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ชุดการเรียนรู�
กฎหมายแรงงาน  

พร�อมคําแนะนําทางปฏิบัติ

    ข�อหารือยอดฮิต
กฎหมายแรงงาน

นายจางและ HR ทกุองคกรควรรับทราบเร่ืองราวขอหารือ
ขององคกรตาง ๆ เหลาน้ี ควรเรียนรู ศึกษาขอกฎหมาย 
และแนวทางการแกปญหา อยาใหองคกรของเราทําผิดกฎหมาย 
ตองทําใหถูก ทําใหเปน

วิทยากรผู�บรรยาย

อาจารย�อรรถพล มนัสไพบูลย�  
ที่ปรึกษากฎหมายแรงงาน และทนายความคดีแรงงาน
สํานักกฎหมาย บริษัท กรุงเทพนิติการ จํากัด 

ตัวอย�างข�อหารือ
1. จางคนมาทํางานอยางไร ไมเปนลูกจาง
2. จะจายเงินใหลูกจางนอกเหนือเงินเดือนอยางไร 

ใหเปนสวัสดิการ ไมเปนคาจาง
3. ใหสวัสดิการอยางไร จึงจะยกเลิกได แมลูกจางไมยินยอม
4. มอบหมายงานใหลูกจางทํา นอกเหนือจากท่ีกําหนดใน

คําพรรณนางาน (JD) อยางไร ที่ลูกจางปฏิเสธไมได
5. สัญญาจางท่ีรอบคอบ ควรมีขอกําหนดอะไรบาง 

ที่ครบประเด็นปองกันปญหาในทางปฏิบัติในวันหนา
6. ขอบังคับการทํางานควรเขียนเร่ืองวันหยุดประจําสัปดาห

อยางไร นายจางจึงสามารถปรับเปลี่ยนได โดยไมตองให
ลูกจางยินยอม

7. ขอบังคับการทํางานควรเขียนเร่ืองวันหยุดตามประเพณี
อยางไร ที่จะไมสรางปญหา

8. การแลกวันหยุดตามประเพณีที่ผิดกฎหมาย
9. ลูกจางเขาทํางานใหม คํานวณสิทธิวันหยุดพักผอนอยางไร
10. วันหยุดพักผอนประจําป ที่ขอบังคับใหลูกจางแสดง

ความประสงคลาข้ึนมา หากลูกจางไมลา ลูกจางใชไมหมด 
นายจางไมจายเปนเงินไดหรือไม มีวิธีปองกันอยางไร
ถาไมจายเปนเงิน

11. ลูกจางลาออกระหวางป ตองใหวันหยุดพักผอนประจําป
ตามสวนหรือไม

12. การเลิกจางลูกจางระหวางป นายจางตองจายเงินแทน
วันหยุดพักผอนประจําปตามสิทธิของลูกจางอยางไร

13. ใหลูกจางทํางานลวงเวลาตอจากเวลาทํางานปกติ แตไมได
จัดใหลูกจางมีเวลาพักกอนทําลวงเวลา

14. ใหลูกจางตําแหนงพนักงานขับรถประจําผูบริหารขับรถ
ในเวลาพักกลางวัน หรือตองไปรอผูบริหารในเวลา
พักกลางวันของลูกจาง ตองจายคาลวงเวลาหรือไม 
จะมีวิธีปองกันอยางไร

15. จายคาลวงเวลาโดยคิดอัตราแบบเหมาใหเลย 
ถูกกฎหมายหรือไม

16. ตกลงกับลูกจางทํางานลวงเวลา ไมจายคาลวงเวลา 
แตใหสะสมไว ทําลวงเวลารวม 8 ชั่วโมง 
ใหไปหยุดชดเชยในวันทํางานได 1 วัน 

17. ใหลูกจางมาทํางานในวันหยุด โดยใหคาทํางานใน
วันหยุดแบบเหมาจายอัตราแนนอน

18. ใหลูกจางมาทํางานในวันหยุด แตลูกจางขอมาทํา
ในชวงบายจนครบ 8 ชั่วโมง ตองจายคาทํางานใน
วันหยุดอยางไร จึงชอบดวยกฎหมาย

19. ลูกจางระดับบริหารหรือผูจัดการท่ีตองทํางานลวงเวลา หรือ
ตองมาทํางานในวันหยุด ทําไมนายจางไมจายคาลวงเวลา 
หรือคาทํางานในวันหยุด หากมีคดีฟองรอง ใครจะแพคดี

20. ลาปวย 3 วันทํางานข้ึนไป ที่ไมมีใบรับรองแพทย 
จะถือวาปวยเท็จ ถือวาใหขาดงานไดหรือไม

21. ตองปฏิบัติอยางไร ในกรณีที่ลูกจางขาดงาน 3 วันทํางาน
ขึ้นไป หายไป ไมมาทํางาน

22. การกระทําผิดซํ้าคําเตือนในเรื่องเดิม คืออะไร ทําไมการ
ผิดระเบียบการลาเร่ืองลากิจและลาปวย ศาลฎีกาจึงตัดสิน
วาเปนคนละเร่ือง ไมใชการทําผิดซํ้าคําเตือน

23. จะทําอยางไร หากลูกจางไมยอมเซ็นรับทราบการเตือน 
ไมเซ็นรับหนังสือเลิกจาง หรือไมเซ็นขอตกลงท่ีจะ
ไมฟองรองทั้งทางแพงทางอาญาในเวลารับเงิน

24. ทําไมนายจางมีหนังสือลาออกของลูกจางอยูในมือ ลูกจาง
จึงไปฟองเปนการเลิกจาง ในทางปฏิบัติตองระวังอยางไร

25. ลูกจางทําผิดเห็น ๆ นายจางเลิกจาง ทําไมเมื่อลูกจาง
ไปฟองเรียกรองเงินคาชดเชย ลูกจางกลับชนะคดี

อีกหลากหลายข�อหารือท่ีสําคัญ พร�อมคําแนะนํา
ทางปฏิบัติ ครบ 50 ข�อหารือ ที่นายจ�างและ HR 
ไม�ควรพลาด
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