
www.hrdzenter.com

“Knowledge is no limited edition”

E-mail : hrdzenter@gmail.com 
 

Tel:089-773-7091, 090-645-0992 
 

 

เจาะลึกกฎหมายแรงงานและขอ้พพิาทแรงงานท่ีสาํคญัท่ี

นายจา้งและฝ่ายบุคคลตอ้งรู!้!! 

-พรอ้ม UPDATE ประกาศกฎกระทรวงใหม่ล่าสุดท่ีเก่ียวขอ้ง- 

วนัพฤหสับดีท่ี 21 พฤษภาคม 2558 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ณ โรงแรม Ambassador สุขุมวิท 11 กทม. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   (จากราคาปกต ิ3,900 บาท) 

 

เหตผุลและความสาํคญัของหลกัสูตรน้ี                                              

 น่ีคือ..คดีระทึกใจท่ีเกิดขึ้ นจริงและศาลฎกีาตดัสินแลว้วา่ใครถกูใครผิด..อะไรทาํได ้อะไรทาํ

ไมไ่ด ้? 

 อธิบายพรอ้มแนวคาํพิพากษาศาลฎีกาและแนวทางป้องกนัท่ีไม่
พลาดอีก 

ภาคเชา้ 

ทบทวนความเขา้ใจ ใหรู้จ้ริงกฎหมายแรงงาน 

 ค่าจา้งท่ีนายจา้งจา่ยผิด ๆ ถกู ๆ จนแพค้ดีและเสียเงินยอ้นหลงัมีอะไรบา้ง ? 

 สญัญาจา้งท่ีไมร่ดักุม ใชบ้งัคบัไมไ่ด ้เป็นอยา่งไร...จะเขียนใหร้ดักุมตอ้งเขียนอยา่งไร ? 

 การลาป่วย 1 – 2 วนั ท่ีไมมี่ใบรบัรองแพทย ์ไมต่อ้งจา่ยค่าจา้งจะตอ้งทาํอยา่งไร ? 

 วนัหยุดพกัผ่อนประจาํปี เป็นสิทธิของใครกนัแน่ จึงจะถกูกฎหมาย ? 

 การยา้ยเป็นธรรม ไมเ่ป็นธรรม ดตูรงไหน ? 

 ความผิดรา้ยแรง ไมร่า้ยแรง ดตูรงไหน ? 

 เลิกจา้งทุกกรณี ไมต่อ้งจา่ยเงินแมแ้ต่บาทเดียว ทาํอยา่งไร ? 

 



หมวดค่าจา้ง 

1. จา่ยเงินช่วยเหลือลกูจา้งโดยไมคิ่ด จนกลายเป็นค่าจา้ง ส่งผลเสียหายรา้ยแรงอะไรบา้ง ? 

2. ค่าจา้ง คือ เงินค่าอะไรบา้ง..อะไรเป็นค่าจา้ง อะไรไมใ่ช่ค่าจา้ง ? 

3. จะป้องกนัไมใ่หเ้งินท่ีจา่ยเป็นค่าจา้งไดอ้ยา่งไร ? 

4. แนวทางปรบัค่าจา้งขั้นตํา่ตามนโยบายรฐับาลอยา่งไรจงึจะไดใ้จ และ ไดง้าน ? 

5. พนักงานลาป่วยตลอดปี ตอ้งจา่ยค่าวนัหยุดประเพณี วนัหยุดพกัผ่อนประจาํปีใหห้รือไม ่?   

6.  จา่ยค่าจา้งในช่ือของคนอ่ืน ตอ้งนําค่าจา้งน้ันมาคาํนวณค่าชดเชยหรือไม ่?   

7. ระหวา่งหยุดงานจา่ย 75% ลกูจา้งไป  ทาํงานท่ีอ่ืน จะงดจา่ยไดห้รือไม ่ ? 

8. จะเปล่ียนวนัจา่ยค่าจา้งจากเดือนละ 2 ครั้งเป็นเดือนละ 1 ครั้งไดห้รือไม ่? 

9. พนักงานเจ็บป่วยจากการทาํงาน “ เรียกค่าทาํขวญั” จากบริษัทไดห้รือไม ่? 

10.  รายไดอ่ื้น ๆ ในสลิปตอ้งนํามาคาํนวณค่าชดเชยหรือไม ่? 

11. เหมาค่าล่วงเวลาเขา้ไปในเงินเดือนไดห้รือไม ่?  

12.  วธีิการจดัค่าล่วงเวลาใหค้นท่ีมีเงินเดือนสงูอยา่งไรจึงจะถกูตอ้งตามกฎหมาย ? 

13. ลาออกก่อนถกูไล่ออก จะไดร้บัเงินสะสมในส่วนของบริษัทหรือไม ่?  

14.  ค่าเท่ียวในงานขนส่งเป็นค่าจา้ง จะคาํนวณค่าชดเชยอยา่งไร ?  

15.  สัง่ลงโทษพกังานตรงวนัหยุด ตอ้งจา่ยค่าจา้งวนัหยุดใหอี้กหรือไม ่? 

หมวดเก่ียวกบัประกนัสงัคม 

15. บุตรนอกสมรส มีสิทธิเท่ากบับุตรในสมรสหรือไม ่?  

16.  ไปทาํงานตามสัง่ แต่ทะเลาะกบัลกูคา้ ถกูลกูคา้ยงิตาย เป็นการตายจากการทาํงาน หรือ ตายส่วนตวั ? 

17. เล่นกีฬาในนามบริษัทแลว้บาดเจ็บเป็นเจ็บส่วนตวัหรือเจ็บในงาน ดตูรงไหน ? 

18. หลกัการตดัสินวา่เจ็บป่วย ตายเน่ืองจากการทาํงาน เจ็บป่วยส่วนตวัดตูรงไหน ? 

19. จะใชสิ้ทธิทายาทตามกฎหมายมรดก มาขอรบัเงินสงเคราะหท์ายาทจากประกนัสงัคมไดห้รือไม ่? 

 

update 

 กฎกระทรวง กาํหนดอตัราค่ารกัษาพยาบาลท่ีใหน้ายจา้งจา่ย พ.ศ. ๒๕๕๘    

  ประกาศกระทรวงแรงงาน เร่ือง ลกัษณะการประสบอนัตรายหรือเจบ็ป่วยอยา่งอ่ืนซ่ึงรุนแรงและเร้ือรงั   

 ประกาศกระทรวงแรงงาน เร่ือง ลกัษณะการประสบอนัตรายหรือเจบ็ป่วยท่ีคณะกรรมการทางการแพทยจ์ะ

พิจารณาใหน้ายจา้งจา่ยค่ารกัษาพยาบาลเพ่ิมข้ึน  

ภาคบา่ย 

หมวดเก่ียวกบัสญัญาจา้ง สญัญาคํ้าประกนั  

20. ทาํสญัญาจา้งระหวา่งทดลองงานอยา่งไร จึงไมต่อ้งบอกกล่าวล่วงหนา้ ? 

21. บอกระงบัทดลองงานอยา่งไรจึงจะถกูตอ้ง ? 

22. ป่วย หรือ ตั้งครรภร์ะหวา่งทดลองงาน จะระงบัทดลองงานอยา่งไรจงึจะถกูกฎหมาย  ? 

23. เงินคํ้าประกนั จะคืนใหห้ลงัลาออก 3 เดือน ตามท่ีระบุไวใ้นสญัญาจา้งท่ีลกูจา้งยนิยอมแลว้ไดห้รือไม ่? 

24. ผูท้าํใหเ้สียหายลงช่ือรบัสภาพหน้ีไปแลว้ ผูค้ํ้ายงัตอ้งรบัผิดชอบหรือไม ่? 

25. ทาํสญัญาจา้งแลว้ส่งไปทาํงานท่ีอ่ืน ใครเป็นนายจา้งกนัแน่ ? 

26. คนคํ้าประกนั ไมอ่ยากเส่ียงจะบอกเลิกการคํ้าประกนัฝ่ายเดียวไดห้รือไม ่?  

 



หมวด : ความผิดและการเลิกจา้งคดีท่ีสาํคญั 

27.  ลงช่ือรบัรองวุฒิการศึกษาปลอม ผิดรา้ยแรงตรงไหน ?  

28.  ทาํผิดจนเป็นประเพณี เจา้นายก็ไมว่า่ จะเลิกจา้งไมจ่า่ยค่าชดเชยไดห้รือไม ่ ?  

29.  ผิดเร่ืองเดียวกนั ลงโทษเบารอก่อน แลว้ลงโทษหนักหลงัศาลสัง่ไดไ้หม ? 

30. การแจก “ กลว้ย ” ใหห้วัหนา้งาน ผิดรา้ยแรงตรงไหน ? 

31. ทาํลายทรพัยสิ์นส่วนตวัของเพ่ือน ผิดระเบียบรา้ยแรงไดอ้ยา่งไร ?  

32. ออกหนังสือเตือน เชา้ สาย บ่าย ถือวา่ผิดซํ้าหนังสือเตือนไดห้รือยงั ?  

33. ลาไปตรวจครรภ ์ตามหมอนัดใหล้าคลอด หรือ ลาป่วยไดห้รือไม ่? 

34. หมอใหห้ยุดรกัษาตวัหลายวนั แต่ไปเท่ียว จะตอ้งจา่ยค่าจา้งใหห้รือไม ่? 

35.  สวสัดิการท่ีไมอ่ยูใ่นขอ้เรียกรอ้ง ไมเ่คยเจรจา นายจา้งใหเ้อง ถา้ไมดี่นายจา้งจะยกเลิกเองไดห้รือไม ่?  

36.  ขอ้ตกลงเก่ียวกบัสภาพการจา้ง จาํเป็นตอ้งตกลงกนั ลงช่ือต่อหนา้กนัในวนัเจรจาหรือไม ่ ?  

37.  ไมไ่วว้างใจใหท้าํงานต่อ จะเลิกอยา่งไรใหเ้ป็นธรรม ?  

38. เลิกจา้งดว้ยเหตุขาดทุนจริงหรือไม…่ดตูรงไหน ?  

39. งานโครงการท่ีเลิกจา้งไมต่อ้งจา่ยค่าชดเชย มีลกัษณะอยา่งไร ? 

40. ทาํผิดพรอ้มกนั  เลิกจา้งไมพ่รอ้มกนัไดห้รือไม ่? 

41. เลิกจา้งคนประจาํ รบัซบัคอนแทรคเขา้มาทาํแทนเป็นธรรมหรือไม ่? 

42. หลกัการยา้ยท่ีเป็นธรรม ไมเ่ป็นธรรมดตูรงไหน ? 

43. ลกูจา้งไมย่อมลงช่ือในหนังสือเตือนจะทาํอยา่งไร จึงจะมีผลตามกฎหมาย ? 

44. ครบเกษียณแลว้จา้งต่อ หรือ จา้งเป็นปี ๆ อะไรดีกวา่กนั ? 

45. หลกัการบอกเลิกจา้งเพ่ือไมใ่หมี้ปัญหาตามาจะมีขั้นตอนอยา่งไร ? 

 

สนุก...เขา้ใจง่าย โดยวิทยากรอารมณดี์  

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานการเขียนหนังสือ (บางส่วน) 

 

 

       

 

 

 

 

วิทยากร     สิทธิศกัด์ิ  ศรธีรรมวฒันา 

 ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารทรพัยากรบุคคล บริษัทเซเรบอส ประเทศไทย จาํกดั 

 ผูจ้ดัการฝ่ายบุคคล บริษัทเซา้ทอี์สตเ์อเช่ียนแพคเกจจิ่งแอนดแ์คนน่ิง จาํกดั 

 ผูจ้ดัการฝ่ายบุคคล บริษัทโตโยตา้ ทรานสปอรต์ ประเทศไทย จาํกดั 

 ผูจ้ดัการฝ่ายบุคคลบริษัทเทคโนแฟบ ประเทศไทย จาํกดั 

 หวัหน้าฝ่ายบุคคล บริษัทซีพีซี / อาย ิ( ประเทศไทย ) จาํกดั  



ค่าใชจ้า่ยในการอบรมหกัลดหยอ่นภาษีได ้200 % 

      รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารวา่ง 2 ม้ือ อาหารกลางวนัและใบรบัรองวุฒิบตัร 

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3 % ราคาสุทธิ 

บุคคลทัว่ไป 3,900 273 117 4,056 

สมาชิก 3,000 210 90 3,120 

  กรณีชาํระกอ่น 15 วนั       

(ราคา Early Bird) 

  

บุคคลทัว่ไป 3,500 245 105 3,640 

 

 

สาํรองท่ีนัง่กรุณาตดิตอ่ ฝ่ายลกูคา้สมัพนัธ ์ HOT LINE 089-773-7091, 090-645-0992 089-6060444 ทุกวนั 
 


