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Case

Studies

ที่นายจางหรือ HR เขาใจผิดและ
ปฏิบัติผิดพลาดเปนสวนใหญ

ยก Case Study จํานวน 30 เรื่องสําคัญ

ที่องคกรตาง ๆ ทําผิดพลาดกันเปนสวนใหญ เรื่องเลาคดีแรงงานที่วิทยากรทําคดี ซึ่งมีประเด็น
สําคัญที่ HR ควรตองรูเปนอุทาหรณ เปรียบเทียบคําพิพากษาฎีกาคดีแรงงานที่สําคัญ

ตัวอยาง ประเด็นสําคัญที่ไมควรพลาด เชน

รุนที่

6

มอบวุฒิบัตร


ใชลูกจางทํางานใหบริษัทในเครือดวย แตไมไดกําหนดหนาที่ไวในสัญญาจาง หรือใน JD

สัญญาจางลอกตามกันมา มีขอความที่หละหลวม หรือใชบังคับไมได โดยนายจางไมรูตัว

นายจางจายเงินใหลูกจางนอกเหนือจากเงินเดือน โดยตั้งใจใหเปนสวัสดิการ แตกลายเปนคาจาง ที่ตองนําไป
คํานวณเงินคาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด คาชดเชย ฯลฯ

นายจางเขียนประกาศหรือกติกาการใหสวัสดิการไมรอบคอบ จนไมมีอํานาจบริหารจัดการ หรือเปลี่ยนแปลงให
เหมาะสม เชน นายจางจัดรถบัสรับสงพนักงาน 8 สาย บริการมาหลายป ปจจุบันมีรถสายหนึ่ง พนักงานใชบริการ
ไมถึง 5 คน นายจางจะยกเลิกรถสายนี้ไดหรือไม ถาลูกจางไมยินยอม โดยลูกจางอางวาเปนสภาพการจางไปแลว

การหามลูกจางไปทํางานกับบริษัทคูแขงหรือธุรกิจเดียวกันกับนายจางหลังจากที่พนการเปนลูกจางไปแลวไมเกิน 2
ป สัญญาจางหรือขอตกลงในลักษณะนี้ ทราบหรือไมวาอาจเปนโมฆะ ใชบังคับไมได

นายจางหักเงินคาจาง หรือจายคาจางผิดพลาด ระวังถูกลูกจางแจงตํารวจจับนายจางดําเนินคดีอาญา

ลูกจางลาออกระหวางป นายจางจายเงินวันหยุดพักผอนประจําปตามสวนที่ยังไมไดใช ถูก หรือ ผิด ?

ความเขาใจผิดในการลงโทษทางวินัยเรื่อง การทําผิดซํ้าคําเตือน และความผิดรายแรง ทําใหนายจางเลิกจางลูกจาง
ทันที นายจางแพคดีในศาลแรงงานเปนสวนใหญ

จางลูกจางดวยสัญญาแบบมีกําหนดระยะเวลา ครบสัญญานายจางไมจายคาชดเชย

ขอผิดพลาดในการเขียนขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน ในเรื่องสําคัญ เชน ไมจายคาจางในกรณีที่ลูกจางขาดงาน,
หนังสือเตือนที่ออกโดยหัวหนาหรือผูจัดการที่ไมมีอํานาจ หนังสือเตือนเปนโมฆะ, การลงโทษทางวินัย ที่ลงโทษขั้น
พักงาน แมมีขอความตักเตือนเปนหนังสือ ก็ไมถือวาเปนการออกหนังสือเตือนแลว นายจางเลิกจางโดยเขาใจผิดวา
เปนการ “ทําผิดซํ้าคําเตือน” แตศาลฎีกาพิพากษาใหนายจางแพคดี ตองจายคาชดเชย ฯลฯ
วัน เวลา และสถานที่
วิทยากร

วันพุธที่ 26 เมษายน 2560
เวลา 09.00 - 16.00 น. (ลงทะเบียน 08.30 น.)
โรงแรม อมารี บูเลอวารด (สุขุมวิท ซอย 5)

อาจารย อรรถพล มนัสไพบูลย

ที่ปรึกษากฎหมายแรงงาน และทนายความคดีแรงงาน
สํานักงานกฎหมาย บริษัท กรุงเทพนิติการ จํากัด

หัวขอการฝกอบรม

1. สัญญาจางแรงงานหรือ สัญญาจางทําของ
2. สัญญาจางทําของ จาง รปภ. ตองระวัง ขอสัญญาอันตราย
3. สัญญาจางทําของ จางรถรับสงพนักงาน ตองระวัง เรื่อง
กรมธรรมประกันอุบัติเหตุ ครอบคลุมหรือไม
4. ระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน ขอหามทางวินัย
ใชบังคับกับการทําผิดกอนเปนลูกจางไดหรือไม
5. สัญญาจางแรงงาน จางลูกจางแบบมีกําหนดเวลานายจาง
ไมจายคาชดเชย
6. สัญญาจางแรงงาน จางลูกจางแบบมีกําหนดเวลาทํา
สัญญาจางชวงสั้น ๆ ใหลาออกวันสุดทาย และใหสมัครทํา
สัญญาใหม
7. จางลูกจางทํางานโครงการ แตเขียนสัญญาไมถูกตองกลาย
เปนปญหาทันที
8. นายจางตั้งใจจะจายเงินใหลูกจางเปนสวัสดิการแตหลาย
เรื่องกลายเปนคาจาง
9. การใหสวัสดิการ ตองเขียนใหดี
10. การจัดใหหยุดยาว ดวยการแลกวันหยุด
11. ลาปวย แตไมใหปวย
12. สิทธิวันหยุดพักผอน ที่นายจางปฏิบัติผิด
13. เลิกจาง ตองจายคาจาง คาลวงเวลา ฯลฯ เมื่อใด
14. หักคาจาง

15. สงไปอบรม นายจางทําสัญญาตองกลับมาทํางานกับบริษัท
ตามระยะเวลาที่กําหนด
16. สัญญาจางแรงงาน เรื่องหามทํางานกับคูแขงหลังจาก
สิ้นสภาพการเปนลูกจาง
17. ใหลูกจางระดับหัวหนาทํางานลวงเวลาแตไมจายคาลวงเวลา
18. ใหพนักงาน Office ทํางานลวงเวลา นายจางไมจายคา
ลวงเวลา แตใหสะสมทํางานลวงเวลาครบ 8 ชั่วโมง ใหหยุด
งานได 1 วัน
19. ออกหนังสือเตือนที่ไมถูกตอง
20. กระทําผิดซํ้าคําเตือน
21. เลิกจางลูกจางที่ขาดงาน 3 วัน
22. เขียนหนังสือเลิกจางไมถูกตอง
23. ปฏิบัติตอลูกจางรับเหมาคาแรง มาตรา 11/1 ไมถูกตอง
24. ไมเขาใจ อะไรเปนความผิดรายแรง
25. คํานวณคาชดเชยไมถูกตอง
26. หักภาษี ณ ที่จาย คาชดเชย ไมถูกตอง
27. บันทึกขอตกลงที่จะไมฟองรอง หลังถูกเลิกจาง
28. เลิกจางไมเปนธรรม
29. นายจางสั่งใหพนักงานทํางานใหบริษัทในเครือ
30. ความสําคัญของขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานเขียนใหถูก
เขียนใหเปน

ใบสมัครหลักสูตร “30 Case Studies ที่นายจาง หรือ HR เขาใจผิด และปฏิบัติผิดพลาดเปนสวนใหญ รุนที่ 6”
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