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Onsite Training / Online by Zoom  กฎหมายแรงงาน  
หลกัสูตร Update  กฎหมายแรงงานที่มีผลบงัคับใช้  ปี  2566 

มีตัวอย่าง >> การออกหนังสือเลิกจ้าง แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา  พร้อมค าอธิบาย“ ฟรี ” ทุกข้อ 
 

รุ่นท่ี 1 รอบวันท่ี 17 มกราคม  2566 

@ Novotel Bangkok Hotel  ซอยสุขุมวิท 20  ใกล้ BTS อโศก  กรุงเทพฯ   ** สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง 

หรือเลือกอบรมแบบ Online by Zoom  ราคาพเิศษท่านละ  2,500.- 
 

 

วิทยากร  อาจารย์สมบัติ น้อยหว้า 

เป็นผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานกลางกรุงเทพฯ 9  ปี  (4 สมัย) 

พเิศษสมัคร 2 ท่านลดเพิม่  500.- 
หรือสมัคร  3 ท่าน เข้าฟรี + 1 ท่านทันท ี!!! 

 

 หัวข้อการสัมมนา 

1. ท าสัญญารับลูกจ้างเข้าท างานแล้ว เม่ือถึงวันท างานนายจ้างไม่รับเข้าท างานจะมีความผิดชดใช้ค่าเสียหายอย่างไร..? 
2. ท าสัญญาเพ่ือเข้าท างานกับนายจ้างแล้ว เม่ือถึงวันท างานลูกจ้างไม่มาท างานจะมีความผิดชดใช้ค่าเสียหายอย่าไร..? 
3. ท าสัญญาจ้างพนักงานประจ าบริษัทฯต้องก าหนดค่าจ้าง สวัสดิการ และเง่ือนไขการจ้างไว้ในสัญญาจ้างอย่างไร..? 
4. คนท่ีฉลาดแต่ขยนั,คนท่ีฉลาดแต่ขีเ้กียจ,คนท่ีโง่แต่ขีเ้กียจ,คนท่ีโง่แต่ขยนั คนประเภทใดสมควรเกบ็ไว้ท างาน.... 
5. ในกรณีเลิกจ้างลูกจ้างท่ีไม่ผ่านการทดลองงาน การบอกกล่าวล่วงหน้าท่ีถกูต้องตามกฎหมายต้องแจ้งเม่ือใด..? 
6. นายจ้างมีสิทธิเรียกรับเงินประกันการท างานกับลูกจ้างได้มีต าแหน่งงานใดบ้าง..และเรียกเกบ็ได้ไม่เกินเท่าใด..? 
7. นายจ้างท าสัญญาจ้างหรือท าข้อตกลงกับลูกจ้างท่ีขดัต่อกฎหมายน าไปปฏิบัติไม่ได้ (เป็นโมฆะ) มีกรณีใดบ้าง..? 
8. สวัสดิการท่ีนายจ้างจ่ายให้อะไร..เป็นค่าจ้าง อะไร..ไม่เป็นค่าจ้าง นายจ้างไม่อยากให้เป็นค่าจ้างต้องท าอย่างไร..? 
9. ลูกจ้างมาท างานสายบ่อยๆนายจ้างหักค่าจ้างไม่ได้ การปฏิบัติท่ีไม่ท าให้ผิดกฎหมายแรงงานต้องท าอย่างไร..? 
10. การเปลี่ยนแปลงต าแหน่งงาน เปล่ียนสภาพการท างาน ถือว่าเป็นเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างหรือไม่..เพราะอะไร..?                               
11. มีพฤติกรรมชอบตั้งใจเล่นโทรศัพท์ในเวลาท างานจนเป็นอาจิณ จะลงโทษทางวินัยพิจารณาจากอะไร..? 
12. มีพฤติกรรมชอบด่ืมสุรา หรือเสพส่ิงมึนเมาแล้วเข้ามาท างานนายจ้างจะลงโทษเพ่ือเลิกจ้างต้องท าอย่างไร..? 
13. ลงช่ือเข้าท างานในวันหยดุหรือท างานล่วงเวลา ( ท าOT.) เม่ือถึงเวลาแล้วไม่ท า นายจ้างลงโทษอะไรได้บ้าง..? 
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14. เบิกค่าล่วงเวลา ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าท่ีพัก ไม่เป็นไปตามความเป็นจริง การเลิกจ้างต้องท าอย่างไร..? 
15. ลางานไม่ถกูระเบียบบ่อยๆ เช่น โทรศัพท์ลางานไลน์ลางาน ฝากเพ่ือนลางาน ลางานกับโต๊ะท างานต้องท าอย่างไร..? 
16. มีพฤติกรรมหยดุงานบ่อยๆเพ่ือท ายอดในรอบปีแล้วมักจะลาป่วยเทจ็ จะลงโทษหรือเลิกจ้าง ต้องจัดการอย่างไร..? 
17. หยดุงานไป 4 วันโดยไม่ได้ลาวันท่ี 5 มาท างานและย่ืนใบรับรองแพทย์ประกอบการลาป่วยนายจ้างต้องท าอย่างไร..? 
18. มีพฤติกรรมชอบมาท างานสายบ่อยๆ หรือออกนอกหน่วยงานเป็นอาจิณจะลงโทษหรือเลิกจ้าง ต้องจัดการอย่างไร..?  
19. ลูกจ้างชอบมีพฤติกรรมมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้มาติดต่องานกับนายจ้าง จะมีความผิดได้รับโทษทางวินัยอย่างไร..? 
20. ลูกจ้างหัวร้อน ชอบมีพฤติกรรม ด่าทอเพ่ือนร่วมงาน ชอบโต้เถยีงผู้บังคับบัญชา ลงโทษทางวินัยอะไร..ได้บ้าง..? 
21. ลูกจ้างโพสต์ข้อความด่าบริษัทฯ ด่าผู้บังคับบญัชา ด่าเพ่ือนร่วมงานลงทางไลน์ ทางเฟชบุกจะมีความผิดอย่างไร..? 
22. ลูกจ้างชอบด่ืมสุราหรือเสพสารเสพติดแล้วเข้ามาท างาน ให้กับนายจ้าง จะมีความผิดได้รับโทษทางวินัยอย่างไร..? 
23. สภาพการจ้างท่ีเกิดขึน้จากนายจ้าง หรือท่ีเกิดขึน้จากข้อตกลงระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง มีกรณีใดบ้าง..?  
24. นายจ้างมีนโยบาย ลดค่าจ้าง ลดสวัสดิการ งดจ่ายค่าเดินทาง งดจ่ายค่าน า้มันรถยนต์ ท าได้ไหม เพราะอะไร..? 
25. กรณีนายจ้างมีนโยบาย แก้ไข หรือยกเลิกสวัสดิการ เพ่ือเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง ต้องด าเนินการอย่างไร..? 
26. ใช้สถานท่ีท างานแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตน เช่น รับแทงหวย ปล่อยเงินกู้  ขายยาเสพติด จะเลิกจ้างต้องอย่างไร..? 
27. สัญญาจ้างระบุว่าระหว่างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้างหรือลูกจ้างออกจากงานไปแล้วภายใน 2 ปี ห้ามมิให้ลูกจ้างไป
ท างาน  หรือน าความลับทางการค้าของนายจ้างไปเปิดเผยให้กับบุคคลภายนอกทราบ กรณีลูกจ้างฝ่าฝืนจะมีความผิด
อย่างไร..?   
28. ลูกจ้างลาออกจากงานท างานไม่ครบ 30 วนัตามท่ีระบุไว้ในหนังสือลาออก จะรับผิดชดใช้ค่าเสียหายอย่างไร..?                                                                                                                                                                                                                                       
29. ท าสัญญาจ้างปีต่อปีเม่ือครบสัญญาจ้าง 1 ปีแล้วไม่มีการจ้างกันต่อไปอีกลูกจ้างจะได้รับสิทธิอะไรบ้าง..?                                                             
30. ท าผิดวินัยร้ายแรงหลายคนต้องการเลิกจ้างพนักงานเป็นบางคนนายจ้างท าได้ไหม..เพราะไร..?                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
31. ในกรณีลูกจ้างออกจากงานแล้ว ได้ร้องทุกข์ต่อสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นายจ้างต้องรับมืออย่างไร..?                                                                                                                                                                                                                 
32. กรณีลูกจ้างออกจากงานนายจ้างไม่ออกใบส าคัญการท างานให้จะมีความผิดชดใช้ค่าเสียหายต่อลกูจ้างอย่างไร..? 
33. กรณีลูกจ้างออกจากงาน ลาออก ถกูไล่ออกจะได้รับสิทธิวันลาพักผ่อน และวันลาพักผ่อนท่ีสะสมไว้อย่างไร..? 
34. เม่ือลูกจ้างออกจากงาน ลาออก ถกูไล่ออกจะได้รับสิทธิการว่างงานจากส านักงานประกันสังคมในอัตราเท่าใด..? 
35. การพิจารณาความผิดเพ่ือก าหนดลงโทษทางวินยัเป็นหนังสือเตือน หรือหนังสือส่ังพักงานเป็นความผิดอย่างไร..? 
36. กรณีพนักงานไม่ยอมเซ็นช่ือ ไม่สนใจ และไม่ยอมรับความผิดในหนังสือเตือนผู้บริหารจะด าเนินการอย่างไร..? 
37. การท าผิดวินัยเป็นกรณีร้ายแรง และจะต้องเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยเป็นความผิดท่ีเกิดขึน้ในลักษณะใด..? 
38. ตัวอย่าง  ท่ีถือว่าเป็นสัญญาจ้างแรงงาน มีกรณีใดบ้าง..? 
39. ตัวอย่าง  ท่ีไม่ถือว่าเป็นสัญญาจ้างแรงงาน มีกรณีใดบ้าง..?                                                                                                                                                                                                                                                          
• มีตัวอย่าง  การออกหนังสือเลิกจ้าง แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา  พร้อมค าอธิบาย 
• ถาม - ตอบ - แนะน า 
• ให้ค าปรึกษาหลังการสัมมนา “ ฟรี ” ตลอดกาลไม่มีค่าใช้จ่าย                     
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วิทยากร         อาจารย์สมบัติ  น้อยหว้า 
ประสบการณ์ด้านแรงงานท่ีต่างประเทศ 
...... ประเทศมาเลเซีย  พ.ศ. 2546                       
...... ประเทศญ่ีปุ่น  พ.ศ. 2554                                                                             
...... นครเจนนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์      เป็นเวลา 19 วัน พ.ศ. 2551 
ประวัติการท างาน / ประสบการณ์ 

• เป็นผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานกลางกรุงเทพฯ 9 ปี  
• เป็นผู้ไกล่เกลี่ยคดีแรงงานในศาลแรงงานกลางกรุงเทพฯ 
• เป็นกรรมการ (บอร์ด) ค่าจ้างขัน้ต า่ ท่ีกระทรวงแรงงาน 
• เป็นท่ีปรึกษาด้านแรงงาน จดทะเบียน ท่ีกระทรวงแรงงาน 
• เป็นอนุกรรมการประกันสังคม ณ ส านักงานใหญ่  จ. นนทบุรี 
• เป็นท่ีปรึกษาด้านแรงงาน บริษัทฯเอกชนในเขตุกรุงเทพฯและต่างจังหวัด 
• วิทยากรบรรยายหลักสูตร 40 ประเดน็ เดด็ๆ..ท่ีผู้บริหารงานHR.มือใหม่ต้องรู้  
• วิทยากรบรรยายหลักสูตร Update กฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ท่ีใช้ปี2565 
• วิทยากรบรรยายหลักสูตร การบริหารงาน-บริหารคนของนายจ้างในบริษัทเอกชน  
• วิทยากรบรรยายหลักสูตร สวัสดิการ-ลงโทษ-เลิกจ้างท่ีผู้บริหารและHR.ห้ามพลาด  
• วิทยากรบรรยายหลักสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรองข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงาน  
• วิทยากรบรรยายหลักสูตร การเขยีนสัญญาจ้าง-เขยีนระเบียบปฏิบัติ-ประกาศ-ค าส่ัง  
• วิทยากรบรรยายหลักสูตร การปฏิบัติตนท่ีดีขณะเป็นลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ  
• วิทยากรบรรยายหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารและหัวหน้างานยคุใหม่ท่ีดี 
• วิทยากรบรรยายหลักสูตร เจาะลึก...การสรรหาว่าจ้างพนักงานใหม่เข้าท างานในองค์กร  
• วิทยากรบรรยายหลักสูตร เลิกจ้างอย่างไร.ไม่ให้เกิดปัญหาลูกจ้างฟ้องศาลแรงงานภายหลัง  
• วิทยากรบรรยายหลักสูตร การบริหารและขอบเขตการใช้อ านาจตามหน้าท่ีของหัวหน้างาน  
• วิทยากรบรรยายหลักสูตร การด ารงตนของผู้บริหารและหัวหน้างานท่ีดีต้องปฏิบัติอย่างไร.. 
• วิทยากรบรรยายหลักสูตร การน าเข้าและจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายภายใต้ MOU.  
• วิทยากรบรรยายหลักสูตร การจัดท าข้อบังคับในการท างานให้สอดคล้องกับกฎหมายแรงงาน   
• วิทยากรบรรยายหลักสูตร เจาะลึก...การเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือการเลิกจ้างในกรณีต่างๆ         
• วิทยากรบรรยายหลักสูตร การบริหารงานกรณีสอบสวนความผิด-ลงโทษทางวินัยหรือเลิกจ้าง 
• วิทยากรบรรยายหลักสูตร Update กฎหมายแรงงานและกฎหมายประกันสังคมท่ีใช้ล่าสุดปี2566 
• วิทยากรบรรยายหลักสูตร การเตรียมความพร้อมรับมือ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปี 2566  
• วิทยากรบรรยายหลักสูตร ได้รับผลกระทบจากพิษเศรษฐกิจ มีนโยบายเลิกจ้างอย่างไร..ไม่ให้ถูกฟ้อง 
• วิทยากรบรรยายหลักสูตร เจาะลึก..การจ้างแรงงานผ่านบริษัทรับเหมา(outsource)ต้องบริหารอย่างไร. 
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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 

ค่าใชจ้่ายในการอบรมท่ีโรงแรม 

รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 ม้ือ อาหารกลางวันและใบรบัรองวุฒิบตัร 

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษมีูลค่าเพิม่ 7% ภาษหีัก ณ ที่จ่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาพเิศษท่านละ 3,900 273 117 4,056 

สมัคร 2 ท่านลดเพิม่ 500.- 7,300 511 219 7,592 

สมัคร 3 เข้าฟรีเพิม่ + 1 ท่าน 11,700 819 351 12,168 
 
 

ค่าใชจ้่ายในการอบรม Online Program Zoom  

จะท าการส่งเอกสารการบรรยาย ไฟล์ PDF ทางอีเมล์ก่อนอบรม  2-3 วัน  พรอ้มรบัใบรบัรองวุฒิบตัรทางไปรษณีย ์

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษมีูลค่าเพิม่ 7% ภาษหีัก ณ ที่จ่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาพเิศษท่านละ 2,500 175 75 2,600 

สมัคร 2 ท่านลดเพิม่ 500.- 4,500 315 135 4,680 

สมัคร 3 เข้าฟรีเพิม่ + 1 ท่าน 7,500 525 225 7,800 

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

 

ส ารองที่นั่ง  ติดต่อเพิม่เติมได้ที่     คุณธนนันท์     090 645 0992 , 089 606 0444, Line :  hrdzenter  www.facebook.com/hrdzenter,   
IG : hrd_zenter  www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzentertraining@gmail.com , jiw473@gmail.com 

รายละเอียดการช าระเงนิ 

 การชำระเงิน โอนเข้าบัญชี ในนาม บริษัท ศูนย์สง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด   

  บัญชีออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 206-237-174-0 
 กรณีชำระเงินแล้ว กรุณา Scan  หรือถา่ยรูป  สลิป Pay in มาท่ี  Line  : hrdzenter    
 หรือ mail  : hrdzentertraining@gmail.com, jiw473@gmail.com 
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HOTLINE : 089-606-0444, 090-6450992,  089-773-7091  :www.hrdzenter.com E-mail:hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter 

กรุณาหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด  เลขที่ผู้เสียภาษี 0105555113021 
เลขที่ 171/162  ซอยพุทธบชูา 39  แยก 1-1  แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 (สำนักงานใหญ่)   
เลขที่ผู้เสียภาษี 0105555113021 
 
 
 

                                      

 

 Scan  QR Code   กรอกใบสมัคร Online 

 

การแจ้งยกเลิก:  

1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลกิการเข้าอบรมได้ ในกรณีทีท่่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  2. 

กรณีที่ท่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน  1-7 วัน บริษทัฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร    
3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษทัฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งส้ิน   
หรือหากท่านยังไม่ช าระค่าสัมมนา  ทางบริษทั ต้องขอเกบ็ค่าธุรการจ านวน  30 %  ทันที    
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