
หลกัสูตร ประเด็นกฎหมายแรงงานที่ฝ่ายบริหาร/หวัหนา้งานควรรู ้

วนัท่ี 1 มิถุนายน 2559  เวลา 09.00-16.00  ณ โรงแรมเซนตเ์จมส ์สุขุมวิท 26

กฎหมายแรงงานเป็นกฎหมายท่ีบญัญติัถึงสิทธิและหน้าท่ีของนายจา้ง  และลกูจา้ง องคก์ารของนายจา้งและองคก์ารของ

ลกูจา้ง รวมทั้งมาตรการท่ีก าหนดใหน้ายจา้ง ลกูจา้ง และองคก์ารดงักล่าวตอ้งปฏิบติัต่อกนัและต่อรฐั โดยก าหนดมาตรฐานขั้น

ต า่ในการจา้ง  การใชแ้รงงาน และการจดัสวสัดิการ ท่ีจ าเป็นในการท างาน  หากผูบ้ริหารงานดา้นทรพัยากรบุคคลขาดความรู ้

อยา่งแทจ้ริงในเร่ืองกฎหมายแรงงาน  จะท าใหมี้ปัญหาในการบริหารงาน และรอวนัท่ีจะปรากฏออกมา ซ่ึงจะยากแก่การแกไ้ขใน

วนัขา้งหน้า

แมก้ฎหมายแรงงานจะเป็นเร่ืองท่ีคนท างานทัว่ไปและเจา้หน้าท่ีฝ่ายบุคคลจะไดรู้อ้ยูแ่ลว้ก็ตาม  แต่ก็ปรากฏวา่หลายครั้งมี

ความเขา้ใจผิดในบางส่วนบางประเด็น  ซ่ึงถา้เป็นการพลาดของฝ่ายบุคคลแลว้กิจการอาจถกูฟ้องรอ้งเอาได ้ หรือส าหรบัตวัผูใ้ช ้

แรงงานก็ควรจะรูแ้ละเขา้ใจทั้งในหลกัการใหญ่และเกร็ดต่างๆ เพื่อท่ีจะป้องกนัสิทธิของตน

วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร

1. เพื่อใหเ้จา้ของกิจการ ผูบ้ริหาร ผูจ้ดัการ หวัหน้างาน ฝ่ายบุคคล มีความเขา้ใจและรูด้า้นกฎหมายแรงงาน

2. เพื่อใหท่้านสามารถน าความรูไ้ปใชอ้ยา่งถกูตอ้งและมีประสิทธิภาพ และลดผลกระทบท่ีอาจตามอยา่งมากมาย และองคก์รของ

ท่านไมต่อ้งรบัโทษทางกฎหมายทั้งคดีแพ่ง คดีอาญาท่ีเกี่ยวเน่ืองกบักฎหมายแรงงาน

หวัขอ้การสมัมนา เวลา 09.00-16.00 น.

1. ลกัษณะของกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน มีความส าคญัอยา่งไร

2.การท าสญัญา/ขอ้ตกลง ท่ีลกูจา้งเต็มใจตกลงดว้ย ท าไมศาลฎีกา ใหต้กเป็นโมฆะ

3.กิจการท าผิดกฎหมาย ท าไมผูบ้ริหารกิจการจึงตอ้งถกูจ าคุก และ/หรือ ถกูปรบั มาจากกฎหมายอะไรในมาตราใด มีความหมายอยา่งไร

4.ต่อไปจะไมจ่า้งลกูจา้งประจ า จา้งแต่ลกูจา้งชัว่คราวไดไ้หม

5.การจา้งลกูจา้งชัว่คราว จา้งไดไ้มเ่กินกี่ปี จา้งกนันานๆ จะกลายเป็นลกูจา้งประจ าไหม

6.การนับอายุงาน นับอยา่งไรจึงจะถกูตอ้ง

7.ค่าชดเชยมีก่ีอตัรา จา่ยเท่าไร ท าไมจึงมิใช่จา่ย 1 เท่า , 3 เท่า , 6 เท่า,8 เท่า,10 เท่า ของเงินเดือน

8.พนักงานลาออก ไมต่อ้งจา่ยเงินอะไรบา้ง

9.เลิกจา้งลกูจา้งโดยไมต่อ้งจา่ยค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงานปี 2551 มีเงือนไขอยา่งไร

10.งานใดไมค่วรใชก้ารจา้งแรงงาน แต่ควรจา้งแบบเหมาบริการ มีประโยชน์แก่กิจการอยา่งไร

11. การจา้งเหมาค่าแรง คือค่าจา้งแบบใด และกิจการท่ีจา้งตอ้งมีความรบัผิดชอบอยา่งไร

12.ตอ้งจา่ยค่าท างานในวนัหยุดเท่าไร จึงจะถกูกฎหมาย

13.การคิดค่าจา้งต่อวนัในลกูจา้งรายเดือน คิดอยา่งไรจึงจะถกูกฎหมาย

14.การปฏิบติัต่อลกูจา้งชาย-หญิง อยา่งเท่าเทียมกนั มีความหมายอยา่งไร

15.งานใดควรใชเ้วลาท างานแบบยดืหยุน่  และงานแบบใดควร Fix เวลาเขา้งาน / ออกงาน

16.การใหส้วสัดิการแก่ลกูจา้ง Subcontractor มีผลใหก้ิจการน้ันกลายเป็นนายจา้งโดยตรงทนัที การใหส้วสัดิการแบบใดท่ีไมท่ าใหก้ิจการตกเป็น

นายจา้งของลกูจา้ง Subcontrator

17.ขั้นตอนการนัดหยุดงานท่ีถกูกฎหมาย มีกระบวนการ และขั้นตอนอยา่งไร

18.ถา้ลกูจา้งนัดหยุดงานผิดขั้นตอน นายจา้งควรด าเนินการอยา่งไร



19.จะลงโทษกรรมการสหภาพแรงงานท่ีท าผิด เหมือนพนักงานทัว่ไป ไดห้รือไม ่เพียงไร

20.ขอ้หา้มในการเลิกจา้งลกูจา้ง 3 มาตรา มีอยา่งไร หากฝ่าฝืนผูบ้ริหารกิจการมีโทษอยา่งไร

21.กรรมการสหภาพแรงงาน มีสิทธิการลาไปร่วมกิจการอะไรไดบ้า้ง โดยถือเป็นวนัท างาน

22.เงินท่ีลกูจา้งไดจ้ากลกูคา้ท่ีใหเ้อง กบัอ านาจเลิกจา้ง

23.ลกูจา้งละท้ิงหนา้ท่ีไปด่ืมสุราในเวลาท างาน อาจจะไม่ใช่ความผิดรา้ยแรง

24.ลกูจา้งร่วมกบับุคคลภายนอกชิงทรพัยล์กูคา้ กลบัเลิกจา้งไมไ่ด้

25.ลกูจา้งละท้ิงหนา้ท่ีไปด่ืมสุราในเวลาท างาน อาจจะไม่ใช่ความผิดรา้ยแรง

26.ลกูจา้งมีผลงานต า่กวา่มาตรฐาน ท าไมเลิกจา้งไม่ได้

27.ขอ้สญัญาจา้ง ระเบียบ ประกาศ ค าสัง่ หากลกูจา้งแปลผิดพลาดอาจจะตอ้งยอมรบั

28.ลกูจา้งหญิงเกษียณอายุก่อนลกูจา้งชายไม่ได้

29.การยุบหน่วยงาน เลิกจา้งโดยจา่ยค่าชดเชย และค่าบอกกล่าวล่วงหน้า อาจจะไม่ชอบดว้ยกฎหมาย

30.ลกูจา้งเฉ่ีอยงาน แต่เลิกจา้งไมไ่ด้

31.งานรบัเหมาช่วง งานรบัเหมากอ่สรา้ง อาจจะไม่ใช่งานครั้งคราว

32.ลกูจา้งเป็นผูล้งนามในใบลาออกจริง กลายเป็นกรณีเลิกจา้ง

33.นายจา้งมีสญัญาจา้งทดลองงาน แต่กลบัเลิกจา้งไมไ่ด้

34.นายจา้งจา่ยเงินสมทบเกินหนา้ท่ีเสมอ

35.ขอ้ตกลงการจ่ายเงินรางวลัประจ าปี ของฝ่ายลกูจา้งและฝ่ายนายจา้ง อาจใชไ้มไ่ด้

36.นายจา้งงดจา่ยค่าจา้ง หรือตดัค่าจา้งของลกูจา้งในวนัท่ีลกูจา้งขาดงาน หรือละท้ิงหนา้ท่ีไมไ่ด้

37.เงินจา่ยท่ีไมใ่ช่เงินเดือน ตอ้งน ามารวมกบัเงินเดือน เพื่อค านวณจา่ยเป็นค่าชดเชย

38.นายจา้งมีงานเร่งด่วน นายจา้งไมม่ีอ านาจสัง่ใหล้กูจา้งท างานล่วงเวลา วนัหยุด

39.ลกูจา้งไมล่าหยุด พกัผ่อนตามประกาศ นายจา้งตอ้งจา่ยค่าจา้งใหล้กูจา้ง

40.ลกูจา้งท าความผิดจริง จึงสัง่ลงโทษใหพ้กังานโดยงดจา่ยค่าจา้ง ท าไมไ่ด้

41.ค่าล่วงเวลาแบบเหมาจ่ายใหร้ายเดือนมีปัญหา

42.ผูว้า่จา้งจา่ยค่าวา่จา้งใหผู้ร้บัจา้งตามผลส าเร็จของงาน เป็นสญัญาจา้งแรงงาน

43.ผูว้า่จา้งใหผู้ร้บัจา้งท างานโดยอิสระ ศาลใหเ้ป็นสญัญาจา้งแรงงาน

44.เจา้ของบา้นวา่จา้งชา่งมาปลกูสรา้งบา้น ศาลถือเป็นจา้งแรงงาน

45.ลกูจา้งท าหนังสือรบัสภาพหน้ีใหน้ายจา้ง แต่กลบัไมต่อ้งช าระหน้ี

46.การเลิกจา้งในระหวา่งทดลองงาน อาจเป็นการเลิกจา้งท่ีไมเ่ป็นธรรม

47.การเลิกจา้งไปสงักดับริษัทในเครือ โดยลกูจา้งไมไ่ดต้กลงดว้ย

48.การลาออกไมเ่ป็นไปตามสญัญา งดการออกหนังสือรบัรองการผ่านงานไมไ่ด้

49.การโอนลกูจา้งไปสงักดับริษัทในเครือ โดยลกูจา้งไมไ่ดต้กลงดว้ย

50.การลาออกไมเ่ป็นตามสญัญา งดการออกหนังสือรบัรองการผ่านงานไมไ่ด้

51.สญัญาจา้ง ขอ้บงัคบัฯ ระเบียบ ค าสัง่ของนายจา้ง ท่ีลกูจา้งลงนาม บงัคบัลกูจา้งไมไ่ด้

52.นายจา้งใหเ้วน้ระยะการจา้งลกูจา้ง แต่ตอ้งนับอายุงานติดต่อกนั

53.ก าหนดเวลาท างานปกติ วนัละ 9 ชม. สปัดาห ์5 วนั ผิดกฎหมายแรงงาน

54.ลกูจา้งหญิงท่ีมีครรภ ์ท างานเก่ียวกบัเครื่องจกัร เครื่องยนตท่ี์สัน่สะเทือน งานขบัเคล่ือน ติดไปกบัยานพาหนะ งานท่ีเข็นของหนักเกิน 15 กก. 

ไมไ่ด้

55.ลกูจา้งหญิงมีครรภร์อ้งขอท างานในวนัหยุด นายจา้งยนิยอม แต่มีความผิดทางอาญา

56.ไมจ่า่ยค่าจา้งใหล้กูจา้งรายวนั ในวนัหยุดตามประเพณี วนัหยุดพกัผ่อนประจ าปี มีความผิดตามกฎหมาย

57.จา่ยค่าจา้งในวนัท่ีไมไ่ดห้ยุดพกัผ่อนตามส่วน ท าไมจึงถือวา่ผิด

วิทยากร  อาจารยก์ฤษฎ ์ อุทยัรตัน์

- ประธานกรรมการบริหาร Kriszd Quality Innovation Institute  

และ SCENARIO TECHNOLOGY CO.,LTD.

- กรรมการในคณะรบัรองมาตรฐานแรงงานไทย  และ   

กรรมการคดัเลือกท่ีปรึกษาในระบบบริหารจดัการมาตรฐาน

แรงงานไทย   (ส านักมาตรฐานแรงงานไทย  กระทรวง

แรงงาน)

- ท่ีปรึกษา กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน

- กรรมการบริหาร TuV Nord ประเทศไทย-เยอรมนั

- อดีตผูบ้ริหารระดบั CEOs บริษัทจ ากดัมหาชนหลายแหง่

- ผูพ้ิพากษาสมทบ ศาลแรงงานกลาง กระทรวงยุติธรรม



• ราคานีร้วม เอกสารการอบรม / อาหารวา่งและอาหารกลางวนัตลอดหลกัสตูร
• เฉพาะนิติบคุคลสามารถหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 3% ได้
• ใบเสร็จคา่ลงทะเบียน สามารถน าไปบนัทกึหกัคา่ใช้จ่ายทางบญัชีได้ 200 %

หลกัสูตร ประเด็นกฎหมายแรงงานที่ฝ่ายบริหาร/หวัหนา้งานควรรู ้

ราคาพิเศษเพียงท่านละ 4,000 บาท + VAT 7% = 4,280 บาท


