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 หลักสูตร  กรณศึีกษาข้อพพิาทแรงงานทีพ่บบ่อยและการใช้เทคนิคเพือ่
ป้องกนั / ระงับ / เจรจา / ไกล่เกลี่ย / ต่อสู้คดใีห้ชนะในศาล 

 

วันที ่7  มิถุนายน  2561  เวลา 9.00 น. – 16.00 น.    ณ โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26 

วทิยากร  อาจารย์สมบตัิ น้อยหว้า 

 หลักการและเหตุผล 

 
การประกอบธุรกิจของบริษัทเอกชนนายจ้างตระหนักอยู่เสมอว่า จะท าทุกวิธีทางท่ีจะผลิตสินค้าให้เป็นไป

ตามข้อตกลงกับลูกค้า การผลิตสินค้าให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า ต้องใช้การลงทุน การจ้างแรงงานจ านวนมาก 
การอยู่ร่วมกันของพนักงานในจ านวนมากๆ กม็กัจะหนีไม่พ้นในเร่ืองท าผิดวินัยในการท างาน ซ่ึงจะต้องมีการ
กล่าวโทษทางวินัย หรือการเกิดข้อพิพาทแรงงานต่างๆ  
           ดังน้ัน ผู้บริหารในองค์กรสมควรอย่างยิ่งทีจ่ะต้องมีความรู้ ในข้อกฎหมายต่างๆ เพือ่น าไปปฏิบัติต่อการ
บริหารงานในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น 

 

 
 

วัตถุประสงค์ 
 

1. เพ่ือให้ผู้ รับการอบรมมีความรู้ มีความเข้าใจในหลักการไกล่เกล่ีย ปัญหาท่ีเกิดขึน้ให้ยติุลงภายในองค์กร และ
การเรียนรู้กฎหมายท่ีเก่ียวข้องในการบริหารงาน 

2. เพ่ือให้ทราบวิธีหรือหลักท่ีถกูต้องในการกล่าวโทษทางวินัยของพนักงานและท าให้ไม่เกิดปัญหาขึน้อีก  

3. เพ่ือเรียนรู้และทราบขัน้ตอนวิธีการท างานของผู้ประนอมคดี ให้ปัญหานั้นยติุลง โดยไม่ต้องต่อสู้คดีกัน ในช้ัน
การต่อสู้คดีกระบวนการท่ีจะท าให้ชนะคดี หรือแพ้คดีกจ็ะได้ทราบและเพ่ิมประสบการณ์ 

 

 

หัวข้อการอบรม 
09:00-16:00 น. 

1. ประมวลจริยธรรมของผู้บริหารงานบุคคล 

2. ข้อบังคับในการท างานคืออะไร? 
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3. สภาพการจ้างคืออะไร? 

4. ข้อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ้างคืออะไร? 

5. กฎหมายคุ้มครองแรงงานและกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ แตกต่างกันอย่างไร? 

6. พนักงานปฏิบัติตนผิดข้อบังคับในการท างานในกรณีร้ายแรง ท่ีจะต้องถกูเลิกจ้างโดยไม่ได้รับเงินค่าชดเชย 
มีอะไรบ้าง? 

7. พนักงานปฏิบัติตนผิดวินัยในการท างานซ่ึงจะต้องมีการกล่าวโทษเป็นหนังสือ มีอะไรบ้าง? 

8. เม่ือเกิดปัญหา มีข้อพิพาทแรงงานเกิดขึน้ในองค์กร จะมีวิธีหรือใช้เทคนิคอย่างไรท่ีจะเข้าไปไกล่เกล่ีย ให้
ปัญหานั้นยติุลงได้ 

9. พนักงานท าผิดอาญาโดยเจตนาต่อนายจ้าง จึงถกูเลิกจ้าง ลูกจ้างไปฟ้องศาลแรงงาน ผู้แทนฝ่ายนายจ้างจะ
ใช้เทคนิคในการเจรจาอย่างไร ไห้คดีส้ินสุดลง โดยไม่ต้องต่อสู้คดีกัน และจากกันด้วยดี  

10. การบอกเลิกจ้างลูกจ้างทดลองงานจะต้องแจ้งให้ทราบเม่ือไร? 

11. เลิกจ้างลูกจ้างอย่างไร ไม่ให้เกิดปัญหามาฟ้องนายจ้างทีหลัง? 

12. การด าเนินคดีในศาลแรงงาน เม่ือนายจ้างเป็นโจทก์หรือจ าเลย ผู้รับมอบอ านาจเข้าด าเนินการ ควรปฏิบัติ
ตนให้อยู่ในวินัยของศาลและจะต้องศึกษาหาข้อมลู มาน าเสนอศาลอย่างไร? 

13. การเสนอข้อมลูในช้ันไกล่เกล่ียของผู้ประนอมซ่ึงมาจากฝ่ายลูกจ้าง / นายจ้าง / ผู้ประนอม จะน าเสนอ
และเปิดช่องอย่างไร ให้ผู้ประนอมไกล่เกล่ียให้คดีจบลงได้ 

14. การต่อสู่คดีในช้ันศาล ต้องศึกษาหาข้อมลู เพ่ือน าเสนอศาล มีอะไรบ้าง  

- การหาพยานเอกสาร / มีการบันทึกอะไรบ้าง? 

- การหาพยานบุคคล / ใครอยู่ในเหตุการณ์บ้าง? 

- การหาพยานวัตถ ุ/ ส่ิงท่ีเคล่ือนไหวไม่ได้ คืออะไร? 

- การเขียนค าให้การ / เขียนอย่างไร? 

- การแจ้งบัญชีพยาน / มีใครบ้าง? 

- การสืบพยานในศาล / จะสอบอย่างไร? 

- การช่ังน า้หนักพยาน / วิเคราะห์จากอะไร? 

- การแถลงปิดบัญชีพยาน / ต้องเขียนค าร้องอย่างไร? 
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15. การย่ืนอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา เม่ือศาลช้ันต้นตันสินคดีไปแล้วจะย่ืนอุทธรณ์อย่างไร  

- จะย่ืนอุทธรณ์ภายในก่ีวนั? 

- จะส่งเอกสาร เพ่ิมค าให้การ ได้อีกหรือไม่? 

- ในระหว่างอุทธรณ์ จะขออายดัทรัพย์สินของคู่กรณีได้หรือไม่? 

- ในระหว่างอุทธรณ์ ต้องน าเงินท่ีศาลตัดสินคดีมาวางศาลหรือไม่? 

- ในระยะเวลาอุทธรณ์จะนานเท่าไร? 

16. เม่ือศาลฎีกาตัดสินคดีไปแล้ว คู่ความไม่ปฏิบัติตาม จะต้องน าเร่ืองเข้ากองบังคับคดีอย่างไร? 

17. ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ีตัดสินคดีในศาลแรงงานท่ีควรรู้ มีอะไรบ้าง ? 

ถาม –ตอบ –แนะน า 

 วทิยากร         อาจารย์สมบตัิ น้อยหว้า 

ปัจจบุัน        เป็นผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานกลาง จังหวัดสมทุรปราการ พ.ศ. 2560 

ประวตัิการท างาน / ประสบการณ์ 

- เป็นผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานกลาง จังหวัดสมทุรปราการ 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 

-ผ่านการอบรมหลกัสูตรการเป็นวิทยากรบรรยายด้านการป้องกันและส่งเสริมความปลอดภยัในการ
ท างาน พ.ศ. 2557 

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

- เป็นกรรมการ (บอร์ด) ค่าจ้างขั้นต า่ ท่ีกระทรวงแรงงาน 4 ปี พ.ศ. 2557-2560  
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ค่าใช้จ่ายในการอบรมหักลดหย่อนภาษไีด้ 200 % 

      ฟรี** ค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มือ้ อาหารกลางวนัและใบรับรองวุฒิบัตร 
สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษมีูลค่าเพิม่ 7% ภาษหีัก ณ ทีจ่่าย 3 % ราคาสุทธิ 

สมัคร 1 ท่าน 3,900 280 120 4,160 

สมัคร 3 ท่าน ๆ ละ 3,300 231 99 3,432 

 

 

ส ารองที่น่ัง  ติดต่อเพิม่เติมได้ที ่ 
คุณธนนันท์     0906450992 , 0896060444, Line :  hrdzenter 
คุณอิศราภรณ์  089-773-7091 
www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com ,  
www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 
วิธีการช าระเงนิ  
เช็คส่ังจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด 
โอนเงนิเข้าบัญชนีาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด  
>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740 
(กรุณาส่งส าเนาใบฝากเงนิ พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพ่ือยนืยันการช าระเงนิ และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : 
hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter  
(ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงนิข้ามจังหวัด)  
 
 
 
 
 
 

 

การแจ้งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถทีจ่ะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีทีท่่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย 

2. กรณีทีท่่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษทัฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร  

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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3.และในกรณทีี่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามทีส่่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทัง้ส้ิน   หรือ
หากท่านยงัไม่ช าระค่าสัมมนา  ทางบริษัท ต้องขอเกบ็ค่าธุรการจ านวน  30 %  ทนัท ี   
ต้องการจัดอบรมรูปแบบ In-house  Training  ภายในองค์กร   
ติดต่อคุณจ๋ิว  090 645 0992, 089 606 0444,  Line :  hrdzenter    

www.hrdzenter.com,  E-mail : hrdzenter@gmail.com  
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