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หลักสู ตร เจาะลึกปัญหาการเลิกจ้ าง การลาออก การเกษียณอายุ และการจ่ ายค่ าชดเชย

(Employment Termination)
วันที่ 8 มิถุนายน 2561

ณ โรงแรม Arize ซอยสุ ขมุ วิท ซ. 26 ใกล้ BTS พร้ อมพงษ์ ** สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง

วิทยากร อาจารย์ สัจพล ส่ งสมบุญ (Sam)
หลักการและเหตุผล
การสิ ้นสุดสัญญาจ้ างแรงงานเป็ นเรื่ องปกติที่ต้องเกิดขึน้
นายจ้ างและฝ่ ายทรั พยากรบุคคล จึงจาเป็ นต้ องมี
ความเข้ าใจหลักกฎหมายแรงงาน ในประเด็นที่ เกี่ยวข้ องกับการเลิกจ้ าง การลาออก การเกษียณอายุ และการจ่ าย
ค่ าชดเชย ซึ่ งมักเป็ นสาเหตุของการร้ องเรี ยนจากลูกจ้ าง หรื อมีการฟ้ องร้ องเป็ นคดีต่อศาลแรงงาน ดังนั้น หากนายจ้ าง
มีความเข้ าใจและประยุกต์ ใช้ หลักกฎหมายได้ อย่ างถูกต้ อง ย่ อมสามารถบริ หารจัดการและแก้ ไขปั ญหาแรงงานได้
อย่ างราบรื่ น เป็ นประโยชน์ ต่อการพัฒนาองค์ กรในลาดับต่ อไป
วัตถุประสงค์
เพื่อทาความเข้ าใจเชิ งลึกเกี่ยวกับการเลิกจ้ าง การลาออก การเกษียณอายุ และค่ าชดเชย
เพื่อช่ วยให้ สามารถบริ หารงานบุคคลได้ อย่ างราบรื่ น ป้ องกันปั ญหาการฟ้ องร้ องคดีแรงงาน
เพื่อให้ สามารถประยุกต์ ใช้ กฎหมายได้อย่างเหมาะสม เพื่อเป้าหมายสูงสุดขององค์กร
หลักสู ตรนี้เหมาะสาหรั บ : เจ้ าของกิจการ ผู้บริ หาร หั วหน้ างาน และผู้ปฏิ บัติงานที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หารทรั พยากร
บุคคล
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หัวข้ อการอบรม
09:00-16:00 น.

ปัญหาการเลิกสัญญาจ้ าง และข้ อควรระวังสาหรับนายจ้ างและฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
·

ประเภทของการสิ ้นสุดสัญญาจ้ างแรงงาน และกฎหมายแรงงานที่ เกี่ยวข้ อง

·

ความแตกต่ างของการเลิกจ้ าง การลาออก การตกลงเลิกสัญญา และการเกษียณอายุ

·

สาเหตุ ข้ อควรระวัง และแนวทางการป้ องกันปั ญหาที่ จะเกิดจากการเลิกสัญญาจ้ าง

·

การออกหนังสื อเตือน และการดาเนินการตามขั้นตอนทางวินัยก่ อนการเลิกจ้ าง

การเลิกจ้ าง การลาออก และการเกษียณอายุตามกฎหมายแรงงานฉบับแก้ไขใหม่
·

ผู้มีอานาจในการบอกเลิกจ้ าง และวิธีการบอกเลิกจ้ างที่ ถกู ต้ องตามกฎหมาย

·

ข้ อความหรื อพฤติกรรรมที่ ถือว่ าเป็ นการเลิกจ้ าง และไม่ ใช่ การเลิกจ้ าง

·

สาเหตุของการเลิกจ้ าง และเงิน 3 ประเภทที่ นายจ้ างอาจต้ องจ่ ายให้ แก่ ลกู จ้ าง

·

กรณี ที่ต้องการบอกกล่าวล่ วงหน้ า และข้ อยกเว้ นไม่ ต้องบอกกล่ าวล่ วงหน้ า

·

วิธีการ ระยะเวลาในการบอกกล่ าว และผลของการบอกกล่ าวล่ วงหน้ าไม่ ถกู ต้ อง

·

การเลิกจ้ างลูกจ้ างทดลองงาน และข้ อควรระวังในการขยายเวลาการทดลองงาน

·

การลาออก การอนุมัติ การยกเลิก หรื อเปลี่ยนแปลงกาหนดวันลาออก

·

การดาเนินการ กรณี ลกู จ้ างลาออกผิดระเบียบหรื อผิดข้ อตกลงในสัญญาจ้ าง

·

การเกษียณอายุตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับแก้ ไขใหม่ ล่าสุด

หลักเกณฑ์ การจ่ ายค่าชดเชย และค่าชดเชยพิเศษ
·

อัตราค่ าชดเชย วิธีการคานวณ และเงินที่ ใช้ เป็ นฐานในการคานวณ
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·

การเลิกจ้ างที่ ต้องจ่ ายค่ าชดเชย และกรณี ที่ได้ รับการยกเว้ นไม่ ต้องจ่ าย

·

การจ่ ายค่ าชดเชยพิเศษ กรณี นายจ้ างปรั บปรุ งกิจการหรื อกระบวนการผลิต

·

การจ่ ายค่ าชดเชยพิเศษ กรณี นายจ้ างย้ ายสถานประกอบกิจการ

·

การคุ้มครองลูกจ้ าง และข้ อจากัดในการเลิกจ้ างลูกจ้ างบางประเภท

·

การทาสัญญายกเว้ นไม่ ต้องจ่ ายค่ าชดเชย หรื อไม่ ฟ้องเรี ยกร้ องค่ าเสี ยหาย
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การเลิกจ้ างไม่ เป็ นธรรม สิทธิหน้ าทีข่ องคู่สัญญาหลังสิ้นสุ ดสัญญาจ้ าง
·

การเลิกจ้ างที่ ไม่ เป็ นธรรม และการเลิกจ้ างที่เป็ นการกระทาอันไม่ เป็ นธรรม

·

การฟ้ องเรี ยกค่ าเสี ยหาย หรื อบังคับให้ นายจ้ างรั บลูกจ้ างกลับเข้ าทางาน

· กาหนดเวลาและเงื่อนไขการจ่ ายเงินประเภทต่ างๆ เมื่อมีการเลิกสัญญาจ้ าง·
และลูกจ้ างหลังสิ ้นสุดสัญญาจ้ างแรงงาน

สิ ทธิ หน้ าที่ ของนายจ้ าง

*** กรณีศึกษาจากตัวอย่ างคาพิพากษาฎีกาคดีแรงงานเกีย่ วกับการเลิกจ้ าง ***
รูปแบบการฝึ กอบรม

: Group Coaching, Training และ Workshop

ระยะเวลาการฝึ กอบรม

: หลักสูตร 1 วัน เวลา 09.00 – 16.00 น.

วิทยากร : อาจารย์สัจพล ส่ งสมบุญ (Sam)
- วิทยากรและที่ปรึ กษาด้ านการบริ หารผลงาน การพัฒนาผู้นา และกฎหมายแรงงาน
- กรรมการผู้จัดการ บริ ษัท HERO Consulting จากัด
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ค่ าใช้ จ่ายในการอบรมหักลดหย่ อนภาษีได้ 200 %
ฟรี ** ค่ าเอกสารประกอบการอบรม ค่ าอาหารว่ าง 2 มือ้ อาหารกลางวันและใบรั บรองวุฒิบัตร
สถานภาพ

ค่ าลงทะเบียน

ภาษีมูลค่ าเพิม่ 7%

ภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ าย 3 %

ราคาสุ ทธิ

สมัคร 1 ท่าน

3,900

280

120

4,160

สมัคร 3 ท่าน ๆ ละ

3,300

231

99

3,432

สารองที่นั่ง ติดต่ อเพิม่ เติมได้ ที่

คุณธนนันท์ 0906450992 , 0896060444, Line : hrdzenter
คุณอิศราภรณ์ 089-773-7091
www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com ,
www.facebook.com/hrdzenter, IG : hrd_zenter
วิธีการชาระเงิน
เช็คสั่งจ่ ายในนาม บริษัท ศูนย์ ส่งเสริมและพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ จากัด
โอนเงินเข้ าบัญชีนาม บริษัท ศูนย์ ส่งเสริมและพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ จากัด
>> ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรั ลพลาซาลาดพร้ าว บัญชีออมทรั พย์ เลขที่ 206-237-1740
(กรุ ณาส่ งสาเนาใบฝากเงิน พร้ อมใบสมัครมายังบริษัทเพื่อยืนยันการชาระเงิน และใช้ เป็ นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์ :
hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter

(ผู้เข้ าอบรมรั บผิดชอบค่ าธรรมเนียมการโอนเงินข้ ามจังหวัด)
ที่อยูใ่ นการออกเอกสารหัก ณ ที่จ่าย
ในนามบริ ษทั ศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จากัด (สานักงานใหญ่)
เลขที่ 171/162 ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1-1
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุ งเทพฯ 10140
เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี 010 5555 113 021

การแจ้ งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถทีจ่ ะยกเลิกการเข้ าอบรมได้ ในกรณีทที่ ่ านยกเลิกก่ อนวันงาน 10 วัน โดยไม่ เสีย
ค่ าใช้ จ่าย
2. กรณีทที่ ่านแจ้ งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริ ษทั ฯ จะหักค่ าธุรการ ร้ อยละ 30 ของค่ าสมัคร
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3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่ มาตามทีส่ ่ งใบสมัครมาแล้ ว บริษัทฯจะไม่ คืนเงินใด ๆ ทัง้ สิ้น หรื อ
หากท่ านยังไม่ ชาระค่ าสั มมนา ทางบริ ษัท ต้ องขอเก็บค่ าธุรการจานวน 30 % ทันที
ต้ องการจัดอบรมรูปแบบ In-house Training ภายในองค์ กร
ติดต่ อคุณจิ๋ว 090 645 0992, 089 606 0444, Line : hrdzenter
www.hrdzenter.com, E-mail : hrdzenter@gmail.com

