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Online by Zoom  กฎหมายแรงงาน  
หลักสูตร กฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ท่ีหัวหน้างานและลูกจ้างต้องรู้  

ให้ค ำปรึกษำผู้เข้ำร่วมสัมมนำ หลงักำรสัมมนำ “ ฟรี ” ตลอดกำลไม่มีค่ำใช้จ่ำย 

วันพุธท่ี 14  ธันวาคม  2565    เวลา 13.00-17.00 น. (อบรม  4 ชม.) 

อบรมออนไลน์ Zoom พร้อมรับใบวุฒิบัตรฟรี 
 

วิทยากร  อาจารย์สมบัติ  น้อยหว้า 

ประสบการณ์  >>  เป็นผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานกลางกรุงเทพฯ 9  ปี   

รบัส่วนลดพิเศษ  สมคัร 3 ท่านเขา้ฟรเีพิ่ ม 1 ท่านทนัที !!! 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อใหน้ายจา้ง-ผูบ้ริหารงานบุคคลทราบถึงการท าสัญญาจา้ง-เทคนิคการแกไ้ข-เปล่ียนแปลงสภาพการจา้งและการออก

ระเบียบปฏิบติัเพื่อใหส้วสัดิการท่ีจ่ายให้ลูกจา้ง ไม่ใหเ้ป็นค่าจา้ง ตอ้งเขียนอยา่งไร..? 
2. เพื่อใหผู้บ้ริหารงานบุคคลและหวัหนา้งานทราบหรือเขา้ใจถึงกรอบในการลงโทษทางวินยัต่อพนกังานและการ

พิจารณาความผิดท่ีก าหนดลงโทษทางวินยัความผิดลกัษณะใดเป็นการตกัเตือนหรือในกรณีใดเป็นความผิดท่ีร้ายแรง
ถึงจะตอ้งมีการเลิกจา้งพนกังาน 

3. เพื่อใหผู้เ้ขา้รับการอบรมน าความรู้ท่ีไดรั้บไปปฏิบติัไดจ้ริงในการออกหนงัสือเลิกจา้งในกรณีต่างๆ เขียนใหดี้ใหมี้ผล
ทางกฎหมายและป้องกนัมิใหลู้กจา้งฟ้องศาลแรงงานภายหลงัไดต้อ้งเขียนอยา่งไร..? 

 

หัวข้อในการอบรม  
หมวด 1: กำรแก้ไข,เปลีย่นแปลง สภำพกำรจ้ำง 

1. นำยจ้ำงท ำสัญญำจ้ำงกบัลูกจ้ำงท่ีขัดต่อกฎหมำย บังคับใช้ไม่ได้ (เป็นโมฆะ)  มีกรณีใดบ้ำง..? 

• ยกตัวอย่ำง   กำรท ำสัญญำจ้ำง 7 กรณี   พร้อมค ำอธิบำย 

2. นำยจ้ำง มีสิทธิเรียก,รับเงินประกนักำรท ำงำนกบัลูกจ้ำงมีกรณีใดบ้ำง..? 

• ยกตัวอย่ำง   ต ำแหน่งงำนที่เรียกรับเงินประกนัได้ 7 กรณี   พร้อมค ำอธิบำย 

3. สภำพกำรจ้ำงที่เกดิขึน้จำกนำยจ้ำงได้ก ำหนดขึน้ มกีรณีใดบ้ำง..? 

• ยกตัวอย่ำง  สวัสดิกำรท่ีลูกจ้ำงได้รับ 5 กรณี   พร้อมค ำอธิบำย 

4. สภำพกำรจ้ำงที่เกดิขึน้จำกข้อตกลงระหว่ำงนำยจ้ำง กบัลูกจ้ำง มีกรณีใดบ้ำง..? 
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• ยกตัวอย่ำง  ข้อตกลงที่ก ำหนดขึน้ร่วมกนั 5 กรณี   พร้อมค ำอธิบำย 

5. กรณีนำยจ้ำงมีนโยบำย,แก้ไข,เปลีย่นแปลง,ยกเลกิ สภำพกำรจ้ำง ต้องด ำเนินกำรอย่ำงไร..? 

• ยกตัวอย่ำง   กำรเปลีย่นแปลง สวัสดิกำร 5 กรณี  พร้อมค ำอธิบำย 

6. กรณีลูกจ้ำงมีควำมประสงค์เปลีย่นแปลงสภำพกำรจ้ำงหรือ เปลีย่นแปลงข้อตกลงสภำพกำรจ้ำง ปฏิบัติให้ถูกกฎหมำย ต้อง

ด ำเนินกำรอย่ำงไร..? 

• ยกตัวอย่ำง   กำรเปลีย่นแปลง 5 กรณี   พร้อมค ำอธิบำย 

7. นำยจ้ำง-ลูกจ้ำงตกลงกนัก ำหนดเหมำจ่ำยค่ำล่วงเวลำวันละ2 ช่ัวโมงรวมกบัค่ำจ้ำงในแต่ละวันท ำได้ไหมเพรำะอะไร..? 

• ยกตัวอย่ำง   กำรท ำงำนเกดิเวลำปกติ 5 กรณี   พร้อมค ำอธิบำย 

8. นำยจ้ำงมีนโยบำย,ลดค่ำจ้ำง,ลดสวัสดิกำร,ลดค่ำเดนิทำง ท ำได้ไหม - เพรำะอะไร..? 

• ยกตัวอย่ำง   ส่ิงที่นำยจ้ำงก ำหนด 5 กรณี  พร้อมค ำอธิบำย 

9. จ้ำงแรงงำนต่ำงด้ำวจ่ำยค่ำจ้ำง,จ่ำยสวัสดิกำรให้ได้รับน้อยกว่ำแรงงำนไทยนำยจ้ำงท ำได้ไหม...เพรำะอะไร..? 

• ยกตัวอย่ำง   กำรจ่ำยสวัสดิกำรต่ำง ๆ 5 กรณี   พร้อมค ำอธิบำย 

10. นำยจ้ำงมีควำมจ ำเป็นต้องหยุดกจิกำรเป็นบำงส่วน 30 วันเป็นกำรช่ัวครำวต้องแจ้งภำครัฐ,ต้องจ่ำยค่ำจ้ำงอย่ำงไร..? 

• ยกตัวอย่ำง  กำรแจ้งภำครัฐ-กำรแจ้งลูกจ้ำง  พร้อมค ำอธิบำย 

                            หมวด : 2 กำรพจิำรณำควำมผดิ เพ่ือลงโทษทำงวนัิย 
11. ลูกจ้ำงชอบมีพฤติกรรมด่ำทอเพ่ือนร่วมงำน,ชอบโต้เถียงผู้บังคับบัญชำ จะมคีวำมผิดได้รับโทษทำงวินยัอย่ำงไร..? 

• ยกตัวอย่ำง  กำรมีพฤติกรรมต่ำงๆ 5 กรณี   พร้อมค ำอธิบำย 

12. ลูกจ้ำงโพสต์ข้อควำมด่ำบริษัทฯ,ด่ำผู้บังคับบัญชำ,ด่ำเพ่ือนร่วมงำนลงทำงไลน์,ทำงเฟซบุ๊กจะมีควำมผิดได้รับโทษทำงวินยั

อย่ำงไร..? 

• ยกตัวอย่ำง  กำรใช้ข้อควำมต่ำงๆ 5 กรณี  พร้อมค ำอธิบำย 

13. กรณีนำยจ้ำงจ่ำยค่ำจ้ำงให้ลูกจ้ำงน้อยกว่ำค่ำจ้ำงขั้นต ่ำที่รัฐก ำหนดไว้จะมีควำมผิดอย่ำงไร..? 

• ยกตัวอย่ำง  ควำมผิดทีไ่ด้รับทำงแพ่ง-อำญำ  พร้อมค ำอธิบำย 

14. ลูกจ้ำงชอบ มีพฤติกรรมมีส่วนได้ส่วนเสียกบัผู้มำติดต่องำนกบันำยจ้ำง จะมีควำมผิดได้รับโทษทำงวนิัย อย่ำงไร..? 

• ยกตัวอย่ำง  กำรปฏิบัติตน 5 กรณี   พร้อมค ำอธิบำย 

15. ลูกจ้ำงชอบด่ืมสุรำหรือเสพสำรเสพติดแล้วเข้ำมำท ำงำนให้กบันำยจ้ำงจะมีควำมผิดได้รับโทษทำงวินยั อย่ำงไร..?  

• ยกตัวอย่ำง   กำรด่ืมหรือกำรเสพ 5 กรณี   พร้อมค ำอธิบำย  

16. กรณีลูกจ้ำงลำงำนไม่ถูกระเบียบบ่อยๆ นำยจ้ำงจะแก้ปัญหำอย่ำงไร..? 
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• ยกตัวอย่ำง  กำรออกระเบียบปฏิบัติ-กำรลงโทษทำงวินัย  พร้อมค ำอธิบำย 

 

17. หัวหน้ำงำน อนุมัติกำรลำท่ีไม่ถูกระเบียบบ่อยๆ จนเป็นเหตุให้นำยจ้ำงได้รับควำมเสียหำยจะมีควำมผิดอย่ำงไร..? 

• ยกตัวอย่ำง  กำรอนุมัติกำรลำต่ำงๆ 5 กรณี   พร้อมค ำอธิบำย 

18. ปัญหำที่ท ำให้พนักงำนในองค์กรหรือลูกจ้ำงตำมสัญญำจ้ำงต่ำงๆท ำผิดวินัยบ่อยๆมำจำกอะไร..? 

• ยกตัวอย่ำง  จุดอ่อนท่ีเกดิขึน้ 5 กรณี   พร้อมค ำอธิบำย 

19. กรณีลูกจ้ำงออกจำกงำนนำยจ้ำงไม่ออกใบส ำคัญกำรท ำงำนให้จะมีควำมผิดชดใช้ค่ำเสียหำยต่อลูกจ้ำงอย่ำงไร..? 

• ยกตัวอย่ำง  กำรชดใช้ค่ำเสียหำยตำมต ำแหน่งงำน 5 กรณี  พร้อมค ำอธิบำย 

20. ในสัญญำจ้ำงระบุไว้ว่ำในระหว่ำงเป็นลูกจ้ำงหรือลูกจ้ำงออกจำกงำนไปแล้วภำยใน 2 ปี ห้ำมมิให้ลูกจ้ำงเอำควำมลบัทำง

กำรค้ำของนำยจ้ำงไปเปิดเผยให้กบัคู่แข่งทำงกำรค้ำของนำยจ้ำงหรือไปท ำงำน,ไปถือหุ้นหรือไปท ำธุรกรรมต่ำงๆ กรณี

ลูกจ้ำงฝ่ำฝืนจะรับผิดชดใช้ค่ำเสียหำยอย่ำงไร..? 

• ยกตัวอย่ำง  กำรรับผิดชดใช้ค่ำเสียหำยกรณีผิดสัญญำจ้ำง  พร้อมค ำอธิบำย 

21. ควำมผิดที่ผู้บริหำร,หัวหน้ำงำนเป็นผู้ลงโทษทำงวนิัย เป็นควำมผิดลกัษณะใด..? 

• ยกตัวอย่ำง กำรท ำผดิวินัย 5 กรณี พร้อมค ำอธิบำย 

22. ควำมผิดท่ีผู้บริหำรงำนบุคคล (HR.) เป็นผู้ลงโทษทำงวินัยเป็นควำมผิดลกัษณะใด..? 

• ยกตัวอย่ำง  กำรท ำผิดวินยั 5 กรณี  พร้อมค ำอธิบำย 

23. กำรพจิำรณำควำมผดิเพ่ือก ำหนดลงโทษทำงวินัย เป็นหนังสือเตือนหรือส่ังพักงำน เป็นควำมผิดลกัษณะใด..? 

• ยกตัวอย่ำง  กำรท ำผิดที่ยงัไม่ท ำให้เสียกำรปกครอง  พร้อมค ำอธิบำย. 

            หมวด 3: กำรออกหนังสือเลกิจ้ำง และกำรป้องกนัมไิห้ลูกจ้ำงฟ้องศำลภำยหลงั 
24. กำรพจิำรณำควำมผิด เพ่ือก ำหนดลงโทษทำงวินัย เป็นกรณีร้ำยแรง ซ่ึงจะต้องถูกเลกิจ้ำงโดยไม่จ่ำยค่ำชดเชยใดๆ เป็น

ควำมผิดลกัษณะใด..? 

• ยกตัวอย่ำง  กำรท ำผิดที่มคีวำมเสียหำยเกดิขึน้  พร้อมค ำอธิบำย 

25. เม่ือเกดิปัญหำมีข้อพพิำทแรงงำนเกดิขึน้ในองค์กรมีพนักงำนชุมนุมในเวลำท ำงำนหรือในเวลำพกั ตรวจสอบพบว่ำนำยจ้ำง

ได้รับควำมเสียหำยนำยจ้ำง เลกิจ้ำงเป็นบำงคนท ำได้ไหม...เพรำะอะไร..? 

• ยกตัวอย่ำง  กำรก่อม๊อปเถ่ือนหรือกำรชุมนุมในกรณีต่ำงๆ  พร้อมค ำอธิบำย 

26. กรณีย่ืนหนังสือลำออกก่อนออกจำกงำน 30 วัน ท ำงำนได้ 3 วันแล้วไม่ได้มำท ำงำนอกี ลูกจ้ำงจะมีควำมผิดชดใช้ค่ำเสียหำย

ต่อนำยจ้ำงอย่ำงไร..? 

• ยกตัวอย่ำง  กำรรับผิดชดใช้ค่ำเสียหำยต่อนำยจ้ำง  พร้อมค ำอธิบำย 
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27. เลกิจ้ำงลูกจ้ำงตำมสัญญำจ้ำงงำนปีต่อปีนำยจ้ำงต้องแจ้ง,ต้องจ่ำยค่ำอะไรบ้ำง..? 

• ยกตัวอย่ำง  กำรเลกิจ้ำงสัญญำจ้ำงต่ำงๆ  พร้อมค ำอธิบำย 

28. เลกิจ้ำงลูกจ้ำงท่ีมีปัญหำด้ำนสุขภำพ,ลำหยุดงำนมำก,หย่อนสมรรถภำพในกำรท ำงำนเพ่ือป้องกนัมิให้ลูกจ้ำงฟ้องศำล

แรงงำนภำยหลงั นำยจ้ำงต้องแจ้ง,ต้องจ่ำยอะไรบ้ำง..? 

• ยกตัวอย่ำง  กำรออกหนังสือเลกิจ้ำงและกำรได้รับสิทธิของลูกจ้ำง  พร้อมค ำอธิบำย 

29. กรณีเลกิจ้ำง,ลูกจ้ำงมีสิทธิได้รับค่ำเสียหำย จำกกกำรถูกเลิกจ้ำงไม่เป็นธรรมเป็นควำมผิดลกัษณะใด..? 

• ยกตัวอย่ำง  ควำมผิดท่ีถูกเลกิจ้ำง 5 กรณี  พร้อมค ำอธิบำย 

30. ลูกจ้ำงออกจำกงำนลำออก,ถูกปลดออก,ถูกไล่ออกจะได้รับสิทธิวันลำหยุดพกัผ่อนอย่ำงไร..? 

 

• ถำม - ตอบ - แนะน ำ 

• ให้ค ำปรึกษำผู้เข้ำร่วมสัมมนำ หลงักำรสัมมนำ “ ฟรี ” ตลอดกำลไม่มีค่ำใช้จ่ำย  

         วทิยำกร อำจำรย์ สมบัติ  น้อยหว้ำ 
   ประสบกำรณ์ ด้ำนแรงงำนที่ต่ำงประเทศ 
 ....ประเทศมำเลเซีย  พ.ศ. 2546  
....ประเทศญ่ีปุ่น พ.ศ. 2554 
....นครเจนีวำประเทศสวิตเซอร์แลนด์  พ.ศ. 2551 
                ประวัติกำรท ำงำน / ประสบกำรณ์ 
•  เป็นผู้พพิำกษำสมทบศำลแรงงำนกลำง กรุงเทพฯ 9 ปี  
•  เป็นผู้ประนอมคดีแรงงำนในศำลแรงงำนกลำง กรุงเทพฯ 
•  เป็นกรรมกำร (บอร์ด) ค่ำจ้ำงขั้นต ่ำ ที่กระทรวงแรงงำน                                                  
•  เป็นที่ปรึกษำด้ำนแรงงำน จดทะเบียน ที่กระทรวงแรงงำน                                                                   
•  เป็น อนุกรรมกำรประกันสังคม ณ ส ำนักงำนใหญ่  จ. นนทบุรี  
• เป็นที่ปรึกษำด้ำนแรงงำนบริษัทฯเอกชนในเขตุกรุงเทพฯและต่ำงจังหวัด   
• เป็นวิทยำกรบรรยำยสอนกฎหมำยแรงงำน มำกกว่ำ 15 หลักสูตร  

วิทยากรบรรยายหลักสูตร 40 ประเด็น เด็ดๆ..ที่ผู้บริหารงานHR.มือใหม่ต้องรู้ 
วิทยากรบรรยายหลักสูตร Updateกฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ที่ใช้ปี2565 
วิทยากรบรรยายหลักสูตร การบริหารงาน-บริหารคนของนายจ้างในบริษัทเอกชน  
วิทยากรบรรยายหลักสูตร สวัสดิการ-ลงโทษ-เลิกจ้างที่ผู้บริหารและHR.ห้ามพลาด 
วิทยากรบรรยายหลักสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรองข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงาน 
วิทยากรบรรยายหลักสูตร การเขียนสัญญาจ้าง-เขียนระเบียบปฏิบัติ -ประกาศ -ค าส่ัง 
วิทยากรบรรยายหลักสูตร การปฏิบัติตนที่ดีขณะเป็นลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ 
วิทยากรบรรยายหลักสูตร Update กฎหมายประกันสังคมที่มีผลบังคับใช้ล่าสุดปี 2565 
วิทยากรบรรยายหลักสูตร เจาะลึก...การสรรหาว่าจ้างพนักงานใหม่เข้าท างานในองค์กร 

http://www.hrdzenter.com/
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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 

วิทยากรบรรยายหลักสูตร เลิกจ้างอย่างไร.ไม่ให้เกิดปัญหาลูกจ้างฟ้องศาลแรงงานภายหลัง 
วิทยากรบรรยายหลักสูตร การบริหารและขอบเขตการใช้อ านาจตามหน้าที่ของหัวหน้างาน 
วิทยากรบรรยายหลักสูตร การน าเข้าและจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายภายใต้ MOU.  
วิทยากรบรรยายหลักสูตร การจัดท าข้อบังคบัในการท างานให้สอดคล้องกับกฎหมายแรงงาน                  
วิทยากรบรรยายหลักสูตร การบริหารงานกรณีสอบสวนความผิด-ลงโทษทางวินัยหรือเลิกจ้าง 
วิทยากรบรรยายหลักสูตร การเตรียมความพร้อมรับมือพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปี 2565 
วิทยากรบรรยายหลักสูตร เจาะลึก.การจ้างแรงงานผ่านบริษทัรับเหมา(outsource) ต้องบริหารอย่างไร.. 
วิทยากรบรรยายหลักสูตร ได้รับผลกระทบจากพษิ covid-19 ระบาดมีนโยบาย,ลดสวัสดิการ,ลดค่าจ้าง                                                                                 
หรือเลิกจ้าง บริหารอย่างไร..ไม่ให้ถูกฟ้องภายหลัง  
 

 

 

 

 

 

 

ค่าใชจ้่ายในการอบรม Online by Zoom 

รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 ม้ือ อาหารกลางวันและใบรบัรองวุฒิบตัร 

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษมีูลค่าเพิม่ 7% ภาษหีัก ณ ที่จ่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาพเิศษท่านละ 1,900 133 57 1,976 

สมัคร 3 เข้าฟรีเพิม่ + 1 ท่าน 5,700 399 171 5,928 

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

ส ารองที่นัง่  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 , jiww456@gmail.com 

รายละเอียดการช าระเงนิ  การชำระเงิน โอนเข้าบัญชี ในนาม บริษัท ศูนยส์่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกดั   

  บัญชีออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 206-237-174-0 
 กรณีชำระเงินแล้ว กรุณา Scan  หรือถ่ายรูป  สลิป Pay in มาท่ี  Line  : hrdzenter    
 หรือ mail  : hrdzentertraining@gmail.com, jiw473@gmail.com 

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

 

การแจ้งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลกิก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

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

3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษทัฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งส้ิน   หรือหากท่านยังไม่ช าระค่า
สัมมนา  ทางบริษทั ต้องขอเกบ็ค่าธุรการจ านวน  30 %  ทันที    

http://www.hrdzenter.com/
mailto:hrdzenter@gmail.com
http://www.facebook.com/hrdzenter
http://www.hrdzenter.com/
mailto:jiww456@gmail.com
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