
 

Online 
กฎหมายคุม้ครองนายจา้ง 

ตามแนวค าพพิากษาศาลฎกีา 
 
 

วันที่ 22 ตุลาคม 2564 
เวลา 09.00-16.00 น. Online Training ผ่าน Zoom 

เพราะกฎหมายแรงงานคุ้มครองแต่ลูกจ้าง 
นายจ้างไม่มีคนช่วย ไม่มีคนคุ้มครอง 
จงึต้องมาเรียนหลักสูตรนีกั้นเลย.. 

หวัข้อการบรรยายหลัก 
ภาคเช้า 
1. จะทดลองงานพนักงานใหม่ได้กี่วันกันแน่ เอา 119 วันมาจากไหน ? 
2. บอกไม่ผ่านทดลองงานผิดกฎหมาย แพ้คดีเสียเงนิมาเยอะ ที่ถูกต้อง ต้องท าอย่างไร ? 
3. พนักงานลาออกบ่อย ไม่รับผิดชอบ จะหกัเงนิเดือนเป็นเงนิค า้ประกันให้อยู่นาน ๆ จะท าได้

แค่ไหน ? 
4. จะตรวสอบประวัตอิาญากรรมก่อนการท างานได้หรือไม่ ? 
5. จ้างรายปี ถ้าเลิกจ้างก่อนครบสัญญา ต้องจ่ายค่าจ้างเตม็สัญญา ถ้าไม่อยากจ่ายจะท า

อย่างไร ? 
6. เงนิค่าต าแหน่ง ค่าเดนิทาง ค่าวิชาชีพ ค่ากะ ค่าทกัษะ หรือ สวัสดกิารอ่ืน ๆ ที่จ่ายเพิ่มเตมิ

จากเงนิเดือน ท าให้นายจ้างต้องจ่ายเพิ่มเป็นล้านภายหลัง เพราะอะไร ? จะมีวธีิป้องกัน 
แก้ไขอย่างไร ? 

7. การลดค่าจ้าง ลดต าแหน่งได้ไหม๊ ? ต้องท าอย่างไร ? 
8. พนักงานเลิกงานแล้ว แต่มีงานด่วน บริษัทขอให้มาช่วยท า แต่ลูกจ้างอ้างว่าหมดเวลาแล้ว 

นายจ้างจะลงโทษได้ไหม๊ ? ถ้าไม่อยากจ้างคนแบบนีต่้อจะท าอย่างไร ? 
9. คนที่เมาเข้ามาท างาน จะมีวิธีการจัดการอย่างไร ? 
10. พนักงานเสพยาเสพตดิ ถ้าจะเลิกจ้างต้องท าอย่างไร ? 



 

 
ภาคบ่าย 
11. พนักงานเขียน facebook ด่าบริษัท ด่านายจ้าง ด่าเพื่อนร่วมงานในส่ือ Social Media นายจ้าง

จะเลิกจ้างต้องท าอย่างไร ? 
12. พนักงานลาป่วยบ่อย นอนอยู่บ้านกนิเงนิฟรี ๆ จะจัดการอย่างไรให้อยู่หมัด ? 
13. การย้ายงาน ลูกจ้างบอกไม่เป็นธรรม ไม่ไป ดตูรงไหนว่าเป็นธรรม ไม่เป็นธรรม ? 
14. คนที่ผลงานไม่ดี ยอดขายไม่ได้เป้า จะเลิกจ้างอย่างไร จงึจะไม่เสียเงนิ ไม่แพ้คดี ? 
15. 5RS ของการบริหารคนไม่ดี จะท าอะไรได้บ้าง 
16. ความผิดร้ายแรงเลิกจ้างได้ทนัท ีต้องเป็นกรณีใดบ้าง ? 
17. เขียนหนังสือเตือน หนังสือเลิกจ้างไม่ถุกกฎหมาย แพ้คดีเสียเงนิมาเยอะ ที่ชัดเจน จะเขียน

ให้ถูกกฎหมายจะเขียนอย่างไร ? 
18. พนักงานที่ลาออกแล้วอยู่ไม่ครบตามระเบียบ หรือ หนีงานไปไม่ลา ไม่แจ้ง นายจ้างจะฟ้อง

ลูกจ้างได้ไหม๊ ? ท าอย่างไร ? 
19. พนักงานที่ลาออก ถ้าอยากให้หยุดงานเลย ไม่ต้องมา จะท าอย่างไร ? 
20. ถาม - ตอบ ปัญหาคาใจ ชัด ตรง  

 

รวมทุกประเดน็ส าคัญที่นายจ้างต้องเข้าใจ 
มีวธีิป้องกันและแก้ไข เพื่อไม่ให้แพ้คดี 

พดูจาภาษาคน..สนกุ...เขา้ใจงา่ย 
น าไปใชง้านไดจ้รงิ 

 

โดยวทิยากรอารมณ์ด ี:  สิทธิศักดิ์  ศรีธรรมวัฒนา 
อตัราคา่ลงทะเบยีน 

(รวมคา่เอกสาร คา่วทิยากร) 

คา่อบรม  ราคากอ่น VAT 
VAT 7% 

ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  
3% 

ราคาสทุธ ิ

ราคาทา่นละ 2,500 175 75 2,600 

Promotion  มา 4 จ่าย 3 
ทุกหลักสูตร “มอบวุฒบัิตร ใบรับรองจากสถาบันโปรเฟสช่ันแนล เทรนน่ิง โซลูช่ัน 

 
 
 
 
 



 

วธิกีารช าระเงนิ: 
1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังนี ้

1.1  ธนาคารกสกิรไทย บัญชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 
          ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  
          และแฟ็กซใ์บ Pay-in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี ที ่0-29030080 ext.9330 
          พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทา่น และชือ่หลกัสตูร 

1.2 ช าระดว้ยเช็คบรษัิท สัง่จา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional Training 
Solution Ltd, Partnership) 

(ผูเ้ขา้อบรมรบัผดิชอบ กรณีมคีา่ธรรมเนยีมการโอนขา้มจงัหวดั) 
 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรุณาตดิตอ่: คณุอรัญญา  086-8929330 
Professional Training Solution 
Tel  02-1753330, 086-6183752  

www.ptstraining.in.th 

อเีมล ์ info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com 

 

mailto:info.ptstraining@gmail.com


 

แบบฟอร์มการลงทะเบียน 

กฎหมายคุม้ครองนายจา้ง 
ตามแนวค าพพิากษาศาลฎกีา  

ส่งมาท่ี info.ptstraining@gmail.com หรือ ptstraining3@gmail.com 

    
  บรษิทั_______________________________________________________________________________ 
   ท่ีอยู่ออกใบก ำกบัภำษี__________________________________________________________________ 
   ____________________________________________________________________________________ 
  รหสัไปรษณยี_์______________________________TAX ID______________________________________ 
  ชื่อผูป้ระสานงาน (HR)____________________________โทรศพัท ์_______________________ต่อ_______ 
   Fax: _________________________     E-mail: _____________________________________________  
  วนัสมัมนา____________________________________________________________________________ 
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________  

2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: __________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________ 

3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: __________________________________ 

      E-mail: ____________________________________________________________________________ 

 
หมายเหตุ   

กรณียกเลกิการเขา้สมัมนากรณุาแจง้ลว่งหนา้ 7 วนักอ่นวนัสมัมนา มฉิะนัน้จะตอ้งช าระ 30% ของราคาคา่
สมัมนา 
 
 

 
 

กรณีหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ส่งเอกสารมาท่ี 
หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนน่ิง โซลชูัน่   
เลขท่ี 89/161 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสเุรนทร์ 21 แยก 3  
แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรุงเทพฯ 10510  
 เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษี 0103553030100 
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