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50 ข้ด้อานกฎหมายแรงงาน
พร้อมค�ำแนะน�ำทางปฏิบัติ
ครึ่งวันจบ กระชับ ครบทุกเรื่องส�ำคัญ
ที่นายจ้างและ HR มักปฏิบัติผิดพลาด

นายจ้างและ HR ทุกองค์กรควรรับทราบ
เรือ่ งราวข้อหารือเหล่านี้
และควรเรียนรู้ ศึกษาข้อกฎหมาย
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อาจารย์อรรถพล มนัสไพบูลย์

ที่ปรึกษากฎหมายแรงงาน และทนายความคดีแรงงาน
ส�ำนักกฎหมาย บริษัท กรุงเทพนิติการ จ�ำกัด
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19. ลูกจ้างระดับบริหารหรือผู้จัดการที่ต้องท�ำงานล่วงเวลา หรือต้องมาท�ำงานในวันหยุด
ท�ำไมนายจ้างไม่จ่ายค่าล่วงเวลา หรือค่าท�ำงานในวันหยุด หากมีคดีฟ้องร้อง ใครจะแพ้คดี
20. ลาป่วย 3 วันท�ำงานขึ้นไป ที่ไม่มีใบรับรองแพทย์ จะถือว่าป่วยเท็จ ถือว่าให้ขาดงานได้หรือไม่
21. ต้องปฏิบัติอย่างไร ในกรณีที่ลูกจ้างขาดงาน 3 วันท�ำงานขึ้นไป หายไป ไม่มาท�ำงาน
22. การกระท�ำผิดซ�้ำค�ำเตือนในเรื่องเดิม คืออะไร ท�ำไมการผิดระเบียบการลาเรื่องลากิจและลาป่วย
ศาลฎีกาจึงตัดสินว่าเป็นคนละเรื่อง ไม่ใช่การท�ำผิดซ�้ำค�ำเตือน
23. จะท�ำอย่างไร หากลูกจ้างไม่ยอมเซ็นรับทราบการเตือน ไม่เซ็นรับหนังสือเลิกจ้าง
หรือไม่เซ็นข้อตกลงที่จะไม่ฟ้องร้องทั้งทางแพ่งทางอาญาในเวลารับเงิน
24. ท�ำไมนายจ้างมีหนังสือลาออกของลูกจ้างอยู่ในมือ ลูกจ้างจึงไปฟ้องเป็นการเลิกจ้าง
ในทางปฏิบัติต้องระวังอย่างไร
25. ลูกจ้างท�ำผิดเห็น ๆ นายจ้างเลิกจ้าง ท�ำไมเมื่อลูกจ้างไปฟ้องเรียกร้องเงินค่าชดเชย ลูกจ้าง
กลับชนะคดี

จ้างคนมาท�ำงานอย่างไร ไม่เป็นลูกจ้าง
จะจ่ายเงินให้ลูกจ้างนอกเหนือเงินเดือนอย่างไร ให้เป็นสวัสดิการ ไม่เป็นค่าจ้าง
ให้สวัสดิการอย่างไร จึงจะยกเลิกได้ แม้ลูกจ้างไม่ยินยอม
มอบหมายงานให้ลูกจ้างท�ำ นอกเหนือจากที่ก�ำหนดใน JD อย่างไร ที่ลูกจ้างปฏิเสธไม่ได้
สัญญาจ้างที่รอบคอบ ควรมีข้อก�ำหนดอะไรบ้าง ที่ครบประเด็นป้องกันปัญหาในทางปฏิบัติในวันหน้า
ข้อบังคับการท�ำงานควรเขียนเรื่องวันหยุดประจ�ำสัปดาห์อย่างไร นายจ้างจึงสามารถปรับเปลี่ยนได้
โดยไม่ต้องให้ลูกจ้างยินยอม
ข้อบังคับการท�ำงานควรเขียนเรื่องวันหยุดตามประเพณีอย่างไร ที่จะไม่สร้างปัญหา
การแลกวันหยุดตามประเพณีที่ผิดกฎหมาย
ลูกจ้างเข้าท�ำงานใหม่ ค�ำนวณสิทธิวันหยุดพักผ่อนอย่างไร
วันหยุดพักผ่อนประจ�ำปี ที่ข้อบังคับให้ลูกจ้างแสดงความประสงค์ลาขึ้นมา หากลูกจ้างไม่ลา
ลูกจ้างใช้ไม่หมด นายจ้างไม่จ่ายเป็นเงินได้หรือไม่ มีวิธีป้องกันอย่างไรถ้าไม่จ่ายเป็นเงิน
ลูกจ้างลาออกระหว่างปี ต้องให้วันหยุดพักผ่อนประจ�ำปีตามส่วนหรือไม่
การเลิกจ้างลูกจ้างระหว่างปี นายจ้างต้องจ่ายเงินแทนวันหยุดพักผ่อนประจ�ำปีตามสิทธิของ
ลูกจ้างอย่างไร
ให้ลูกจ้างท�ำงานล่วงเวลาต่อจากเวลาท�ำงานปกติ แต่ไม่ได้จัดให้ลูกจ้างมีเวลาพักก่อนท�ำล่วงเวลา
ให้ลูกจ้างต�ำแหน่งพนักงานขับรถประจ�ำผู้บริหารขับรถในเวลาพักกลางวัน หรือต้องไปรอผู้บริหาร
ในเวลาพักกลางวันของลูกจ้าง ต้องจ่ายค่าล่วงเวลาหรือไม่ จะมีวิธีป้องกันอย่างไร
จ่ายค่าล่วงเวลาโดยคิดอัตราแบบเหมาให้เลย ถูกกฎหมายหรือไม่
ตกลงกับลูกจ้างท�ำงานล่วงเวลา ไม่จ่ายค่าล่วงเวลา แต่ให้สะสมไว้ ท�ำล่วงเวลารวม 8 ชั่วโมง
ให้ไปหยุดชดเชยในวันท�ำงานได้ 1 วัน
ให้ลูกจ้างมาท�ำงานในวันหยุด โดยให้ค่าท�ำงานในวันหยุดแบบเหมาจ่ายอัตราแน่นอน
ให้ลูกจ้างมาท�ำงานในวันหยุด แต่ลูกจ้างขอมาท�ำในช่วงบ่ายจนครบ 8 ชั่วโมง
ต้องจ่ายค่าท�ำงานในวันหยุดอย่างไร จึงชอบด้วยกฎหมาย

และอีกหลากหลายข้อหารือที่ส�ำคัญ พร้อมค�ำแนะน�ำ
ทางปฏิบัติ ครบ 50 ข้อหารือ

นายจ้างและ HR ไม่ควรพลาด
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