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เจาะลึกกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ใน HR Life Cycle                                                     

THE Labor Protection Laws of HR Life 
   

วันที่ 2,6 กันยายน 2565 (09:00-16:00 น.) 

 

ในการทำงานร่วมกับบุคคลการรู้ข้อกฎหมายมีความจำเป็น และสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งกฎหมายคุ้มครองแรงงานที่
นายจ้าง ผู้บริหารและฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จำเป็นต้องรู้นั้น  มีอยู่หลากหลายและเพื่อให้นายจ้าง ผู้บริหารและฝ่าย
ทรัพยากรมนุษย์ได้มีหลักยึดที่สำคัญ  ในการบริหารจัดการที่ถูกต้องตั้งแต่การสรรหาว่าจ้าง การจ่ายค่าจ้างและ
สวัสดิการ จนกระทั้งถึงการพ้นสภาพพนักง่าน ส่ิงเหล่านี้หากผู้บริหารและฝ่ายทรัพยากรมนุษย์บริหารจัดการแบบผิด ๆ 
จะทำให้เกิดปัญหาลุกลามไปสู่ปัญหาอื่น ๆ ตามมา เช่นปัญหาแรงงาน   

หลักสูตรนี้ จึงได้รวบรวมประเด็นสำคัญ ฯ อย่างถูกต้อง ถูกวิธีปฏิบัติและ รวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์ 

หวัขอ้การอบรม 

Day 1 

สรรหาว่าจ้าง สัญญา สัญญามีแบบไหนบ้าง ต่างกันอย่างไร 

  สัญญามีกำหนดระยะเวลา กับ ไม่มีกำหนดระยะเวลา ต่างกันอย่างไร 

  สัญญาทดลองงาน ต้องกี่วัน 

  สัญญาระยะส้ัน 3 เดือน ต่อไปเรื่อยๆทุก 3 เดือนได้กี่ครั้ง 

  สัญญาจ้างหลังเกษียณ 

 การจ้าง จ้างแรงงานเหมาช่วง outsourcing อย่างไร ให้ไม่มีปัญหา 

  สัญญาจ้างทำของ หรือ สัญญาบริการ 

 การค้ำประกัน 
เรียกเงินค้ำประกันความเสียหายแก่นายจ้าง ตอนทำสัญญาจ้าง ได้
หรือไม่ 

  เรียกเงินค้ำประกันได้จำนวนเท่าไหร่ 

สวัสดิการ วันและเวลา วันหยุด  
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  วันลา 

  การจัดเวลาพัก 

  วันที่ต้องหยุดกิจการช่ัวคราว ที่ไม่ใช่เหตุสุดวิสัย 

 ตามแต่ละบริษัท การให้สวัสดิการแต่ละอย่าง กำหนดอย่างไร ไม่ให้เป็นค่าจ้าง 

 การเปล่ียนแปลง เปล่ียน / ลด / ยกเลิก สวัสดิการ ต้องทำอย่างไร ถึงจะถูกต้อง 

  ต้องมีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการหรือไม่ 

  วิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ  

  กรณีบริษัทมีหลายสาขา ต้องมีคณะกรรมการสวัสดิการแยกกันหรือไม่ 

จ่ายค่าจ้าง payroll ค่าจ้าง ค่าจ้างคือเงินอะไรบ้าง  

  เงินอะไรบ้างที่ต้องนำมาเป็นฐานคำนวณส่งเงินสมทบ-ประกันสังคม 

  ลูกจ้างรายเดือนทำงานไม่เต็มงวด คำนวณจ่ายค่าจ้างอย่างไร 

 OT 
ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานวันหยุด ค่าล่วงเวลาวันหยุด คำนวณจากเงินตัว
ไหนบ้าง  

  ตำแหน่งใดบ้างไม่ต้องจ่ายค่าล่วงเวลา 

 รายการหัก ห้ามหักเงินขาดงานหรือมาสาย  แล้วจะให้ทำอย่างไรถ้าไม่อยากจ่าย 

  หักค่าเสียหายที่ลูกจ้างทำให้นายจ้างเสียหาย ได้หรือไม่ ได้เท่าไหร่ 

Day 2 

ลงโทษทางวินัย สอบสวน 
ต้องมีการสอบสวนก่อนลงโทษทุกครั้งหรือไม่ แล้วขั้นตอนต้องทำ
อย่างไร 

  ช่วงสอบสวนส่ังพักงานได้หรือไม่ นานแค่ไหน จ่ายค่าจ้างหรือไม่ 

 ลงโทษ 
ลงโทษต้องตามระเบียบบริษัทหรือไม่ ถ้าระเบียบไม่ได้เขียนไว้ลงโทษได้
หรือไม่ 

  กรณีผิดวินัยไม่ร้ายแรง กับ ผิดร้ายแรง แยกอย่างไร 

  ลงโทษต้องเริ่มจากเตือนด้วยวาจาก่อนหรือไม่ 

  ลงโทษ หักค่าจ้าง หักสวัสดิการ ได้หรือไม่ 
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  ลงโทษแล้ว ต่อมาเลิกจ้างได้หรือไม่ 

  เขียนระเบียบข้อบังคับ หมวดวินัยและการลงโทษ อย่างไรให้ใช้บังคับได้ 

 

พ้นสภาพ  ไม่ผ่านทดลองงานให้ออกจากงานเลยได้หรือไม่ 

  เกษียณอายุตามระเบียบต้องแจ้งล่วงหน้าหรือไม่ 

  เลิกจ้างกรณีใดบ้างที่ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย 

  ค่าชดเชยคำนวณอย่างไร 

  คำส่ังเลิกจ้าง เขียนอย่างไรให้ถูกต้องและรัดกุม 

  ข้อตกลงสละสิทธ์ิฟ้องร้องเขียนอย่างไร 

  

ใบผ่านงานจำเป็นต้องออกให้ลูกจ้างหรือไม่ และต้องมีข้อความว่า
อย่างไร 

รปูแบบการอบรม 

การบรรยาย พร้อมการแนะนำแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
และตัวอย่างคำพิพากษา 

วทิยากร 

คุณไพบูลย์  ธรรมสถิตย์มั่น 

            กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไพบูลย์นิติ จำกัด  เป็นวิทยากรบรรยายกฎหมาย
แรงงานรวมถึงเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายแรงงานที่มีชื่อเสียงเป็นระดับต้น ๆ ของประเทศ
ไทย 

อตัราการสมัครอบรม 

 สมาชกิ PMAT  3,700 บาท (ยังไม่รวม Vat 7 %) ราคาสทุธ ิ 3,959 บาท  

 ผู้สนใจทัว่ไป  4,600 บาท (ยังไม่รวม Vat 7 %) ราคาสทุธ ิ 4,922 บาท  
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หมายเหต ุ 

1. สมาคมฯ มิไดอ้ยู่ในข่ายที่ตอ้งถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามคำสั่งของกรมสรรพกร ที่ ท.ป.4/2528 

2. วัน เวลา / สถานที่ / ช่องทางการเข้าอบรม (Virtual Training) ทีร่ะบุไว้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

3. สมาคมฯ ขอแจ้งยนืยันการจัดอบรมช้าที่สดุภายในระยะเวลา 5 วัน ก่อนกำหนดการวันที่จัดอบรมในแต่ละหลักสตูร 

4. หากต้องการยกเลิกการเข้าร่วมการอบรม โปรดแจ้งก่อนกำหนดการจัดล่วงหนา้ 5 วัน มิฉะนั้นสมาคมฯ ขอเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 

30% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดในแตล่ะหลักสูตร และหากยกเลิกการเข้าร่วมในวนัที่จัดอบรม ทางสมาคมฯ ขอเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 100% 

ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
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