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เจาะลกึ…จดัเต็ม .. (ภาคปฏบิตัจิรงิ) 

30 ประเด็นสาํคญัของกฎหมายแรงงาน 
ที�ผูบ้รหิารฝ่ายบคุคลตอ้งรู ้

 

       วทิยากร: อาจารยส์ทิธศิกัด ิ:  ศรธีรรมวฒันา 
ศลิปศาสตรบ์ัณฑติ ( รัฐศาสตร ์) มหาวทิยาลัยรามคําแหง, การบรหิารกฎหมายคุม้ครองแรงงานและแรงงานสมัพันธ ์

ศกึษาแนวคําพพิากษาศาลฎกีามากกวา่ 500 คด ีประสบการณ์ทํางาน ผูจั้ดการฝ่ายบคุคล บรษัิทเซเรบอส ประเทศไทย จํากัด 
ผูจั้ดการฝ่ายบคุคล บรษัิทเซา้ทอ์สีตเ์อเชีVยนแพคเกจจิVงแอนดแ์คนนิVง จํากดั ผูจั้ดการฝ่ายบคุคล บรษัิทโตโยตา้ ทรานสปอรต์ ประเทศไทย 

จํากัด ผูจั้ดการฝ่ายบคุคล บรษัิทซพีซี/ีอาย ิ(ประเทศไทย ) จํากดั อดตีประธานชมรมผูบ้รหิารอตุสาหกรรมเกตยเ์วยซ์ติีW 
 

3 กรกฎาคม 2562 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

*สถานที�จดัสมัมนาอาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

ประโยชนท์ี�จะไดร้บั 
• เขา้ใจเจตนารมณ์ทีVแทจ้รงิของกฎหมายทีVสําคัญ 
• ไดต้ัวอย่างการปฏบิตัติามกฎหมายทีVถกูตอ้งไปใชง้านไดเ้ลย 
• สามารถสอบถาม ปรกึษาวทิยากรเพืVอแกปั้ญหาไดโ้ดยตรง 

 
หวัขอ้การบรรยายและ Workshop 
หมวดที� 1: การจา้งงาน 
1. จะทดลองงานพนักงานใหมไ่ดก้ีVวันกนัแน่ เอา 119 วันมาจากไหน ?  
2. วธิกีารบอกกลา่วลว่งหนา้ 1 งวดทีVถกูกฎหมายตอ้งทําอยา่งไร ? 
3. ไมผ่า่นทดลองงาน ไมอ่ยากบอกลว่งหนา้ ไม่อยากจ่ายเงนิใหจ้ะทําอย่างไร ? 

 

หมวดที� 2: การทําสญัญาจา้ง 
4. จุดออ่นของสญัญาจา้ง 25 จุด ทีVนายจา้งแพค้ดเีสยีเงนิเป็นลา้น มอีะไรบา้ง ? 
5. ทําสญัญาจา้ง 1 ปี ( 1 มกราคม – 31 ธันวาคม ) เลกิจา้งตอ้งบอกกล่าวลว่งหนา้..ตอ้งจ่ายคา่ชดเชยหรอืไม…่  
6. จะเรยีกเงนิประกันไดเ้ทา่ใด ? …. ถา้ลกูจา้งลาออกตอ้งคนืเมืVอใด ? 

 

หมวดที� 3: คา่จา้ง สวสัดกิาร คา่ลว่งเวลา คา่ทํางานวนัหยดุ 
7. ตวัอยา่งเงนิที�ศาลตดัสนิวา่เป็นคา่จา้ง ที�นายจา้งแพค้ดเีสยีเงนินบัสบิลา้น มอีะไรบา้ง ? 
8. ตอ้งนําคา่ตําแหน่ง คา่ฝีมอื คา่เชา่บา้น คา่อาหาร ไปรวมสง่เงนิสมทบประกันสงัคมดว้ยหรอืไม่ ? 
9. หลักการเขยีนเงืVอนไขอย่างไรไม่ใหเ้งนิทีVจ่ายเป็นค่าจา้ง ตอ้งเขยีนอยา่งไร ?  
10. จะจ่ายคา่จา้ง สวัสดกิารกบัคนเขา้ใหม ่ต่างจากคนเกา่ไดห้รอืไม ่? 
11. ปัจจุบันทํางานจันทร ์– เสาร ์จะเอาเวลาทํางานวันเสาร ์มาทําจันทร ์– ศุกรเ์พิVมวันละ 1 ชัVวโมงแลว้ใหห้ยดุ
เสาร ์–อาทติย ์ไดห้รอืไม่ ? 

 

หมวดที� 4: การเรยีก การคนืเงนิประกนั 
12. วันหยุด 3 ประเภท ทีVนายจา้งตอ้งจัดใหห้ยดุ มอีอะไรบา้ง  ? 
13. วันลา 6 วัน ทีVกฎหมายกําหนด มวัีนอะไรบา้ง  ? 
14. หลักการจัดพักรอ้น ใหถู้กตอ้งตามกฎหมายตอ้งทําอย่างไร  ? 
15. ลกูจา้งลาออกเอง / ถกูไลอ่อก / เลกิจา้งแบบจ่ายเงนิ จะจ่ายเงนิคา่พักรอ้นใหอ้ยา่งไร ? 
16. ลาป่วย 1 – 2 วัน ไมม่ใีบรับรองแพทย ์ไมจ่่ายคา่จา้งตอ้งทําอยา่งไร ? 
17. หลักการเขยีนหนังสอืเตอืนใหม้ผีลทางกฎหมาย ไมแ่พค้ด ีตอ้งระบอุะไรบา้ง ? 
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หมวดที� 5: การยา้ยตาํแหนง่ ยา้ยสถานที�ทํางาน 
18. การยา้ยเป็นธรรม ไมเ่ป็นธรรมดตูรงไหน ? 
19. ยา้ยสาขาลกูจา้งไม่ไป ทําไมนายจา้งตอ้งจ่ายค่าชดเชย ดกูฎหมายตรงไหน ? 
20. ยา้ยไปใกล ้ๆ หรอื ไปไกลแคไ่หน จงึจะมสีทิธไิมไ่ป ดตูรงไหน? 

 

หมวดที� 6: การเลกิจา้ง 
21. คําวา่ “ เลกิจา้ง ” หมายถงึการกระทําอย่างไรบา้ง ? 
22. ในกรณีทีVเลกิจา้ง โดยไม่มคีวามผดิรา้ยแรงตอ้งจ่ายเงนิค่าอะไรใหลู้กจา้งบา้ง ? 
23. ตวัอยา่งความผดิรา้ยแรง 30 กรณี ที�เลกิจา้งทนัทไีมต่อ้งจา่ยคา่ชดเชย มอีะไรบา้ง ? 
24. ความผดิตามกฎหมายแพ่งและพาณชิยม์าตรา 583 มอีะไรบา้ง ?  
25. ถา้ลกูจา้งไปฟ้องเจา้หนา้ทีVแรงงาน เจา้หนา้ทีVตอ้งตัดสนิภายในกีVวนั ? 
26. ถา้ถูกพนักงานสัVงใหจ่้ายเงนิแตไ่มอ่ยากจ่าย จะทําอยา่งไร ? 
27. ตกลงกนัไดแ้ลว้ จ่ายเงนิกันแลว้ ลกูจา้งมาฟ้องอกีไดห้รอืไม่ ? 
28. ตัวอย่างการเขยีนหนังสอืเลกิจา้ง ทีVมรัีดกมุ มผีลตามกฎหมายตอ้งเขยีนอยา่งไร ? 

 

หมวดที� 7: การเกษยีณอาย ุ
29. การเกษียณกฎหมายกําหนดไวต้รงไหน ? 
30. บรษัิทไมก่ําหนดเกษียณไว ้ลกูจา้งสทิธขิอเกษียณเองไดห้รอืไม่ ? 
31. ลกูจา้งทีVขอเกษียณไวแ้ลว้ แตต่ายเองกอ่นกําหนด นายจา้งจะจ่ายเงนิคา่เกษียณใหอ้ย่างไร ? 
32. บรษัิทกําหนดเกษียณอายุทีV 55 ปี แต่ลกูจา้งคนนีWทํางานไปวัน ๆ แบบรอเกษียณ ป่วย สาย ลา เยอะ จะให ้
เกษียณกอ่นกําหนดไดห้รอืไม่ ? 

33. จา้งตอ่อกี 2 ปี เลกิจา้งตอ้งจา่ยค่าชดเชยใหห้รอืไม่ ? 
34. สรุปคําถามและคําตอบ 

 

ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
                                           
อตัราหลกัสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายใน  3 กรกฎาคม 2562 

ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 3,900.00 273.00 117.00 4,056.00 4,173.00 
สมาชกิ HIPO 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00 

พเิศษ! ชําระภายใน  19 มถิุนายน 2562 (โอนเงนิ หรอื แฟกซส์าํเนาหนา้เช็ค) 

ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00 
สมาชกิ HIPO 3,400.00 238.00 102.00 3,536.00 3,638.00 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันีW 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ สาขาซอยอาร ีบญัชสีะสมทรัพย ์เลขทีV 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บญัชอีอมทรัพย ์สาขาพหลโยธนิ เลขทีV 014-2-63503-8 

          ชืVอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิVง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีV จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีV 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืVอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน ชืVอหลกัสตูรและวนัอบรม 
2.  ชาํระดว้ยเชค็สัVงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิVง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีV จํากดั (สาํนักงานใหญ)่ 
3.  หัก ณ ทีVจา่ย 3% เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีVไดช้าํระมาแลว้   
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รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิVง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีV จํากดั 
โทรศพัท:์ 02-615-4499, 02-615-4477-8    
แฟกซ:์ 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
เวปไซด:์ www.hipotraining.co.th  
อเีมล:์ hipotraining@gmail.com  
ไอด ีไลน:์ hipotraining 
เฟสบุค๊: www.facebook.com/HIPOtraining  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


