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 หลกัสูตร เจาะลกึปัญหาการเลกิจ้าง การลาออก การเกษยีณอายุ และการจ่ายค่าชดเชย  
(Employment Termination) 

 

วันที ่8 มิถุนายน   2561     

ณ โรงแรม Arize    ซอยสุขุมวิท ซ. 26  ใกล้ BTS พร้อมพงษ์  ** สถานท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลง 

วทิยากร  อาจารย์สัจพล ส่งสมบุญ (Sam) 
 

 หลักการและเหตุผล 
 

 การส้ินสุดสัญญาจ้างแรงงานเป็นเร่ืองปกติท่ีต้องเกิดขึน้ นายจ้างและฝ่ายทรัพยากรบุคคล จึงจ าเป็นต้องมี
ความเข้าใจหลักกฎหมายแรงงาน ในประเดน็ท่ีเก่ียวข้องกับการเลิกจ้าง การลาออก การเกษียณอาย ุและการจ่าย
ค่าชดเชย ซ่ึงมกัเป็นสาเหตุของการร้องเรียนจากลูกจ้าง หรือมีการฟ้องร้องเป็นคดีต่อศาลแรงงาน ดังนั้น หากนายจ้าง
มีความเข้าใจและประยกุต์ใช้หลักกฎหมายได้อย่างถกูต้อง ย่อมสามารถบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาแรงงานได้
อย่างราบร่ืน เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรในล าดับต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือท าความเข้าใจเชิงลึกเก่ียวกับการเลิกจ้าง การลาออก การเกษียณอาย ุและค่าชดเชย 

 เพ่ือช่วยให้สามารถบริหารงานบุคคลได้อย่างราบร่ืน ป้องกันปัญหาการฟ้องร้องคดีแรงงาน 

 เพ่ือให้สามารถประยกุต์ใช้กฎหมายไดอ้ยา่งเหมาะสม เพื่อเป้าหมายสงูสุดขององคก์ร 

หลักสูตรน้ีเหมาะส าหรับ :  เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร หัวหน้างาน และผู้ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารทรัพยากร
บุคคล 
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หัวข้อการอบรม 
09:00-16:00 น. 

ปัญหาการเลกิสัญญาจ้าง และข้อควรระวงัส าหรับนายจ้างและฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

·       ประเภทของการส้ินสุดสัญญาจ้างแรงงาน และกฎหมายแรงงานท่ีเก่ียวข้อง 

·       ความแตกต่างของการเลิกจ้าง การลาออก การตกลงเลิกสัญญา และการเกษียณอาย ุ

·       สาเหต ุข้อควรระวัง และแนวทางการป้องกันปัญหาท่ีจะเกิดจากการเลิกสัญญาจ้าง 

·       การออกหนังสือเตือน และการด าเนินการตามขั้นตอนทางวินัยก่อนการเลิกจ้าง 

การเลกิจ้าง การลาออก และการเกษยีณอายตุามกฎหมายแรงงานฉบับแก้ไขใหม่ 

·       ผู้มีอ านาจในการบอกเลิกจ้าง และวิธีการบอกเลิกจ้างท่ีถกูต้องตามกฎหมาย 

·       ข้อความหรือพฤติกรรรมท่ีถือว่าเป็นการเลิกจ้าง และไม่ใช่การเลิกจ้าง 

·       สาเหตขุองการเลิกจ้าง และเงิน 3 ประเภทท่ีนายจ้างอาจต้องจ่ายให้แก่ลกูจ้าง 

·       กรณีท่ีต้องการบอกกล่าวล่วงหน้า และข้อยกเว้นไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า 

·       วิธีการ ระยะเวลาในการบอกกล่าว และผลของการบอกกล่าวล่วงหน้าไม่ถกูต้อง 

·       การเลิกจ้างลกูจ้างทดลองงาน และข้อควรระวังในการขยายเวลาการทดลองงาน 

·       การลาออก การอนุมัติ การยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงก าหนดวันลาออก 

·       การด าเนินการ กรณีลกูจ้างลาออกผิดระเบียบหรือผิดข้อตกลงในสัญญาจ้าง 

·       การเกษียณอายตุามกฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับแก้ไขใหม่ล่าสุด 

หลกัเกณฑ์การจ่ายค่าชดเชย และค่าชดเชยพเิศษ 

·       อัตราค่าชดเชย วิธีการค านวณ และเงินท่ีใช้เป็นฐานในการค านวณ 
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·       การเลิกจ้างท่ีต้องจ่ายค่าชดเชย และกรณีท่ีได้รับการยกเว้นไม่ต้องจ่าย 

·       การจ่ายค่าชดเชยพิเศษ กรณีนายจ้างปรับปรุงกิจการหรือกระบวนการผลิต 

·       การจ่ายค่าชดเชยพิเศษ กรณีนายจ้างย้ายสถานประกอบกิจการ 

·       การคุ้มครองลกูจ้าง และข้อจ ากัดในการเลิกจ้างลกูจ้างบางประเภท 

·       การท าสัญญายกเว้นไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย หรือไม่ฟ้องเรียกร้องค่าเสียหาย 

การเลกิจ้างไม่เป็นธรรม สิทธิหน้าทีข่องคู่สัญญาหลงัส้ินสุดสัญญาจ้าง 

·       การเลิกจ้างท่ีไม่เป็นธรรม และการเลิกจ้างท่ีเป็นการกระท าอันไม่เป็นธรรม 

·       การฟ้องเรียกค่าเสียหาย หรือบังคับให้นายจ้างรับลกูจ้างกลบัเข้าท างาน 

·       ก าหนดเวลาและเง่ือนไขการจ่ายเงินประเภทต่างๆ เม่ือมีการเลิกสัญญาจ้าง·       สิทธิหน้าท่ีของนายจ้าง
และลกูจ้างหลงัส้ินสุดสัญญาจ้างแรงงาน 

*** กรณศึีกษาจากตัวอย่างค าพพิากษาฎกีาคดแีรงงานเกีย่วกบัการเลกิจ้าง *** 

รูปแบบการฝึกอบรม               :  Group Coaching, Training และ Workshop 

ระยะเวลาการฝึกอบรม           :  หลกัสูตร 1 วัน เวลา 09.00 – 16.00 น. 

วทิยากร :      อาจารย์สัจพล ส่งสมบุญ (Sam) 

                  - วิทยากรและท่ีปรึกษาด้านการบริหารผลงาน การพัฒนาผู้น า และกฎหมายแรงงาน 

                  - กรรมการผู้ จัดการ บริษัท HERO Consulting จ ากัด 
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ค่าใช้จ่ายในการอบรมหักลดหย่อนภาษไีด้ 200 % 

      ฟรี** ค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มือ้ อาหารกลางวนัและใบรับรองวุฒิบัตร 
สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษมีูลค่าเพิม่ 7% ภาษหีัก ณ ทีจ่่าย 3 % ราคาสุทธิ 

สมัคร 1 ท่าน 3,900 280 120 4,160 

สมัคร 3 ท่าน ๆ ละ 3,300 231 99 3,432 

 

 

ส ารองที่น่ัง  ติดต่อเพิม่เติมได้ที ่ 

คุณธนนันท์     0906450992 , 0896060444, Line :  hrdzenter 
คุณอิศราภรณ์  089-773-7091 
www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com ,  
www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 
วิธีการช าระเงนิ  
เช็คส่ังจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด 
โอนเงนิเข้าบัญชนีาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด  
>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740 
(กรุณาส่งส าเนาใบฝากเงนิ พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพ่ือยนืยันการช าระเงนิ และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : 
hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter  
(ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงนิข้ามจังหวัด)  
 
 
 
 
 
 

 
การแจ้งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถทีจ่ะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีทีท่่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสีย

ค่าใช้จ่าย 

2. กรณีทีท่่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษทัฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร  

ท่ีอยูใ่นการออกเอกสารหกั ณ ท่ีจ่าย 
ในนามบริษทั  ศูนยส่์งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย ์จ ากดั  (ส านกังานใหญ่) 
เลขท่ี  171/162  ซอยพทุธบูชา  39 แยก 1-1 
แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี  010 5555 113 021 
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3.และในกรณทีี่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามทีส่่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทัง้ส้ิน   หรือ
หากท่านยงัไม่ช าระค่าสัมมนา  ทางบริษัท ต้องขอเกบ็ค่าธุรการจ านวน  30 %  ทนัท ี   
ต้องการจัดอบรมรูปแบบ In-house  Training  ภายในองค์กร   
ติดต่อคุณจ๋ิว  090 645 0992, 089 606 0444,  Line :  hrdzenter    

www.hrdzenter.com,  E-mail : hrdzenter@gmail.com  
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