
 

                

Online กฎหมายคุม้ครองแรงงานฉบบัใหม ่ 

ทีห่วัหนา้งานและลกูจา้งตอ้งรู ้
13 ก.ค.2564 เวลา 09.00-12.00 น. 

รุน่ถัดไปวนัที ่27 สงิหาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น. 

วตัถปุระสงค ์

 เพือ่ใหน้ายจา้ง-ผูบ้รหิารงานบคุคลทราบถงึการท าสญัญาจา้ง-เทคนคิการแกไ้ข-เปลีย่นแปลงสภาพการจา้ง

และการออกระเบยีบปฏบิตัเิพือ่ใหส้วสัดกิารทีจ่า่ยใหล้กูจา้ง ไมใ่หเ้ป็นคา่จา้ง ตอ้งเขยีนอยา่งไร..? 

 เพือ่ใหผู้บ้รหิารงานบคุคลและหัวหนา้งานทราบหรอืเขา้ใจถงึกรอบในการลงโทษทางวนัิยตอ่พนักงานและ

การพจิารณาความผดิทีก่ าหนดลงโทษทางวนัิยความผดิลักษณะใดเป็นการตักเตอืนหรอืในกรณีใดเป็น

ความผดิทีร่า้ยแรงถงึจะตอ้งมกีารเลกิจา้งพนักงาน 

 เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมน าความรูท้ีไ่ดรั้บไปปฏบิัตไิดจ้รงิในการออกหนังสอืเลกิจา้งในกรณีตา่งๆ เขยีนใหด้ี

ใหม้ผีลทางกฎหมายและป้องกันมใิหล้กูจา้งฟ้องศาลแรงงานภายหลังไดต้อ้งเขยีนอยา่งไร..? 

หัวขอ้ในการอบรม 

หมวด 1: การแกไ้ข-เปลีย่นแปลง สภาพการจา้ง 

1. นายจา้งท าสญัญาจา้งกบัลกูจา้งทีข่ดัตอ่กฎหมาย บงัคับใชไ้มไ่ด ้(เป็นโมฆะ) มกีรณีใดบา้ง..? 
- ยกตัวอยา่ง  การท าสญัญาจา้ง 7 กรณี   พรอ้มค าอธบิาย 

2. นายจา้ง มสีทิธเิรยีก-รับเงนิประกนั การท างานกบัลกูจา้งมกีรณีใดบา้ง..? 
- ยกตัวอยา่ง ต าแหน่งงานทีเ่รยีก-รับเงนิประกนัได ้7 กรณี   พรอ้มค าอธบิาย 

3. สภาพการจา้งทีเ่กดิขึน้จากนายจา้งไดก้ าหนดขึน้ มกีรณีใดบา้ง..? 
- ยกตัวอยา่ง สวสัดกิารทีล่กูจา้งไดรั้บ 5 กรณี   พรอ้มค าอธบิาย 

4. สภาพการจา้งทีเ่กดิขึน้จากขอ้ตกลงระหวา่งนายจา้ง กบัลกูจา้ง มกีรณีใดบา้ง..? 
- ยกตัวอยา่ง ขอ้ตกลงทีก่ าหนดขึน้รว่มกนั 5 กรณี   พรอ้มค าอธบิาย 

5. กรณีนายจา้งมนีโยบาย-แกไ้ข-เปลีย่นแปลง-ยกเลกิ สภาพการจา้ง ตอ้งด าเนนิการอยา่งไร..? 
- ยกตัวอยา่ง  การเปลีย่นแปลง สวัสดกิาร 5 กรณี  พรอ้มค าอธบิาย 

6. กรณีลกูจา้งมคีวามประสงคเ์ปลีย่นแปลงสภาพการจา้งหรอื เปลีย่นแปลงขอ้ตกลงสภาพการจา้ง ปฏบิตัใิหถ้กูกฎหมาย 
ตอ้งด าเนนิการอยา่งไร..? 

- ยกตัวอยา่ง  การเปลีย่นแปลง 5 กรณี   พรอ้มค าอธบิาย 

7. นายจา้ง-ลกูจา้งตกลงกนัก าหนดเหมาจา่ยคา่ลว่งเวลาวนัละ2 ชัว่โมงรวมกบัคา่จา้งในแตล่ะวันท าไดไ้หมเพราะอะไร..? 
- ยกตัวอยา่ง การท างานเกดิเวลาปกต ิ5 กรณี   พรอ้มค าอธบิาย 

8. นายจา้งมนีโยบาย-ลดคา่จา้ง-ลดสวัสดกิาร-ลดคา่เดนิทาง ท าไดไ้หม – เพราะอะไร..? 
- ยกตัวอยา่ง  สิง่ทีน่ายจา้งก าหนด 5 กรณี  พรอ้มค าอธบิาย 

9. จา้งแรงงานตา่งดา้วจา่ยคา่จา้ง-จา่ยสวสัดกิารใหไ้ดรั้บนอ้ยกวา่แรงงานไทยนายจา้งท าไดไ้หม…เพราะอะไร..? 
- ยกตัวอยา่ง การจา่ยสวัสดกิารตา่ง ๆ 5 กรณี   พรอ้มค าอธบิาย 

10. นายจา้งมคีวามจ าเป็นตอ้งหยดุกจิการเป็นบางสว่น30วันเป็นการชัว่คราวตอ้งแจง้ภาครัฐ-ตอ้งจา่ยคา่จา้งอยา่งไร..? 
- ยกตัวอยา่ง การแจง้ภาครัฐ-การแจง้ลกูจา้ง  พรอ้มค าอธบิาย 

 



 
 

 

หมวด : 2 การพจิารณาความผดิ เพือ่ลงโทษทางวนัิย 

11. ลกูจา้งชอบมพีฤตกิรรมดา่ทอเพือ่นรว่มงาน-ชอบโตเ้ถยีงผูบ้งัคับบญัชา จะมคีวามผดิไดรั้บโทษทางวนัิยอยา่งไร..? 

ยกตัวอยา่ง การมพีฤตกิรรมตา่งๆ 5 กรณี   พรอ้มค าอธบิาย 

12. ลกูจา้งโพสตข์อ้ความดา่บรษัิทฯ-ดา่ผูบ้งัคบับญัชา-ดา่เพือ่นรว่มงานลงทางไลน-์ทางเฟซบุก๊จะมคีวามผดิไดรั้บโทษ
ทางวนัิยอยา่งไร..? 

ยกตัวอยา่ง การใชข้อ้ความตา่งๆ 5 กรณี  พรอ้มค าอธบิาย 

13. กรณีนายจา้งจา่ยคา่จา้งใหล้กูจา้งนอ้ยกวา่คา่จา้งขัน้ต ่าทีรั่ฐก าหนดไวจ้ะมคีวามผดิอยา่งไร..? 

ยกตัวอยา่ง ความผดิทีไ่ดรั้บทางแพง่-อาญา  พรอ้มค าอธบิาย 

14. ลกูจา้งชอบ มพีฤตกิรรมมสีว่นไดส้ว่นเสยีกบัผูม้าตดิตอ่งานกบันายจา้ง จะมคีวามผดิไดรั้บโทษทางวนัิย อยา่งไร..? 

ยกตัวอยา่ง การปฏบิตัติน 5 กรณี   พรอ้มค าอธบิาย 

15. ลกูจา้งชอบดืม่สรุาหรอืเสพสารเสพตดิแลว้เขา้มาท างานใหก้บันายจา้งจะมคีวามผดิไดรั้บโทษทางวนัิย อยา่งไร..? 

ยกตัวอยา่ง การดืม่หรอืการเสพ 5 กรณี   พรอ้มค าอธบิาย 

16. กรณีลกูจา้งลางานไมถ่กูระเบยีบบอ่ยๆ นายจา้งจะแกปั้ญหาอยา่งไร..? 

ยกตัวอยา่ง การออกระเบยีบปฏบิตั-ิการลงโทษทางวนัิย  พรอ้มค าอธบิาย 

17. หัวหนา้งาน อนุมตักิารลาทีไ่มถ่กูระเบยีบบอ่ยๆ จนเป็นเหตใุหน้ายจา้งไดรั้บความเสยีหายจะมคีวามผดิอยา่งไร..? 

ยกตัวอยา่ง การอนุมตักิารลาตา่งๆ 5 กรณี   พรอ้มค าอธบิาย 

18. ปัญหาทีท่ าใหพ้นักงานในองคก์รหรอืลกูจา้งตามสญัญาจา้งตา่งๆท าผดิวนัิยบอ่ยๆมาจากอะไร..? 

ยกตัวอยา่ง จดุออ่นทีเ่กดิขึน้ 5 กรณี   พรอ้มค าอธบิาย 

19. กรณีลกูจา้งออกจากงานนายจา้งไมอ่อกใบส าคญัการท างานใหจ้ะมคีวามผดิชดใชค้า่เสยีหายตอ่ลกูจา้งอยา่งไร..? 

ยกตัวอยา่ง การชดใชค้า่เสยีหายตามต าแหน่งงาน 5 กรณี  พรอ้มค าอธบิาย 

20. ในสญัญาจา้งระบไุวว้า่ในระหวา่งเป็นลกูจา้งหรอืลกูจา้งออกจากงานไปแลว้ภายใน 2 ปี หา้มมใิหล้กูจา้งเอาความลับ
ทางการคา้ของนายจา้งไปเปิดเผยใหก้บัคูแ่ขง่ทางการคา้ของนายจา้งหรอืไปท างาน-ไปถอืหุน้หรอืไปท าธรุกรรมตา่งๆ 

กรณีลกูจา้งฝ่าฝืนจะรับผดิชดใชค้า่เสยีหายอยา่งไร..? 

ยกตัวอยา่ง การรับผดิชดใชค้า่เสยีหายกรณีผดิสญัญาจา้ง  พรอ้มค าอธบิาย 

 

21. ความผดิทีผู่บ้รหิาร-หัวหนา้งานเป็นผูล้งโทษทางวนัิย เป็นความผดิลกัษณะใด..? 

ยกตัวอยา่ง การท าผดิวนัิย 5 กรณี พรอ้มค าอธบิาย 

22. ความผดิทีผู่บ้รหิารงานบคุคล (HR.) เป็นผูล้งโทษทางวนัิยเป็นความผดิลักษณะใด..? 

ยกตัวอยา่ง การท าผดิวนัิย 5 กรณี  พรอ้มค าอธบิาย 

23. การพจิารณาความผดิเพือ่ก าหนดลงโทษทางวนัิย เป็นหนังสอืเตอืนหรอืสัง่พักงาน เป็นความผดิลักษณะใด..? 

ยกตัวอยา่ง การท าผดิทีย่งัไมท่ าใหเ้สยีการปกครอง  พรอ้มค าอธบิาย. 

หมวด 3: การออกหนังสอืเลกิจา้ง และการป้องกนัมไิหล้กูจา้งฟ้องศาลภายหลัง 



 
24. การพจิารณาความผดิ เพือ่ก าหนดลงโทษทางวนัิย เป็นกรณีรา้ยแรง ซึง่จะตอ้งถกูเลกิจา้งโดยไมจ่า่ยคา่ชดเชยใดๆ 

เป็นความผดิลักษณะใด..? 

ยกตัวอยา่ง การท าผดิทีม่คีวามเสยีหายเกดิขึน้  พรอ้มค าอธบิาย 

25. เมือ่เกดิปัญหามขีอ้พพิาทแรงงานเกดิขึน้ในองคก์รมพีนักงานชมุนุมในเวลาท างานหรอืในเวลาพกั ตรวจสอบพบวา่
นายจา้งไดรั้บความเสยีหายนายจา้ง เลกิจา้งเป็นบางคนท าไดไ้หม…เพราะอะไร..? 

- ยกตัวอยา่ง การกอ่มอ๊ปเถือ่นหรอืการชมุนุมในกรณีตา่งๆ  พรอ้มค าอธบิาย 

26. ลกูจา้งปฏบิตังิานท าความเสยีหายแลว้ออกจากงานไป นายจา้งไมจ่า่ยคา่จา้ง-ไมจ่า่ยเงนิประกนัการท างานคนืให ้ท า
ไดไ้หม…เพราะอะไร..? 

- ยกตัวอยา่ง การท าผดิในกรณีตา่งๆแลว้ออกจากงานไป  พรอ้มค าอธบิาย 

27. ลกูจา้งท าผดิวนัิยรา้ยแรงในระหวา่งทีน่ายจา้งสอบสวนความผดิไดไ้กลเ่กลีย่ให่ ลกูจา้ง 

ลาออกจากงานเพือ่ป้องกนั มใิหล้กูจา้งฟ้องศาลแรงงานภายหลังตอ้งบนัทกึขอ้ตกลง อยา่งไร

..? 

 ถาม - ตอบ - แนะน า - ใหค้ าปรกึษาหลังการสมัมนา “ ฟร ี” ตลอดการไมม่คีา่ใชจ้า่ย  

วทิยากรผูท้รงคณุวฒุดิา้นแรงงาน อาจารย ์สมบตั ิ นอ้ยหวา้   

ประวัตกิารท างาน / ประสบการณ์ 

 เป็นผูพ้พิากษาสมทบศาลแรงงานกลางกรงุเทพฯ 9 ปี  

 เป็นผูไ้กลเ่กลีย่คดแีรงงานในศาลแรงงานกลางกรงุเทพฯ  

 เป็นกรรมการ (บอรด์) คา่จา้งขัน้ต ่า ทีก่ระทรวงแรงงาน  

 เป็นทีป่รกึษาดา้นแรงงาน จดทะเบยีน ทีก่ระทรวงแรงงาน  

 เป็นอนุกรรมการประกนัสงัคม ณ ส านักงานใหญ ่ จ. นนทบรุ ี 

 เป็นผูท้รงคณุวฒุดิา้นแรงงาน จากสถาบนัวจิัยและพัฒนา พ.ศ.2562  

 เป็นทีป่รกึษาดา้นแรงงานบรษัิทเอกชนในเขตกุรงุเทพฯ และตา่งจังหวดั 

 เป็นวทิยากรอสิระใหค้วามรูด้า้นกฎหมายแรงงาน มากกวา่ 15 หลักสตูร 

อตัราคา่อบรมสมัมนา ทา่นละ 1,500 + Vat 7% 105 = 1,605  บาท 

มเีอกสารอบรมแจกฟร ี

 ขอสงวนสทิธิใ์นการเปิดอบรม ตอ้งมผีูเ้รยีนไมน่อ้ยกวา่ 10 ทา่น 

ช าระคา่อบรมผา่นบัญชธีนาคาร ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่   

ธนาคารกสกิร เลขทีบ่ัญช ี732-2458238  หรอื ธนาคาร กรงุเทพ เลขทีบ่ัญช ี029-7110496 

 เง ือ่นไขการอบรม...  หา้มบนัทกึภาพ วดีโีอ แชร ์หรอืน าไปเผยแพร ่

กรณหีัก ณ ทีจ่า่ย 3% ทะเบยีนนติบิคุคลเลขที ่เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษี 0103553030100 
หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลขูัน่   
เลขที ่89/161 หมูบ่า้นพฤกษาวลิล ์23 ซ.พระยาสเุรนทร ์21 แยก 3  
แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรงุเทพฯ 10510 

  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: 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
mailto:ptstraining3@gmail.com


 

 

แบบฟอร์มการลงทะเบียน 

Online Training หลักสตูร กฎหมายคุม้ครองแรงงานฉบับใหม ่ทีห่ัวหนา้งานและลกูจา้งตอ้งรู ้ 

สง่มาที ่info.ptstraining@gmail.com หรอื ptstraining3@gmail.com 

 

   บรษิทั_______________________________________________________________________________ 

   ท่ีอยู่ออกใบก ำกบัภำษี__________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________________ 

   _________________________________________เลขประจ ำตวัผูเ้สยีภำษ_ี_________________________ 

  ชื่อผูป้ระสำนงำน (HR)____________________________โทรศพัท ์_______________________ต่อ_______ 

   Fax: _________________________     E-mail: _____________________________________________  

  วนัสมัมนำ____________________________________________________________________________ 

1. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________ 
ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________  

2. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________ 
ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________ 

3. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________ 
ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________ 

 

 
 


