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 หลักสูตร กฎหมายแรงงาน การเลิกจ้าง การพ้นสภาพ และบทลงโทษพนักงานที่กระท าความผิด 
 

 วันที ่30 มกราคม  2561  เวลา 9.00 น. – 16.00 น.  

ณ โรงแรม Arize  ซอยสุขุมวิท 26  กรุงเทพฯ  ใกล้ BTS พร้อมพงษ์  *สถานท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลง* 

วทิยากร : ดร.ชยุตพงศ์  นิลอ่อน 
 หลักการและเหตุผล 
 เพ่ือให้ผู้เข้าอบรม ได้เรียนรู้ข้อกฎหายแรงงาน  การเลิกจ้าง การรักษากฎระเบียบ  ให้เกิดความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย  ไม่ให้เกิดความวุ่นวาย  ปัญหาตามมาในภายหลัง  และน าประสบการณ์จริง พร้อมท้ังแนวทางปฏิบัติท่ีเก่ียว
ข้อ โดยสามารถน าไปปฏิบัติประยกุต์ใช้ในองค์กรได้โดยไม่ขดัต่อกฎหมาย 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรม ได้เรียนรู้ข้อกฎหมายแรงงาน การเลิกจ้าง การรักษากฎระเบียบ 
2.  เพ่ือให้ผู้เข้าอบรม สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ไม่ให้เกิดความวุ่นวาย ปัญหาตามมาในภายหลัง  
3. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรม ได้ทราบถึงวิธีจัดการกับปัญหา 
4. เพ่ือให้ผเูข้าอบรม ได้เรียนรู้และสามารถน าไปปฏิบัติใช้ในองค์กรได้ 
5. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรม ได้ทราบถึงแนวทางท่ีถกูต้อง ในการน าไปปฎิบัติ  

 
หัวข้อการอบรม 

1. กฎหมายแรงงานทีส่ าคัญ 

2. สิทธิและหน้าที่ของนายจ้าง และลูกจ้าง 
3. การพ้นสภาพ การเลิกจ้าง (Dismissal)  ตามกฎหมาย 

4. สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า  (payment in lieu of Notice) 
5. กรณกีารจ่ายค่าชดเชยหรือค่าบอกกล่าวล่วงหน้า 

6. การลงโทษพนักงานทีก่ระท าความผิด พนักงานมีแนวทางและแนวปฏิบัติอย่างไร 
7. ลูกจ้างทุจริตในหน้าที ่หรือท าผิดร้ายแรง สามารถเลิกจ้างได้เลยหรือไม่ 

8. ปลอมวุฒิ มีวิธีจัดการ ตรวจสอบอย่างไร และมีอายคุวามกีปี่ 
9. สัญญาจ้างควรมีรายละเอียดอย่างไร 

10. ทดลองงานไม่ผ่าน มีกี่กรณี 
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11. การตรวจร่างกาย 
- การตรวจร่างกายของพนักงาน ก่อนเข้าปฏิบัติงาน ใครเป็นคนออกค่าใช้จ่าย 
- การตรวจโรคบางโรค เช่น HIV  จะต้องมีแนวปฏิบัติอย่างไร 
- การตรวจการตั้งครรภ์  ก่อนเข้าปฏิบัติงาน  สามาถท าได้หรือไม่ 
- กรณีการตรวจสารเสพติให้โทษ  ของพนักงาน  เม่ือพบสารเสพติด  จะมีแนวทางท าอย่างไร 

12. การลาออก 
- การย่ืนใบลาออก สามารถเปล่ียนแปลงได้หรือไม่ 
- แนวทางการรับพนักงานท่ีลาออกจากบริษัทไปแล้ว  สามารถท าได้หรือไม่  ถ้ารับเข้ามาควรจะมีแนว

ปฏิบัติอย่างไร 
- พนักงานกระท าความผิด ถึงขัน้ถกูลงโทษให้พ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน  แต่พนักงานต่อรองขอ

ลาออก  จะมีผลอย่างไร  ฝ่ายบุคคลจะให้หรือไม่ 
- ระเบียบบริษัท ให้พนักงานแจ้งก่อนท่ีจะลาออก 30 วนั  ถ้าพนักงานลาออกก่อน  บริษัทถือเป็นความผิด

จะลงโทษพนักงานได้หรือไม่ 
 

 คุณสมบัติผู้เข้าอบรม 
 ระดับหัวหน้างาน ผู้ จัดการ ผู้บริหาร และผู้ ท่ีสนใจ 
 

 ระยะเวลาของการอบรม       :  1 วนั 
 

ปค่าใช้จ่ายในการอบรมหักลดหย่อนภาษีได้ 200 % 

      รวมค่าสถานท่ี เอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มือ้ อาหารกลางวนัและใบรับรองวฒิุบัตร 
สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาปกติทานละ   3,900 273 117 4,056 

สมคัร 3 ทา่น ๆ ละ 3,300 231 99 3,432 

รายละเอียดหลักสูตรอ่ืน ๆ  เพิม่เติมได้ทีน่ี่  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/ 

 
ส ารองที่น่ัง  ติดต่อเพิม่เติมได้ที ่   คุณธนนันท์     0906450992 , 0896060444, Line :  hrdzenter 
www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com , www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 
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วธีิการช าระเงิน  
เช็คส่ังจ่ายในนาม   บริษทั ศูนย์ส่งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย์ จ ากดั 
โอนเงินเข้าบญัชีนาม  บริษทั ศูนย์ส่งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย์ จ ากดั  
>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที ่ 206-237-1740 
(กรุณาส่งส าเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครมายงับริษทัเพือ่ยนืยนัการช าระเงิน และใช้เป็นหลกัฐานการสมัครทางอีเมล์  : 
hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter  

(ผู้ เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจงัหวัด)  
 
 
 
 
 
 
 

การแจ้งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถทีจ่ะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีทีท่่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย 

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

 

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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