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หลกัสตูร ประเด็นขอ้ผดิพลาดเกยีวกบัการใชก้ฎหมายแรงงานทพีบบอ่ย 

 วนัที 19 พฤศจิกายน 2558 โรงแรมโกลด์ออร์คดิ กรุงเทพ ถนนวภิาวดีรังสิต 

เนอืหาหลกัสูตร  เวลา 09.00 – 16.00 น. 
1.การลงโทษอยา่งไมเ่หมาะสม จงึรักษาลกูจา้งทดีไีมไ่ด ้
2.เลน่การพนันนอกสถานท ีสามารถทําโทษไดแ้ตไ่มทํ่า 
3.ลกูจา้งมใีบรับรองแพทย ์เป็นหลักฐานวา่ป่วย บอกเลกิจา้งได ้
4.เงอืนไขการเลกิจา้งลกูจา้งทหียอ่นสมรรถภาพในการทํางาน 
5.เงนิทลีกูจา้งไดจ้ากลกูคา้ทใีหเ้อง กับอํานาจเลกิจา้ง 
7.ลกูจา้งละทงิหนา้ทไีปดมืสรุาในเวลาทํางาน อาจจะไมใ่ชค่วามผดิ
รา้ยแรง 
8.ลกูจา้งร่วมกับบคุคลภายนอกชงิทรัพยล์กูคา้ กลับเลกิจา้งไมไ่ด ้
9.ลกูจา้งละทงิหนา้ทไีปดมืสรุาในเวลาทํางาน อาจจะไมใ่ชค่วามผดิ
รา้ยแรง 
10.ลกูจา้งมผีลงานตาํกวา่มาตรฐาน ทําไมเลกิจา้งไมไ่ด ้
11.ขอ้สญัญาจา้ง ระเบยีบ ประกาศ คําสงั หากลกูจา้งแปลผดิพลาด
อาจจะตอ้งยอมรับ 
12.ลกูจา้งหญงิเกษียณอายกุอ่นลกูจา้งชายไมไ่ด ้
13.การยบุหน่วยงาน เลกิจา้งโดยจา่ยคา่ชดเชย และคา่บอกกลา่ว
ลว่งหนา้ อาจจะไมช่อบดว้ยกฎหมาย 
14.ลกูจา้งเฉีอยงาน แตเ่ลกิจา้งไมไ่ด ้
15.งานรับเหมาชว่ง งานรับเหมากอ่สรา้ง อาจจะไมใ่ชง่านครังคราว 
16.ลกูจา้งเป็นผูล้งนามในใบลาออกจรงิ กลายเป็นกรณีเลกิจา้ง 
17.นายจา้งมสีัญญาจา้งทดลองงาน แตก่ลับเลกิจา้งไมไ่ด ้
18.นายจา้งจา่ยเงนิสมทบเกนิหนา้ทเีสมอ 
19.ขอ้ตกลงการจา่ยเงนิรางวัลประจําปี ของฝ่ายลกูจา้งและฝ่ายนายจา้ง 
อาจใชไ้มไ่ด ้
20.นายจา้งงดจา่ยคา่จา้ง หรอืตัดคา่จา้งของลกูจา้งในวันทลีกูจา้งขาด
งาน หรอืละทงิหนา้ทไีมไ่ด ้
21.เงนิจา่ยทไีมใ่ชเ่งนิเดอืน ตอ้งนํามารวมกับเงนิเดอืน เพอืคํานวณจา่ย
เป็นคา่ชดเชย 
22.นายจา้งมงีานเร่งดว่น นายจา้งไมม่อีํานาจสงัใหล้กูจา้งทํางาน
ลว่งเวลา วันหยดุ 
23.ลกูจา้งไมล่าหยดุ พักผ่อนตามประกาศ นายจา้งตอ้งจา่ยคา่จา้งให ้
ลกูจา้ง 
24.ลกูจา้งทําความผดิจรงิ จงึสงัลงโทษใหพั้กงานโดยงดจา่ยคา่จา้ง ทํา
ไมไ่ด ้
25.คา่ลว่งเวลาแบบเหมาจา่ยใหร้ายเดอืนมปัีญหา 
26.ผูว้า่จา้งจา่ยคา่วา่จา้งใหผู้รั้บจา้งตามผลสําเร็จของงาน เป็นสญัญา
จา้งแรงงาน 
27.ผูว้า่จา้งใหผู้รั้บจา้งทํางานโดยอสิระ ศาลใหเ้ป็นสัญญาจา้งแรงงาน
28.เจา้ของบา้นวา่จา้งชา่งมาปลกูสรา้งบา้น ศาลถอืเป็นจา้งแรงงาน 
29.ลกูจา้งทําหนังสอืรับสภาพหนใีหน้ายจา้ง แตก่ลับไมต่อ้งชาํระหน ี
30.การเลกิจา้งในระหวา่งทดลองงาน อาจเป็นการเลกิจา้งทไีมเ่ป็นธรรม
31.การเลกิจา้งไปสังกัดบรษัิทในเครอื โดยลกูจา้งไมไ่ดต้กลงดว้ย 
32.การลาออกไมเ่ป็นไปตามสญัญา งดการออกหนังสอืรับรองการผ่าน
งานไมไ่ด ้
33.การโอนลกูจา้งไปสงักัดบรษัิทในเครอื โดยลกูจา้งไมไ่ดต้กลงดว้ย 
 

 
 

กฎหมายคุม้ครองแรงงานเป็นกฎหมายทมีปีระเดน็ทนํีาไปใช ้และกระทําผดิพลาดกันเป็นจํานวนมาก เงอืนไขและ
สถานการณ์หลายๆ อยา่งคดิวา่ทําได ้แตก่ลับทําไมไ่ด ้ในทางตรงขา้ม หลายๆ ทคีดิวา่ทําไมไ่ด ้ในทางปฏบัิตกิลับทําได ้จงึทํา
ใหผู้ท้ตีอ้งเกยีวขอ้งกับกฎหมายแรงงานสับสนไดง้่าย จนในหลาย ๆ ครังกลายเป็นไมก่ลา้จะปฏบัิต ิ

เราไมส่ามารถตคีวามขอ้กฎหมายคุม้ครองแรงงานอยา่งตรงไปตรงมา เพราะยังมอีงคป์ระกอบของการทํางาน หรอื
สภาพแวดลอ้มอกีหลายอยา่งทตีอ้งนํามาพจิารณาดว้ย วธิกีารเดยีวทจีะทําใหเ้ราปฏบัิต ิหรอืใชก้ฎหมายไดอ้ยา่งถกูตอ้งมากที
ทสีดุ คอืการศกึษาคด ีและการตดัสนิของศาลทผี่านมาใหม้ากทสีดุ 

ประเด็นขอ้ผดิพลาดเกยีวกับการใชก้ฎหมายแรงงานทพีบบอ่ย เป็นสว่นหนงึของแนวทางการตดัสนิของศาลทเีกดิขนึ
ไปแลว้และนํามาอธบิายโดยผูเ้ชยีวชาญทางดา้นกฎหมายคุม้ครองแรงงาน อยา่งชดัเจน ผูท้เีขา้สมัมนา สามารถทําความ
เขา้ใจไดโ้ดยง่าย จงึจะเป็นประโยชน์ทังนายจา้ง และลกูจา้งไปพรอ้มกัน เพอืใชเ้ป็นแนวทางในการร่วมกันสรา้งความมันคง
ใหก้ับองคก์รในอนาคต โดยลดความขดัแยง้ทไีมจํ่าเป็นออกไป 

วทิยากร 

 อาจารย ์ชยุตพงศ ์ นลิออ่น  

การศกึษา: 
 (ปรญิญาเอก)  มหาวทิยาลัยเกษมบัณฑติ 

 ปรญิญาโท MBA สาขาการจัดองคก์าร  ม.ศรปีทมุ ชลบรุ ี    
 ปรญิญาตรนีติศิาสตร ์มหาวทิยาลัยศรปีทมุ วทิยาเขตชลบรุ ี

 ปรญิญาตร ีการบรหิารการจัดการ  ม.ราชภัฎฉะเชงิเทรา 
ตําแหนง่งาน ปจัจบุนั : 

 ผูพ้พิากษาสมทบฝ่ายนายจา้งศาลแรงงานภาค 2  

 ผูป้ระนีประนอมศาลแรงงานภาค 2 

                                      

ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง 

(พระราชกฤษฎีกาฉบบัที 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป) 

 
34.สัญญาจา้ง ขอ้บังคับฯ ระเบยีบ คําสังของนายจา้ง ทลีกูจา้งลง 
    นาม บังคับลกูจา้งไมไ่ด ้
35.นายจา้งใหเ้วน้ระยะการจา้งลกูจา้ง แตต่อ้งนับอายงุานตดิตอ่กัน 
36.กําหนดเวลาทํางานปกต ิวันละ 9 ชม. สัปดาห ์5 วัน ผดิกฎหมาย 
     แรงงาน 
37.ลกูจา้งหญงิทมีคีรรภ ์ทํางานเกยีวกับเครอืงจักร เครอืงยนตท์ ี
    สันสะเทอืน งานขับเคลอืน ตดิไปกับยานพาหนะ งานทเีข็นของ 
    หนักเกนิ 15 กก. ไมไ่ด ้
38.ลกูจา้งหญงิมคีรรภร์อ้งขอทํางานในวันหยดุ นายจา้งยนิยอม แตม่ ี
    ความผดิทางอาญา 
39.ไมจ่า่ยคา่จา้งใหล้กูจา้งรายวัน ในวันหยดุตามประเพณี วันหยดุ 
     พักผ่อนประจําปี มคีวามผดิตามกฎหมาย 
40.จา่ยคา่จา้งในวันทไีมไ่ดห้ยดุพักผ่อนตามสว่น ทําไมจงึถอืวา่ผดิ 
 
วธิกีารสมัมนา  

ใชว้ธิกีารบรรยาย กรณีตวัอย่าง 

 



 

 บรษัิท เพอเฟกท ์เทรนนงิ แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด ทอียู ่16/54 ซอยบางขนุเทยีน 16 แขวงแสมดํา เขตบางขนุเทยีน กรงุเทพฯ 10150 
โทร. 02-4646524, 085-9386299 แฟกซ.์ 02 9030080 ตอ่ 4326 เว็บไซต:์  www.perfecttrainingandservice.com   Email: info@perfecttrainingandservice.com 

อัตราค่าลงทะเบียน/ท่าน

ชําระทหีน้างาน ชําระเงนิภายในวนัท ี16 พฤศจกิายน 2558

ค่าลงทะเบียน/ท่าน 4,000.00   ค่าลงทะเบียน/ท่าน 3,600.00          

ภาษมูีลค่าเพมิ 7% 280.00      ภาษมูีลค่าเพมิ 7% 252.00             

ภาษหีกั ณ ทจ่ีาย 3% 120.00      ภาษหีกั ณ ทจ่ีาย 3% 108.00             

ยอดชําระสุทธิ 4,160.00   ยอดชําระสุทธิ 3,744.00          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรณุากรอกแบบฟอรม์ใหค้รบถว้นเพอืความสะดวกในการติดต่อท่านหลงัจากทางบรษิทัฯ ไดร้บัการลงทะเบยีน  (ท่านสามารถดาวโหลด

แบบฟอรม์ลงทะเบยีนมาไวท้เีครอืงแลว้พมิพแ์ลว้กด save แลว้แนบไฟลส์่งเมลม์าสํารองทนีงักบัทางสถาบนัฯ ไดเ้พอืความชดัเจนและลดภาวะโลกรอ้นครบั) 
 

1.ชอื –นามสกลุ: ______________________________________________ตําแหน่ง: ____________________________ 

เบอรม์อืถอื(โปรดระบ)ุ _____________________________E-mail: __________________________________________ 
 

2.ชอื –นามสกลุ: ______________________________________________ตําแหน่ง: ____________________________ 

เบอรม์อืถอื(โปรดระบ)ุ _____________________________E-mail: __________________________________________ 
 

3.ชอื –นามสกลุ: ______________________________________________ตําแหน่ง: ____________________________ 

เบอรม์อืถอื(โปรดระบ)ุ _____________________________E-mail: ___________________________________________ 
 

ชอื – ทอียู่ ทใีชใ้นการออกใบเสรจ็รบัเงนิ: ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________             

        สาํนกังานใหญ่        สาขาท_ี_________    เลขทผีูเ้สยีภาษอีากร______________________________________ 
 

ผูป้ระสานงาน: _____________________________________เบอรโ์ทร:_____________________________ต่อ____________ 

E-mail:__________________________________________Fax:_________________________________ต่อ____________ 
 

การชาํระเงินค่าลงทะเบียน 

         เชค็สงัจ่ายในนาม บรษิทั เพอเฟกท์ เทรนนิง แอนด ์เซอร์วสิ จํากดั 

        โอนเงนิผา่นบญัชธีนาคารไทยพาณิชย์ สาขาพุทธมณฑล  สาย 4  บญัชเีลขท ี391-211414-7 ประเภทบญัชอีอมทรพัย์ 

     กรณุาแฟกซ์ หรอือเีมล์หลกัฐานการโอนเงนิ พรอ้มระบชุอืหลกัสตูร, ชอืบรษิทัของท่าน, ชอืผูเ้ขา้รว่มสมัมนามายงัหมายเลข  

       ต่อ 4326   หรอืทอีเีมล ์info@perfecttrainingandservice.com 

 

หมายเหตุ: ทางบรษิทัฯ ขอความกรุณาท่านกรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นเพอืความสะดวกในการรบัการตดิต่อจากเจา้หน้าทรีบัลงทะเบยีน 

และบรษิทัฯ ขอแจง้ใหท้่านทราบว่าขอ้มลูดงักล่าวทางสถาบนัฯ จะไม่มกีารนําไปใชใ้นทางอนืนอกเหนือจากการอบรม/สมัมนาเท่านันในกรณี

ฉุกเฉนิทไีม่สามารถตดิต่อผู้ประสานงานไดท้างบรษิทัฯ จะขอตดิต่อกับผูเ้รยีนโดยตรงเพอืประโยชน์ของผูเ้รยีนเองเท่านัน 
 

 

 

 กรณียกเลกิการเขา้ร่วมสมัมนา  กรุณาแจง้อยา่งน้อยก่อน 7-15 วนัทาํการ (จ.-ศ. เวลา 09.00 – 17.00 น.) มฉิะนนัทางสถาบนัฯ ขอคดิค่าธรรมเนียมระหวา่ง

การดาํเนินการทเีกดิขนึ 30% ของค่าลงทะเบยีน เนืองจากมค่ีาใช้จา่ยทเีกดิขนึระหว่างดาํเนินการ  

แบบฟอร์มสาํรองทีนงัลงทะเบียนเขา้ร่วมสมัมนาหลกัสูตร : 


