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กฎหมายแรงงาน กบั การบริหารงานบุคคล ที่มีคณุภาพต่อองค์กร 
วันที ่ 4  กรกฎาคม  2561  เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

 ณ โรงแรม Arize  ซอยสุขุมวิท 26  ใกล้ BTS สถานีพร้อมพงษ์  กรุงเทพฯ *สถานท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลง* 

อาจารย์สมบัติ  น้อยหว้า 
 

สมคัร 3 ท่าน ลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านัน้ 

 

 

 หลักการและเหตุผล 
 นายจ้างประกอบธุรกิจเพ่ือผลิตสินค้า ให้กับลูกค้าท่ีเป็นไปตามสัญญาข้อตกลงกัน ส่ิงท่ีผู้ประกอบกิจการ
ต้องตระหนักอยู่ตลอดเวลา คือต้องผลิตสินค้าให้มากท่ีสุด ดังนั้น ส่ิงท่ีจะก่อให้เกิดสินค้าท่ีดี มีคุณภาพกคื็อผู้ควบคุม
งานและผู้ผลิตช้ินงาน ซ่ึงผู้บริหารบุคคลจึงเป็นปัจจัยหลักในการสรรหาบุคลากรท่ีมีคุณภาพเข้ามาท างานในองค์กร 
และเปิดโอกาสให้ผู้ ท่ีมีความตั้งใจในการท างานได้พัฒนาแรงงาน และการท ากิจการต่างๆ เพ่ือให้ตระหนักถึงบทบาท
อ านาจหน้าท่ี ความรับผิดชอบต่อกระบวนการผลิตช้ินงานให้ออกมาดี 

วัตถุประสงค์  
      1. เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้ทราบการสรรหาบุคลากรท่ีดี และมีคุณภาพ เข้ามาท างานให้กับองค์กร และการ
เล่ือนต าแหน่งงาน หรือการสร้างส่ิงโน้มน้าวจิตใจให้กับพนักงานให้อยู่กับองค์กรได้นานๆ  
      2. เพ่ือให้ทราบถึงผลดีต่อการพัฒนาและคุ้มค่าต่อพนักงานท่ีได้เรียนรู้ถึงการอบรมสัมมนาและการท ากิจกรรม
ต่างๆ หรือการสร้างแรงงานสัมพันธ์ท่ีดี ตามนโยบายของบริษัทฯ  
      3. เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ถึงเทคนิคการแก้ปัญหาข้อพิพาทแรงงานท่ีเกิดขึน้ในองค์กร และการ
กล่าวโทษทางวินัยของพนักงานท่ีก่อให้เกิดความเป็นธรรมในการรับผิด รวมท้ังการเลิกจ้างพนักงานในกรณีต่างๆ ท่ี
ผู้บริหารงานบุคคลจะต้องน าไปปฏิบัติจริง 

 หัวข้อสัมมนา 

1. การจดทะเบียนจัดต้ังบริษัทฯ จะมีขัน้ตอนอย่างไร? 

2. ข้อบังคับในการท างานคืออะไร? ประกาศ / ระเบียบ / คาส่ัง / คืออะไร 

3. การสรรหาพนักงานท่ีดีและมีคุณภาพ เข้ามาท างานในองค์กร จะคัดสรรค์อย่างไร? 
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4. การสัมภาษณ์งาน / การวิเคราะห์คนให้ตรงกับงาน / การท าสัญญาจ้าง ต้องท าอย่างไร? 

5. การประเมินค่าตอบแทน / การท าข้อตกลงเงินค่าสวสัดิการ / การจ่ายค่าจ้าง จะท าข้อตกลงอย่างไร? 

6. การปฐมนิเทศพนักงาน ท่ีเข้าท างานใหม่ 

7. การสร้างส่ิงโน้มน้าวจิตใจ ให้พนักงานอยู่กับองค์กรได้นานๆ 

8. การจัดอบรมให้กับพนักงานเพ่ือให้ตระหนักถึง อ านาจ / หน้าท่ี / ความรับผิดชอบขณะท างาน 

9. การป้องกันและส่งเสริมความปลอดภัยในการท างาน 

10. การสร้างแรงงานสัมพันธ์อันดีงาน ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง 

11. การลางาน / การอนุมัติการลา 

12. การพิจารณาการปรับค่าจ้างประจ าปี พิจารณาจากอะไร? 

13. การพิจารณาอนุมัติ การเล่ือนต าแหน่งงานให้กับพนักงาน พิจารณาจากเหตุผลอะไร? 

14. เทคนิคการเข้าตรวจสอบ การท าผิดวินัยของพนังงาน มีอะไรบ้าง? 

15. การพิจารณาความผิด และส่ังพักงานลูกจ้าง จะต้องด าเนินการอย่างไร? 

16. การระงับข้อพิพาทแรงงานระหว่างหัวหน้างาน กับผู้ใต้บังคับบัญชา 

17. การกล่าวโทษวินัยร้ายแรง จะพิจารณาจากอะไร? 

18. การกล่าวโทษวินัยไม่ร้ายแรง จะพิจารณาจากอะไร? 

19. การบอกเลิกจ้างพนักงาน รายวนั – รายเดือน ต้องบอกกล่าวอย่างไร? 

20. การเลิกจ้างพนักงานต้องตรวจสอบสิทธิของลูกจ้างท่ีจะได้รับ มีอะไรบ้าง? 

21. เม่ือพนักงานไปฟ้องศาลแรงงาน บริษัทฯ มอบอ านาจให้ผู้บริหารงานบุคคลไปด าเนินคดี จะต้องเตรียม
เอกสารอย่างไร? 

http://www.hrdzenter.com/
mailto:hrdzenter@gmail.com


www.hrdzenter.com 

“Knowledge is no limited edition” 

E-mail : hrdzenter@gmail.com 
 

Tel: 089-606-0444, 090-645-0992 

 

บริษทั ศูนยส่์งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย ์จ  ากดั (สนญ.)  เลขท่ี 171/162  ซอยพทุธบูชา 39 แยก 1-1 แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 

HOTLINE : 089-606-0444, 090-6450992,  089-773-7091  :www.hrdzenter.com E-mail:hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter 
 

22. เม่ือนายจ้างเป็นโจทย์ หรือจ าเลยในศาล เงินท่ีฟ้องเรียกดอกเบีย้ขณะฟ้องร้อยละ 15 หรือร้อยละ 7.5 มีเงิน
อะไรบ้าง? 

23. การเลิกจ้างท่ีไม่เป็นธรรม 

24. กรณีนายจ้างย้ายสถานประกอบกิจการ ผู้บริหารงานบุคคลจะต้องเข้าตรวจสอบสิทธิของลูกจ้างท่ีย้ายตาม 
หรือไม่ย้ายตามอย่างไร? 

25. กรณีนายจ้างปิดกิจการ ผู้บริหารงานบุคคลจะต้องเข้าด าเนินการอย่างไร? 

26. ค าพิพากษาฎีกาท่ีตัดสินคดีแรงงานท่ีควรรู้ มีอะไรบ้าง? 

ถาม –ตอบ –แนะน า 

วิทยากร         อาจารย์สมบัติ น้อยหว้า 

ปัจจบุัน        เป็นผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานกลาง จังหวดัสมทุรปราการ พ.ศ. 2560 

ประวตัิการท างาน / ประสบการณ์ 

- เป็นผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานกลาง จังหวดัสมทุรปราการ 2 ปี พ.ศ. 2543–2545 

- เป็นผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานกลางกรุงเทพฯ 5 ปี พ.ศ. 2547-2549 และ พ.ศ. 2554-2557 

- เป็นผู้ไกล่เกล่ีย/ประนีประนอมระหว่างนายจ้างกับลกูจ้างหรือสหภาพแรงงาน ท่ีมีคดีมาสู่ศาล 

- เป็นท่ีปรึกษาด้านแรงงานผ่านการรับรองการจดทะเบียนท่ีกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2551-2563 

- เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้ความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน/กฎหมายอาญา / กฎหมายประกันสังคม 

- ผ่านการอบรมหลกัสูตรการเป็นวิทยากรบรรยายด้านการป้องกันและส่งเสริมความปลอดภัยในการท างาน พ.ศ. 2557 

- เป็นผู้ จัดการฝ่ายบคุคลท่ี บริษทั ดับบลิวเอสเอสกรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากัด พ.ศ. 2559 

- เป็นกรรมการ (บอร์ด) ค่าจ้างขัน้ต า่ ท่ีกระทรวงแรงงาน 4 ปี พ.ศ. 2557-2560  
 

ระยะเวลา  1 วัน  เวลา  09.00-16.00 น.:   บ ุ
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คลากรด้ปค่าใช้จ่ายในการอบรมหักลดหย่อนภาษไีด้ 200 % 

    ฟรี +++อบรม ค่าอาหารว่าง 2 มือ้ อาหารกลางวนั เอกสารประกอบการอบรม-และใบรับรองวฒิุบัตร 

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษมีูลค่าเพิม่ 7% ภาษหัีก ณ ทีจ่่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาปกติท่านละ   3,900 273 117 4,056 

สมัคร 3 ท่าน ๆ ละ 3,300 231 99 3,432 

รายละเอียดหลักสูตรอ่ืน ๆ  เพิม่เติมได้ทีน่ี่  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/ 
 

ส ารองทีน่ั่ง  ติดต่อเพิม่เติมได้ที ่ 
คุณธนนันท์     0906450992 , 0896060444, Line :  hrdzenter 
www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com ,  
www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 
 
วธีิการช าระเงิน  
เช็คส่ังจ่ายในนาม   บริษทั ศูนย์ส่งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย์ จ ากดั 
โอนเงินเข้าบญัชีนาม  บริษทั ศูนย์ส่งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย์ จ ากดั  
>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที ่ 206-237-1740 
(กรุณาส่งส าเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครมายงับริษทัเพือ่ยนืยนัการช าระเงิน และใช้เป็นหลกัฐานการสมัครทางอีเมล์  : 
hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter  
(ผู้เข้าอบรมรับผดิชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจงัหวดั)  
 

 
 
 
 
 
 
 
การแจ้งยกเลกิ: 1. ผู้สมัครสามารถทีจ่ะยกเลกิการเข้าอบรมได้ ในกรณีทีท่่านยกเลกิก่อนวนังาน 10 วนั  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
2. กรณีทีท่่านแจ้งยกเลกิก่อนวนัสัมมนาก่อนวนังาน 1-7 วนั บริษทัฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร  
3.และในกรณีทีท่่านยกเลกิในวนัสัมมนาหรือไม่มาตามทีส่่งใบสมคัรมาแล้ว   บริษทัฯจะไม่คนืเงินใด ๆ  ทัง้ส้ิน   หรือหากท่านยงัไม่
ช าระค่าสัมมนา  ทางบริษทั ต้องขอเกบ็ค่าธุรการจ านวน  30 %  ทนัท ี   

ท่ีอยูใ่นการออกเอกสารหกั ณ ท่ีจ่าย 
ในนามบริษทั  ศูนยส่์งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย ์จ ากดั  (ส านกังานใหญ่) 
เลขท่ี  171/162  ซอยพทุธบูชา  39 แยก 1-1 

แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี  010 5555 113 021 
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