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สวัสดิการ- ลงโทษ - เลิกจ้าง ที่ผู้บริหาร และ HR  มอืใหม่ห้ามพลาด !!! 
วันที่  21 กมุภาพนัธ์ 2563 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

 @ โรงแรม Arize   ซอยสุขุมวิท 26 ใกล้ BTS พร้อมพงษ์  ** สถานท่ีอาจมีการเปลี่ยนแปลง 
 

วิทยากร  อาจารย์สมบัติ น้อยหว้า 

ช าระค่าสัมมนาก่อนวันที่ 11 กมุภาพนัธ์ 63  
ลดเหลือเพยีงท่านละ  3,500 บาทเท่าน้ัน  (จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท) 

 หัวข้อการสัมมนา 
 

1. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับในการท างานให้ถูกต้องตามกฎหมาย -ให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่ต้องด าเนินการ

อย่างไร..? 

2. การท าสัญญาจ้างพนักงานทดลองงาน-การก าหนดค่าจ้าง-การก าหนดค่าสวัสดิการ-ข้อห้ามไว้ในสัญญาจ้างต้องท า

อย่างไร..? 

3. การท าสัญญาจ้างพนักงานท่ีผ่านการทดลองงานแล้วเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานประจ าต้องก าหนดค่าจ้าง - สวัสดิการและ

ข้อห้ามไว้ในสัญญาจ้างอย่างไร..?  (มีตัวอย่างแจกให้ผู้ เข้าร่วมสัมมนา ) 

4. สวัสดิการท่ีนายจ้างจัดให้ลูกจ้างทุกเดือนอะไร..? เป็นค่าจ้าง - อะไร..? ไม่เป็นค่าจ้าง 

5. สวัสดิการท่ีเป็นค่าจ้างจะแก้ไข - เปลี่ยนแปลงไม่ให้เป็นค่าจ้างให้มีผลทางกฎหมาย ต้องด าเนินการอย่างไร..? 

6. ท าสัญญาจ้างแรงงานท่ีขัดต่อกฎหมาย บังคับใช้ไม่ได้เป็นโมฆะเป็นสัญญาจ้างอย่างไร..? 

7. ต าแหน่งงานท่ีนายจ้างมีสิทธิเรียกร้องเงินประกันการท างานมีต าแหน่งงานใดบ้าง..? 

8. นายจ้างมีสิทธิหักเงินค่าจ้างลูกจ้างได้มีหักค่าอะไรบ้าง..? 

9. ให้ลูกจ้างไปท างานนอกสถานท่ี จ่ายค่าเบีย้เลีย้ง - ค่าเดินทาง - ค่าท่ีพัก - ในประเทศหรือต่างประเทศ - กฎหมายก าหนด

อย่างไร..? 

10.  พนักงานขับรถรับ - ส่งสินค้า ต้องจ่ายค่าจ้าง - ค่าล่วงเวลา - ค่าเท่ียว อย่างไร..? 

11.  พนักงานขับรถรับ - ส่งผู้บริหาร ต้องจ่ายค่าจ้าง - ค่าล่วงเวลา - ค่าสวัสดิการ อย่างไร..? 

12.  ตกลงกับลูกจ้างให้ท างานเกินเวลาปกติวันละ 2 ช่ัวโมงไม่จ่ายค่าล่วงเวลาให้แต่จ่ายเป็นเหมาจ่าย เป็นเงินพิเศษ

นายจ้างท าได้เพียงใด..? 
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13.  ต้องการลดค่าจ้างต าแหน่งเซลล์ขายสินค้าในองค์กร เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าคอมมิชช่ัน ต้องท าอย่างไร..? 

14.  เม่ือผู้บริหารปฏิบัติงาน-ควบคุมงานท าให้นายจ้างได้รับความเสียหายพิสูจน์ได้ว่ามีความเสียหายเป็นแสนๆ จะ

ลงโทษอะไรได้บ้าง...? 

15.  ไม่ปฏิบัติงานตามเอกสารค าแนะน าการปฏิบัติงาน เป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายรุนแรง เอาผิดใครได้บ้าง..? 

16.  ย้ายหรือลดต าแหน่งงาน ผู้บริหารหรือหัวหน้างานไปปฏิบัติงานตามหน่วยงานในองค์กรปฏิบัติให้ถูกกฎหมายต้อง

ท าอย่างไร..? 

17.  มีค าส่ังย้ายผู้บริหารไปปฏิบัติงานตามสาขาฯท่ีนายจ้างเป็นเจ้าของกรณีลูกจ้างฝ่าฝืนค าส่ังไม่ไปตามค าส่ัง นายจ้าง

ต้องท าอย่างไร...? 

18.  ให้ลูกจ้างไปท างานในบริษัทฯ ในเครือซ่ึงเป็นนายจ้างคนเดียวกัน แต่คนละช่ือบริษัทฯ ลูกจ้างจะได้รับสิทธิตาม

กฎหมายอย่างไร..? 

19.  อยากให้ท างานในวันหยดุตามประเพณีท่ีนายจ้างก าหนดไว้ และเปลี่ยนวันหยดุไปเป็นวันอ่ืนต้องด าเนินการอย่างไร

..? 

20.  ท าตัว - หูอือ้ - มึน - ในแต่ละเดือน - แต่ละปี - มาท างานสายจนมีเพ่ือนๆตั้งฉายาให้นายจ้างเตือนแล้วไม่ปรับปรุงตัว                         

ให้ดีขึน้ (อยากเลิกจ้าง) ให้ออกโดยไม่จ่ายค่าใดๆต้องจัดการอย่างไร..? 

21.  ท าตัว - ดือ้ - หัวหมอ ในแต่ละปีลากิจ - ลาป่วย มากเกินความจ าเป็น (อยากเลิกจ้าง) ให้ออกโดยไม่จ่ายค่าใดๆ ต้องท า

อย่างไร..? 

22.  นายจ้างย้ายกิจการไปยงัท่ีแห่งใหม่ลูกจ้างไม่ประสงค์ย้ายตามไป นายจ้างเลิกจ้างต้องแจ้ง - ต้องจ่ายค่าอะไรบ้าง..? 

23.  นายจ้างเปลี่ยนนิติบุคคล - เปลี่ยนนายจ้างใหม่ลูกจ้างไม่เห็นด้วย นายจ้างเลิกจ้างต้องแจ้ง - ต้องจ่ายค่าอะไรบ้าง..? 

24.  มีความประสงค์เลิกจ้างพนักงานเพ่ือปิดกิจการเน่ืองจากประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจ - ธุรกิจเดินหน้าไปไม่ได้ 

นายจ้างจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ต้องแจ้ง - ต้องจ่ายค่าอะไรบ้าง.? 

25.  มีปัญหาเร่ืองสุขภาพซ่ึงป่วยนอกงานและลาหยดุงานมาก (เลิกจ้างให้ถูกกฎหมาย) นายจ้างต้องแจ้ง - ต้องจ่ายค่า

อะไรบ้าง..? 

26.  อยากเลิกจ้างพนักงานท่ีไม่มีความผิด ให้ออกก่อนเกษียณงานตามข้อบังคับในการท างาน ปฏิบัติให้ถูกกฎมายและ

ป้องกันมิให้ลูกจ้าง ฟ้องศาลแรงงานภายหลัง ต้องท าอย่างไร..?  (มีตัวอย่างแจกให้ผู้ เข้าร่วมสัมมนา )  

27. นายจ้างหยดุกิจการเป็นบางแผนก เพ่ือปรับปรุง-พัฒนากระบวนการผลิตโดยไม่ให้พนักงานเข้าท างานต้องแจ้ง-ต้อง

จ่ายค่าอะไรบ้าง..? 

28.  นายจ้างปิดกิจการเป็นบางแผนก  (เลิกจ้างให้ถูกกฎหมาย ) ) นายจ้างต้องแจ้ง - ต้องจ่ายค่าอะไรบ้าง..? 
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29.  นายจ้างปิดกิจการท้ังบริษัทฯ เพราะเหตุประสบภัยทางธรรมชาติ ร้ายแรง นายจ้างต้องแจ้งต้องจ่ายค่าอะไรบ้าง..?  

30.  วันลากิจได้รับค่าจ้าง - ลาพักผ่อนประจ าปี - เม่ือลูกจ้างลาออกหรือถูกเลิกจ้างในแต่ละกรณีจะได้รับสิทธิอย่างไร..? 

31.  เกษียณงานไปแล้วนายจ้างต้องการจ้างให้ท างานอีกท าสัญญาจ้างงานปีต่อปีนายจ้าง ต้องก าหนดค่าจ้าง-ค่าสวัสดิการ

และ         เง่ือนไขการจ้างอย่างไร..?  ( มีตัวอย่างแจกให้ผู้ เข้าร่วมสัมมนา ) 

32.  ความผิดท่ีผู้บริหาร-หัวหน้างาน เป็นผู้ลงโทษเป็นความผิดท่ีเกิดขึน้ในลักษณะใด..? 

33.  ความผิดท่ีผู้บริหารงาน HR. เป็นผู้ลงโทษเป็นความผิดท่ีเกิดขึน้ในลักษณะใด..?  

34.  ความผิดท่ีเป็นกรณีไม่ร้ายแรงท่ีมีโทษ เป็นใบเตือนหรือพักงานพิจารณาจากอะไร..? 

35.  ความผิดท่ีเป็นกรณีร้ายแรจะต้องเลิกจ้าง โดยไม่จ่ายค่าชดเชยใดๆ พิจารณาจากอะไร..? 

36.  การกระท าอันไม่เป็นธรรมเป็นการปฏิบัติ ต่อลูกจ้างอย่างไร..? 

37.  การเลิกจ้างไม่เป็นธรรมคือการเลิกจ้างลูกจ้างอย่างไร..? 

38.  นายจ้างผิดนัดจ่ายเงินค่าต่างๆต้องเสียดอกเบีย้ร้อยละ 15 ต่อปี หรือ ร้อยละ 7.5 ต่อปีมีเงินค่าอะไรบ้าง..? 

39.  การเรียกร้องสิทธิเงินค่าต่างๆท่ีมีอายคุวาม 2 ปีและอายคุวาม 10 ปี มีเงินค่าอะไรบ้าง..? 

40.  การเรียกร้องสิทธิทางผู้ตรวจแรงงาน กับทางศาลแรงงานแตกต่างกันอย่างไร..? 

• ถาม - ตอบ - แนะน า 

• ผู้เข้าร่วมสัมมนา - นายจ้าง - ผู้บริหาร - HR. - บุคคลท่ัวไป 

• ให้ค าปรึกษาผู้เข้าร่วมสัมมนา หลังการสัมมนา “ฟรี” ตลอดกาล ไม่มีค่าใช้จ่าย 

วิทยากร         อาจารย์สมบัติ  น้อยหว้า 
      การศึกษา      ปริญญาตรี  รัฐประศาสนศาสตร์  
      ปัจจุบัน          เป็นผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานกลาง จ.สมุทรปราการ 

ประวัติการท างาน / ประสบการณ์ 
   • เป็นผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานกลางกรุงเทพฯ 9  ปี  (4 สมัย) 
   • เป็นผู้ประนอมคดีในช้ันศาลแรงงานกลาง กรุงเทพ 
   • เป็นกรรมการ (บอร์ด) ค่าจ้างขั้นต า่ท่ีกระทรวงแรงงาน 
   • เป็นท่ีปรึกษาด้านแรงงาน จดทะเบียนท่ีกระทรวงแรงงาน 
   • เป็นอนุกรรมการประกันสังคม ส านักงานใหญ่ จ.นนทบุรี 
   • เป็นผู้จัดการฝ่ายบคุคล บริษัท ดับบลิว เอส เอส กรุ๊ป ประเทศไทย จ ากัด 
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   • เป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตร การกล่าวโทษ-เลิกจ้าง-ต่อสู้ให้ชนะคดใีนศาล 
   • เป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตร ขอบเขตการใช้อ านาจตามหน้าท่ีของหัวหน้างาน 
   • เป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตร การจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายภายใต้ MOU 
   • เป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรอง ข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงาน 
   • เป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตร Update กฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ท่ีมผีลบงัคบัใช้ล่าสุด ปี 2562 
 
 
 

ค่าใชจ้่ายในการอบรม 

รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 ม้ือ อาหารกลางวันและใบรบัรองวุฒิบตัร 

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาปกติท่านละ 3,900 273 117 4,056 

ช าระก่อนวนัที่ 11 ก.พ. 63 3,500 245 105 3,640 

สมัคร 3 ท่าน ๆ ละ 3,300 231 99 3,432 

สมัคร 4 ท่าน ๆ ละ 2,900 203 87 3,016 

รายละเอียดหลักสูตรอื่น ๆ  เพิม่เติมได้ท่ีนี่  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/ 
ส ารองที่นั่ง  ติดต่อเพิม่เติมได้ที่    คุณธนนันท์     090 645 0992 , 089 606 0444, Line :  hrdzenter 
คุณพลอย 089 773 7091 www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com ,   www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 
วิธีการช าระเงิน   เช็คส่ังจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด 
โอนเงินเข้าบัญชีนาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด  

>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740 
(กรุณาส่งส าเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพ่ือยืนยันการช าระเงิน และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter  

(ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด)  
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www.hrdzenter.com 

(We are The B.E.S.T Solution You can 

trust) 

 

E-mail : hrdzenter@gmail.com 
 

Tel : 090 645 0992, 089-606-0444 

 

บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด (สนญ.)  เลขท่ี 171/162  ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1-1 แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 

HOTLINE : 089-606-0444, 090-6450992,  089-773-7091  :www.hrdzenter.com E-mail:hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter 

 

 
 
 
 
 
 
 

การแจ้งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2. กรณีที่ท่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร  

3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งส้ิน   หรือหากท่านยังไม่ช าระค่าสัมมนา  ทางบริษัท 

ต้องขอเก็บค่าธุรการจ านวน  30 %  ทันที    
 

ขอขอบคุณที่ท่าน ได้ให้โอกาสในการน าเสนอ และหวังเป็นอย่างยิ่งในการให้บริการ เพ่ือการพัฒนาบุคลากรในองค์กรของท่าน 
 

ท่ีอยู่ในการออกเอกสารหัก ณ ท่ีจ่าย 

ในนามบริษัท  ศูนย์ส่งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย์ จ ากดั  (ส านักงานใหญ่) 
เลขท่ี  171/162  ซอยพุทธบูชา  39 แยก 1-1 

แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี  010 5555 113 021 
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