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กฎหมายแพ�งและกฎหมายอาญา 
ในกฎหมายแรงงาน

ศกึษากฎหมายทีถ่กูลมื แต�สาํคญัย่ิงในการบรหิารงานบคุคล
วิเคราะห เจาะลึก โดยยกตัวอยางปญหาท่ีเกิดขึ้นจริงในทางปฏิบัติของสถานประกอบการตาง ๆ 
อางอิงคําพิพากษาศาลฎีกาท่ีเก่ียวของแตละกฎหมาย

 ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย�
1. ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 3 ลักษณะ 6 จางแรงงาน (มาตรา 575-586)
2. นายจางตองรวมรับผิดตอบุคคลภายนอกในผลแหงละเมิดท่ีลูกจางไดทําในทางการท่ีจาง
3. นายจางตองรับผิดในการท่ีลูกจางทํางานโดยประมาทเลินเลอ เกิดความเสียหายตอลูกจางคนอ่ืนแคไหน อยางไร 

(นอกเหนือจากเงินทดแทนตามกฎหมายเงินทดแทน) เชน ขับรถโฟลคลิฟตชนลูกจางคนอ่ืนบาดเจ็บหรือเสียชีวิต  
4. การค้ําประกันการทํางาน / สัญญาค้ําประกันท่ีถูกตองและมีผลใชบังคับได
5. การโอนลูกจาง ตามมาตรา 577 สิทธิประโยชนที่นายจางใหมตองให มากหรือนอย ตางจากนายจางเกา ไดอยางไร
6. การท่ีลูกจางขาดงานไปโดยมีเหตุอันสมควรและชั่วระยะเวลานอยพอสมควรน้ัน นายจางเลิกจางไดหรือไม หากเลิกจางจะเปน
เลิกจางโดยเปนธรรมหรือไม 

7. สัญญาแบบมีกําหนดเวลา หากครบกําหนดเวลาแลว ไมมีการทําสัญญาฉบับใหม แตยังทํางานตอไปตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย ถือวาเปนสัญญาประเภทใด หากเลิกจางตองบอกกลาวลวงหนาหรือไม  

8. การบอกกลาวลวงหนาตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เหมือนหรือตางกับกฎหมายคุมครองแรงงานหรือไม อยางไร
9. ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 583 เปนมาตราท่ีสําคัญท่ีสุด ลูกจางเกือบทุกคนมีโอกาสผิดมาตราน้ี ซึ่งนายจาง
เลิกจางไดทันที โดยไมตองบอกลวงหนา

10.ใบสําคัญการทํางาน ที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เขียนอยางไร และตองใหลูกจางเม่ือใด
11.นายจางเลิกจางลูกจาง ตองจายคาเดินทางใหลูกจางในการกลับภูมิลําเนาหรือไม อยางไร 
12.การนับอายุเกิด ครบบริบูรณในวันใด ครบเกษียณอายุวันใด 
13.สัญญาจางท่ีขัดกฎหมาย เปนโมฆะ ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 150 หรือ ไมเปนโมฆะ  ตองศึกษาจาก
มาตราน้ี

14.การอางเร่ืองตัวแทน ตัวแทนเชิดในการจางงาน 
15.การแสดงเจตนาลาออกแลวตอมาลูกจางขอยกเลิก การยกเลิกการลาออกมีผลหรือไม 
16.ลูกจางฟองนายจางเปนคดีแรงงาน โดยฟองกรรมการผูจัดการ ฟองผูจัดการฝายบุคคล เปนจําเลยรวมใหรวมรับผิดกับนายจาง 
กรรมการผูจัดการ หรือผูจัดการฝายบุคคล ตองรวมรับผิดท้ังทางแพงและทางอาญามากนอยเพียงใด หรือมีสิทธิตอสูคดีปฏิเสธได
หรือไม อยางไร

ม แ
ยยกตัวอยางปญ
ฎีกาท่ีเก่ียว 
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ผ�านโปรแกรม

เรียน
ออนไลน�

อัตราค�าอบรมท�านละ

สมาชิก 1,200 บาท + VAT 84 รวม 1,284 บาท / บุคคลท่ัวไป 1,700 บาท + VAT 119 รวม 1,819 บาท
กรุณาชําระค�าฝ�กอบรมภายในวันท่ี 2 ก.ค. 2564 เพ่ือรับเอกสารก�อนการบรรยาย

วัน เวลา และสถานที่
วันศุกร�ที่ 9 กรกฎาคม 2564
เวลา 09.00-12.00 น. (เป�ด Login 08.00 น.)



หัวข�อการฝ�กอบรม
  ประมวลกฎหมายอาญา

1. ทุจริตตอหนาท่ี - โดยทุจริต หมายถึงอยางไร ตางกันอยางไร 
2. จงใจทําใหนายจางเสียหาย หมายถึงอยางไร
3. ประมาทเลินเลอทําใหนายจางเสียหาย หมายถึงอยางไร
4. หมิ่นประมาท - ดูหมิ่น ตางกันอยางไรในการลงโทษทางวินัย
5. ลูกจางถูกตํารวจจับ ถูกควบคุมตัวอยูที่โรงพัก นายจางเลิกจาง ตองจายคาชดเชยหรือไม 
6. ลูกจางลักทรัพย - ลูกจางยักยอกทรัพย ตางกันอยางไร
7. ความผิดตอสวนตัว - ความผิดตอแผนดิน นายจางแจงความแลวถอนแจงความไดหรือไม 
8. ลูกจางแจงตํารวจจับนายจางในคดีแรงงานไดหรือไม อยางไร
9. ลูกจางทําความผิด นายจางแจงตํารวจดําเนินคดี พรอมกับนายจางเลิกจางลูกจาง หากคดีอาญาอัยการไมฟอง
ลูกจางเพราะเห็นวาลูกจางไมผิด แตนายจางเลิกจางไปแลวโดยไมจายคาชดเชย จะทําอยางไร นายจางตองรับ
ลูกจางกลับเขาทํางานใหมหรือไม หรือตองผิดชดใชความเสียหายใด หรือไม

10.ลูกจางทําผิดอาญานอกบริษัทและไมเก่ียวกับงาน นายจางเลิกจางไดหรือไม ตองจายคาชดเชยหรือไม

สนใจสมัครสมาชกิหรือสาํรองที่น่ัง public1.hrcenter@gmail.com โทรศัพท์ (02) 736-2245-7 โทรสาร (02) 736-0470-1
อัตราค่าฝึกอบรมรวมเอกสารแล้ว (ราคาต่อ 1 ท่าน)

1.  ชื่อ-นามสกุล ..............................................................................
ตําแหนง ....................................................................................
E-mail................................................มือถือ .............................

2.  ชื่อ-นามสกุล ..............................................................................
ตําแหนง ....................................................................................
E-mail................................................มือถือ .............................

*ขอมูลนี้อาจเปดเผยใหกับวิทยากรเพ่ือประโยชนในการปรับหลักสูตรใหเหมาะกับผูเรียน

ชื่อและที่อยูบริษัทสําหรับออกใบกํากับภาษี

บริษัท ................................................................................ เลขประจําตัวผูเสียภาษี ............................................สาขา ................................
ที่อยู  ..........................................................................................................................................................................................................
ประเภทธุรกิจ ............................................................ โทรศัพท  ............................................ตอ.................. โทรสาร....................................
ผูติดตอ .................................................................... E-mail .......................................................................มือถือ ......................................

โอนเงิน หรือเช็คขีดครอมในนาม บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด หรือ HR Center Co., Ltd.
• ธนาคารกรุงเทพ เลขท่ี 2403005727
• ธนาคารไทยพาณิชย เลขท่ี 0802359647
• ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขท่ี 3071269091

 คาธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถามี) ผูโอนเงินจะตองเปนผูชําระที่ธนาคาร
• เมื่อชําระเงินแลว โปรด e-mail สําเนาใบโอนเงิน โดยระบุชื่อองคกร ชื่อหลักสูตร มาที่บริษัทฯ กอนวันฝกอบรม  
• เอกสารหักภาษี ณ ที่จาย ตัวจริง กรุณาสงไปรษณียลงทะเบียนมาใหกอนวันอบรม

บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด (สํานักงานใหญ)
52/37 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงทับชาง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250 
เลขท่ีประจําตัวผูเสียภาษี 0105540023934

หมายเหตุ  กรณีหลักสูตรยืนยันการจัดอบรมแลว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมคืนเงินในทุกกรณี

กรุณาชําระคาฝกอบรมกอนวันงาน

หลักสูตรฝกอบรมออนไลน “กฎหมายแพงและกฎหมายอาญาในกฎหมายแรงงาน” (วันท่ี 9 ก.ค. 2564)


