
 

เจาะประเดน็ส าคญัดา้นกฎหมายแรงงาน 

ที่ฝา่ยบคุคลหรอืผูบ้รหิารควรทราบ!! รุ่นที่ 8/2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัพฤหสับดทีี ่20 ตลุาคม 2559 

เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

ณ. โรงแรมแกรนด ์สขุมุวิท ซอย 6 กรงุเทพ 

อ.สิทธศิกัดิ ์ศรธีรรมวฒันา 

 

 

บรษิทั เอชอาร ์ด ีโซลชูัน่ จ ากดั HR DEE SOLUTION CO.,LTD. 

12  ซ.ประดพิทัธ1์3  ถนนประดพิทัธ ์แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จงัหวดักรงุเทพฯ 10400 

เบอรโ์ทรศพัท ์ 062-7132200 087-0718100 Email:hrdeesolution@gmail.com 

www.hrdeesolution.com Facebook.com/hrdeesolution.com 

 

http://www.hrdeesolution.com/


เพราะกฎหมายก…็คุ้มครอง “แรงงาน” 

เจา้หนา้ทีก่…็คุ้มครอง “แรงงาน” 

ศาลก…็ศาล “ แรงงาน” 

หากเจา้ของกจิการ ผูบ้รหิารไมรู่ก้ฎหมาย หรอื ไปท าผดิกฎหมาย 

จะท าใหเ้สยีเงนิเป็นลา้นหรอือาจจะถกูตดิคกุสว่นตวัได้ 

มีแตก่ารเขา้สมัมนาหลกัสตูรนีเ้ทา่นั้น จงึจะคุม้ครองเจา้ของกจิการ ผูบ้รหิารได้ 

เนื้อหาการสัมมนาที่เจ้าของกิจการและผู้บริหารต้องทราบ 

หมวดที ่1 : การจา้งงาน 

 

1. ผู้จัดการ / หัวหน้างาน เป็นนายจ้างหรือไม่ ? ดูกฎหมายข้อไหน ? 

2. ผู้จัดการ / หัวหน้างาน ไล่พนักงานออกไปแล้ว ถ้านายจ้างไม่เหน็ด้วยจะท าอย่างไร ? 

3. ถ้าถูกพนกังานไปฟ้องศาล ผู้จัดการ / หัวหน้างาน จะตอ้งรบัผิดชอบส่วนตัวหรือไม ่? 

4. ตัวอย่างคดีท่ีผู้จัดการ / หวัหน้างาน ต้องรบัผิดชอบสว่นตัว มีเรื่องอะไรบา้ง ? 

5. ถ้าท างานไม่ดรีะหว่างทดลองงาน แล้วให้หยุดทันทีผิดกฎหมายตรงไหน ? 

6. พนักงานหญงิมีครรภ์ จะระงบัการทดลองงานอย่างไร จงึไม่ผิดกฎหมาย ? 

7. ไม่อยากมีปัญหาเรื่องไม่ผ่านทดลองงาน จะจ้างอยา่งไรดี จึงไมต่้องจา่ยเงนิ 

8. พนักงานที่มาท างานสาย หรอื ขาดงาน หรือ หายไปเฉย ๆ บริษัทมีสิทธิตดัค่าจ้างได้ ตามกฎหมายข้อ

ไหน ? 

หมวดที ่2 : วัน เวลาท างานปกติ 

9.  งานที่ฉกุเฉิน งานต่อเนือ่งปล่อยไว้จะเสียแกง่าน ท่ีนายจา้งสั่งให้ท าโอทีได้ เป็นงานอย่างไร ? 

10.  ลูกจา้งทีรู่้ว่างานด่วน รูว่้าบริษัทจะเสียหายแต่ไม่ยอมท างานจะลงโทษข้อหาอะไร ? 

11.  จะรวมค่าล่วงเวลาเขา้ไปในเงนิเดือนแล้วให้ท าโอที ทุกวันได้หรือไม่ ? 



 

หมวดที ่3 : วนัหยดุทีน่ายจา้งตอ้งจดัใหห้ยดุ 

12. ท าไมลูกจา้งรายวัน ไม่ได้ค่าจา้งในวันหยุดประจ าสัปดาห์ ? 

13. หลกัการจัดวันหยุดพักผ่อนประจ าปี ที่ถูกต้องต้องท าอย่างไร ?( ส าคัญมาก ) 

14. พนักงานที่ลาออกเอง / ถูกไล่ออก / ท าผิดร้ายแรง / จะจ่ายเงินคา่พักร้อนแทนหรือไม่ อยา่งไร ? 

14. วันหยุดพักร้อนที่ให้เกินกฎหมายจะตัดทิ้งอยา่งไรจงึจะถูกกฎหมาย ? 

16. สลับวันหยดุประเพณี กบั วันธรรมดา เพ่ือหยุดต่อเนื่องพนกังานได้ประโยชน์ ไดห้รือไม่ ? 

หมวดที ่4 : วนัลา 

17. ลูกจา้งลาป่วยได้กี่วัน ได้เงนิกี่วัน วันหยุดระหว่างลาป่วยนับอยา่งไร ? 

18. พนักงานที่ลาป่วยบ่อย ป่วยไม่จรงิ จะจัดการอย่างไรจึงจะอยู่หมัด ? 

19. พนักงานหญงิมีครรภ์ จะท าโอทีหรือวันหยุดได้หรือไม่ ? 

20. พนักงานท างานวันแรก รถล้มขาหักหมอใหห้ยุดงาน 60 วัน จะได้ค่าจา้งระหว่างที่ลาหรือไม่ ? 

 

หมวดที ่5  : การปฏบิัตติอ่ลูกจา้งระหวา่งการท างานรว่มกนั 

21. การย้ายที่เป็นธรรม หรือ ไมเ่ป็นธรรมดตูรงไหน ? 

22. การลดค่าต าแหนง่ ลดค่าจ้าง ท าได้กรณีใดบา้ง ? 

23. การเลิกจา้งกรณีผิดรา้ยแรง หรือไมร่้ายแรงดูตรงไหน ? 

  

หมวดที ่6 : ตัวอยา่งปญัหาทางแรงงานทีเ่กดิขึน้จรงิ 

24. พนักงานถกูต ารวจจบัเสพยาบา้ จะเลกิจา้งทันทีไดห้รือไม่ ? 

25. วุฒิการศึกษาปลอม ผิดร้ายแรง หรอืไม่รา้ยแรงดตูรงไหน? 

26. เป็นชู้กบัภรรยาลกูค้าผิดข้อหาอะไร ? 

27. ลาป่วยตลอดปีต้องจา่ยเงนิค่าพักร้อน วันหยดุประเพณีให้หรือไม่ ? 

28. ตอกบัตรแทนกัน ผิดร้ายแรงทุกกรณหีรือไม่ ? 

29. ดื่มสุราในเวลาท างานผิดรา้ยแรง หรือ ไมร่้ายแรงดูตรงไหน ? 

30. พนักงานงานผิด เสียหายเปน็ประจ า จะลงโทษหัวหนา้งานได้หรือไม่ ? 

31. ลูกจา้งไม่ยอมลงชื่อในหนงัสอืเตือนจะท าอย่างไร จงึจะมผีลตามกฎหมาย ? 



32. ออกหนังสอืเตือน เชา้ สาย บ่าย ถือว่าผิดซ้ าหนังสือเตือนได้หรือยัง ? 

33. ไม่ไว้วางใจให้ท างานต่อ จะเลิกอย่างไรให้เปน็ธรรม ? 

34. ท าผิดพร้อมกัน  เลกิจา้งไมพ่ร้อมกนัได้หรือไม่ ? 

35. การเลิกจา้ง ถ้าไม่อยากใหม้ปีัญหากันทหีลัง จะท าอยา่งไรดี ? 

 

วิทยากร : สิทธิศกัดิ์ ศรธีรรมวฒันา 

 อดตีผูจ้ัดการฝา่ยบุคคลบริษทัชัน้น า 

 ผูศ้กึษาค าพพิากษาศาลฎีกามากกวา่ 1,000 คด ี

รูปแบบและบรรยายการสัมมนา 

  บรรยาย ถามตอบ ยกตัวอย่างข้อพิพาท กรณีศึกษา สนุก เขา้ใจงา่ย น าไปใช้ไดจ้รงิ 

ตวัอยา่งผลงานการเขยีน 

 

 

 

 

 

 



อตัราคา่สมัมนา (ตอ่ทา่น) 

จา่ยเทา่ไหรส่ามารถลดหยอ่นภาษไีด ้ 2 เทา่ (ยกเวน้บคุคลธรรมดา) 

 

ประเภท อตัราคา่สมัมนา 

1 

บวก VAT 7% 

2 

หกั ณ ทีจ่า่ย 3 % 

3 

ช าระสทุธ ิ

(1+2-3) 

นิตบิุคคล 3,900 273 117 4,056 

บุคคลธรรมดา 3,900 273 0 4,173 

Early Bird 3,500 245 105 3,640 

Super Early Bird 2,900 203 87 3,016 

สมาชกิ VIP 2,900 203 87 3,016 

 

หมายเหต ุ

1. คา่ใชจ้า่ยในการสง่บคุลากรเพือ่ฝกึอบรมและสัมมนาภายนอกองคก์ร (Public Training) สามารถใชส้ทิธิ

ประโยชนท์างภาษหีกัคา่ลดหยอ่นได ้200 % 

2. อตัราคา่สมัมนารวมคา่เอกสาร +เอกสารประกอบ คา่อาหารวา่งและอาหารกลางวนัและใบวฒุบิตัร 

3. อตัราคา่สมัมนา Early Bird กรณชี าระคา่สมัมนาล่วงหน้ากอ่นงานสมัมนา ภายในวันที ่ 5 ตลุาคม 2559 

4. อตัราคา่สมัมนา Super Early Bird กรณชี าระคา่สมัมนาลว่งหนา้กอ่นงานภายในวันที ่ 7 ตุลาคม  2559 

 

 

ส ารองทีน่ัง่ กรณุาตดิตอ่ เจา้หนา้ที่ HR DEE SOLUTION 

เบอรโ์ทรศพัท ์087-0718100 062-7132200 Email:hrdeesolution@gmail.com 


