปนหากนายจางไมยื่นหรือไมแจง นายจางมีความผิดอาญาทันที ซึ่งบริษัท
ตองระมัดระวังในการทํางาน อยาผิดพลาด
กฎหมายอื่นที่ออกใหม มีผลบังคับแลว ในป 2560
 การปฏิบัติของนายจาง-ลูกจาง ตาม พ.ร.บ. กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560
 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับ การอายัดเงินเดือน กับ กฎหมายที่เปลี่ยนไป

หลักสูตรฝกอบรม “แนะนําแนวปฏิบัติเพื่อรองรับ พ.ร.บ. คุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560 และราง พ.ร.บ. ฯ” (วันที่ 5 ต.ค. 2560)
1. ชื่อ-นามสกุล ..............................................................................

2. ชื่อ-นามสกุล ..............................................................................

ตําแหนง ....................................................................................

ตําแหนง ....................................................................................

E-mail................................................มือถือ .............................

E-mail................................................มือถือ .............................

ชื่อและที่อยูบริษัทสําหรับออกใบกํากับภาษี
บริษัท ................................................................................ เลขประจําตัวผูเสียภาษี............................................สาขา ................................
ที่อยู ..........................................................................................................................................................................................................
ประเภทธุรกิจ............................................................ โทรศัพท ............................................ ตอ.................. โทรสาร....................................
ผูติดตอ ....................................................................E-mail .......................................................................มือถือ ......................................
โอนเงิน หรือเช็คขีดครอมในนาม บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด หรือ HR Center Co., Ltd.
 ธนาคารกรุงเทพ สาขาสี่แยกบางนา บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 2403005727
 ธนาคารไทยพาณิชย สาขาศรีนครินทร (กรุงเทพกรีฑา) บัญชีออมทรัพย เลขที่ 0802359647
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาถนนศรีนครินทร-กรุงเทพกรีฑา บัญชีออมทรัพย เลขที่ 3071269091

กรุณาชําระคาฝกอบรมกอนวันงาน

1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายเพิ่มหากมีคาธรรมเนียมในการโอนเงินเกิดขึ้น
2. คาธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถามี) ผูโอนเงินตองเปนผูชําระคาธรรมเนียมเอง

กรณีชําระเงินลวงหนา กรุณา Fax สําเนาใบโอนเงิน โดยระบุชื่อบริษัท ชื่อหลักสูตร พรอมเอกสารหักภาษี ณ ที่จาย 3% มาที่บริษัทกอนวันฝกอบรม
เอกสารหักภาษี ณ ที่จาย 3% กรุณานํามาใหในวันฝกอบรม มิฉะนั้น จะตองชําระคาฝกอบรมเต็มจํานวน
บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด 52/37 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250
เลขที่ประจําตัวผูเสียภาษี 13 หลัก 0105540023934
หมายเหตุ กรณียกเลิกการเขาฝกอบรมกรุณาแจงลวงหนา 7 วันกอนวันฝกอบรม มิฉะนั้นจะตองชําระ 30% ของราคาคาฝกอบรม
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