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ขอ้พพิาทแรงงานทีส่ าคญัทีน่ายจา้งและฝ่ายบุคคลตอ้งระวงั 

 

 เหตผุลความจ าเป็นของหลกัสูตรนี ้

 นี่คอื..คดรีะทกึใจทีเ่กดิขึน้จรงิและศาลฎกีาตดัสนิแลว้วา่ใครถกูใครผดิ..อะไรท าได ้อะไรท าไมไ่ด ้?  
 อธบิายพรอ้มแนวค าพพิากษาศาลฎกีาและแนวทางป้องกนัทีไ่มพ่ลาดอกี 

 
หมวดคา่จา้ง 

1.     จ่ายเงนิชว่ยเหลอืลกูจา้งโดยไมค่ดิ จนกลายเป็นคา่จา้ง สง่ผลเสยีหายรา้ยแรงอะไรบา้ง ? 
2.     คา่จา้ง คอื เงนิคา่อะไรบา้ง..อะไรเป็นคา่จา้ง อะไรไมใ่ชค่า่จา้ง ? 
3.     จะป้องกันไมใ่หเ้งนิทีจ่่ายเป็นคา่จา้งไดอ้ยา่งไร ? 

4.     แนวทางปรับคา่จา้งขัน้ต ่าตามนโยบายรัฐบาลอยา่งไรจงึจะไดใ้จ และ ไดง้าน ? 
5.     พนักงานลาป่วยตลอดปี ตอ้งจ่ายคา่วันหยดุประเพณีใหห้รอืไม ่?   

6.  จ่ายคา่จา้งในชือ่ของคนอืน่ ตอ้งน าคา่จา้งนัน้มาค านวณคา่ชดเชยหรอืไม ่?   
7. ระหวา่งหยดุงานจ่าย 75% ลกูจา้งไป ท างานทีอ่ืน่ จะงดจ่ายไดห้รอืไม ่ ? 
8. จะเปลีย่นวันจ่ายคา่จา้งจากเดอืนละ 2 ครัง้เป็นเดอืนละ 1 ครัง้ไดห้รอืไม ่? 

9. พนักงานเจ็บป่วยจากการท างาน “ เรยีกคา่ท าขวัญ” จากบรษัิทไดห้รอืไม ่? 
10.  รายไดอ้ืน่ ๆ ในสลปิตอ้งน ามาค านวณคา่ชดเชยหรอืไม ่? 
11. เหมาคา่ลว่งเวลาเขา้ไปในเงนิเดอืนไดห้รอืไม ่?  

12.  วธิกีารจัดคา่ลว่งเวลาใหค้นทีม่เีงนิเดอืนสงูอยา่งไรจงึจะถกูตอ้งตามกฎหมาย ? 
13. ลาออกกอ่นถกูไลอ่อก จะไดรั้บเงนิสะสมในสว่นของบรษัิทหรอืไม ่?  
14.  คา่เทีย่วในงานขนสง่เป็นคา่จา้ง จะค านวณคา่ชดเชยอยา่งไร ?  

15.  สัง่ลงโทษพักงานตรงวันหยดุ ตอ้งจ่ายคา่จา้งวันหยดุใหอ้กีหรอืไม ่? 
 
หมวดเกีย่วกบัประกนัสงัคม 

15.    บตุรนอกสมรส มสีทิธเิทา่กบับตุรในสมรสหรอืไม ่?  
16.     ไปท างานตามสัง่ แตท่ะเลาะกับลกูคา้ ถกูลกูคา้ยงิตาย เป็นการตายจากการท างาน หรอื ตายสว่นตัว ? 
17.  เลน่กฬีาในนามบรษัิทแลว้บาดเจ็บเป็นเจ็บสว่นตัวหรอืเจ็บในงาน ดตูรงไหน ? 

18.  หลักการตัดสนิวา่เจ็บป่วย ตายเนื่องจากการท างาน เจ็บป่วยสว่นตัวดตูรงไหน ? 
19.  จะใชส้ทิธทิายาทตามกฎหมายมรดก มาขอรับเงนิสงเคราะหท์ายาทจากประกันสงัคมไดห้รอืไม ่? 

 

หมวดเกีย่วกบัสญัญาจา้ง สญัญาค า้ประกนั  
20.  ท าสญัญาจา้งระหวา่งทดลองงานอยา่งไร จงึไมต่อ้งบอกกลา่วลว่งหนา้ ? 

21.  บอกระงับทดลองงานอยา่งไรจงึจะถกูตอ้ง ? 
22.  ป่วย หรอื ตัง้ครรภร์ะหวา่งทดลองงาน จะระงับทดลองงานอยา่งไรจงึจะถกูกฎหมาย  ? 
23.  เงนิค ้าประกัน จะคนืใหห้ลงัลาออก 3 เดอืน ตามทีร่ะบไุวใ้นสญัญาจา้งทีล่กูจา้งยนิยอมแลว้ไดห้รอืไม ่? 

24.  ผูท้ าใหเ้สยีหายลงชือ่รับสภาพหนีไ้ปแลว้ ผูค้ ้ายังตอ้งรับผดิชอบหรอืไม ่? 
25.  ท าสญัญาจา้งแลว้สง่ไปท างานทีอ่ืน่ ใครเป็นนายจา้งกันแน่ ? 
26.  คนค ้าประกัน ไมอ่ยากเสีย่งจะบอกเลกิการค ้าประกันฝ่ายเดยีวไดห้รอืไม ่?  

 
หมวด : ความผดิและการเลกิจา้งคดทีีส่ าคญั 
27.   ลงชือ่รับรองวฒุกิารศกึษาปลอม ผดิรา้ยแรงตรงไหน ?  

28.   ท าผดิจนเป็นประเพณี เจา้นายก็ไมว่า่ จะเลกิจา้งไมจ่่ายคา่ชดเชยไดห้รอืไม ่ ?  
29.   ผดิเรือ่งเดยีวกัน ลงโทษเบารอกอ่น แลว้ลงโทษหนักหลังศาลสัง่ไดไ้หม ? 
30.    การแจก “ กลว้ย ” ใหห้ัวหนา้งาน ผดิรา้ยแรงตรงไหน ? 

31.    ท าลายทรัพยส์นิสว่นตัวของเพือ่น ผดิระเบยีบรา้ยแรงไดอ้ยา่งไร ?  
32.    ออกหนังสอืเตอืน เชา้ สาย บา่ย ถอืวา่ผดิซ ้าหนังสอืเตอืนไดห้รอืยัง ?  
33.    ลาไปตรวจครรภ ์ตามหมอนัดใหล้าคลอด หรอื ลาป่วยไดห้รอืไม ่? 

34.    หมอใหห้ยดุรักษาตัวหลายวัน แตไ่ปเทีย่ว จะตอ้งจ่ายคา่จา้งใหห้รอืไม ่? 
35.   สวัสดกิารทีไ่มอ่ยูใ่นขอ้เรยีกรอ้ง ไมเ่คยเจรจา นายจา้งใหเ้อง ถา้ไมด่นีายจา้งจะยกเลกิเองไดห้รอืไม ่?  

36.   ขอ้ตกลงเกีย่วกบัสภาพการจา้ง จ าเป็นตอ้งตกลงกัน ลงชือ่ตอ่หนา้กนัในวันเจรจาหรอืไม ่ ?  
37.   ไมไ่วว้างใจใหท้ างานตอ่ จะเลกิอยา่งไรใหเ้ป็นธรรม ?  
38.  เลกิจา้งดว้ยเหตขุาดทนุจรงิหรอืไม…่ดตูรงไหน ?  

39.  งานโครงการทีเ่ลกิจา้งไมต่อ้งจ่ายคา่ชดเชย มลีักษณะอยา่งไร ? 
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40.  ท าผดิพรอ้มกัน  เลกิจา้งไมพ่รอ้มกันไดห้รอืไม ่? 

41.  เลกิจา้งคนประจ า รับซบัคอนแทรคเขา้มาท าแทนเป็นธรรมหรอืไม ่? 
42.  หลักการยา้ยทีเ่ป็นธรรม ไมเ่ป็นธรรมดตูรงไหน ? 
43.  ลกูจา้งไมย่อมลงชือ่ในหนังสอืเตอืนจะท าอยา่งไร จงึจะมผีลตามกฎหมาย ? 

44.  ครบเกษียณแลว้จา้งตอ่ หรอื จา้งเป็นปี ๆ อะไรดกีวา่กัน ? 
45.  หลักการบอกเลกิจา้งเพือ่ไมใ่หม้ปัีญหาตามาจะมขีัน้ตอนอยา่งไร  
ถาม – ตอบ ปัญหาของผูเ้ขา้รว่มสมัมนา 

 

 รปูแบบการฝึกอบรม 

 

บรรยาย และ Workshop กรณีศกึษา ฝึกปฏบิัต ิ

 

 

 วทิยากร 

 

อาจารยส์ทิธศิักดิ ์ศรธีรรมวัฒนา 

 

 

 ผลงานเขยีนหนงัสอืของวทิยากร 

 

 
 


