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 หลักสูตร  เทคนิคการเจรจาต่อรองข้อเรียกร้องสหภาพแรงงานกบับริษทัฯ 
 

วันที ่27  มิถุนายน  2561  เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

 ณ โรงแรม Arize  ซอยสุขุมวิท 26 ใกล้ BTS พร้อมพงษ์  กทม **สถานท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลง 

วิทยากร : อาจารย์สมบัติ   น้อยหว้า 

หลักการและเหตุผล 

  องค์กรเอกชนท่ีจดทะเบียนจัดต้ังบริษัทจึงมีฐานะเป็นนิติบุคคล เม่ือประกอบธุรกิจจึงมีพนักงานเข้ามาผลิต
สินค้าให้กับนายจ้างซ่ึงได้รับสวสัดิการ แต่อาจจะไม่ได้รับความเป็นธรรมเท่าท่ีสมควร ดังนั้นพนักงานจึงใช้สิทธิทาง
กฎหมายโดยการจัดต้ังสหภาพแรงงานในองค์กรขึน้ เพ่ือเรียกร้องสวสัดิการและสิทธิอันพึงมีพึงได้ขึน้ และใช้
สหภาพแรงงานเป็นตัวขบัเคล่ือนในการเรียกร้องสิทธิและผลประโยชน์ต่างๆ ซ่ึงการเรียกร้อง การเจรจากัน บาง
สถานท่ีกไ็ม่สามารถตกลงกันได้ นายจ้างจึงมีการหยดุงาน หรือลูกจ้างท่ีเป็นสมาชิกของสหภาพแรงงานชุมนุมนัด
หยดุงาน แต่ถ้าผู้แทนท้ังสองฝ่ายในระหว่างเจรจากันย่ืนหลักเมตตาธรรม เสนอเหตุผลอันสมควรต่อกัน ปัญหานีก้็
อาจจะไม่เกิดขึน้ 

วัตถุประสงค์  
      1. เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ถึงปัญหาท่ีเกิดข้อพิพาทแรงงาน และจุดเร่ิมต้นของการมีสหภาพแรงงานใน
องค์กร / ขัน้ตอนการย่ืนข้อเรียกร้อง / การเจรจาต่อรอง / การน าท่ีปรึกษาเข้ามาไกล่เกล่ียปัญหาท่ีตกลงกันไม่ได้  
      2. เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงขัน้ตอน / การแจ้งประนอมข้อพิพาทแรงงาน / การเจรจาต่อรองในระดับ
ไตรภาคี / การปิดงานหรือการชุมนุมนัดหยดุงานของสหภาพแรงงาน  
      3. เพ่ือให้ทราบถึงการกล่าวโทษ กรรมการสหภาพแรงงาน / การกล่าวโทษกรรมการลูกจ้าง และหลักการสร้าง
แรงงานสัมพันธ์ท่ีดีในองค์กร 

หัวข้ออบรม 

1. ผู้บริหารงานบุคคลจะด ารงค์ตนให้อยู่ในวิชาชีพของตนท่ีดี ได้อย่างไร? 

2. ข้อบังคับในการท างานคืออะไร? / การแก้ไขข้อบังคับในการท างาน ต้องท าอย่างไร? 

3. สภาพการจ้างคืออะไร? / ข้อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ้างมีอะไรบ้าง? 

4. การบริหารงานบุคคลท่ีก่อให้เกิดข้อพิพาทแรงงานขึน้ในองค์กรบ่อยๆ มีอะไรบ้าง? 
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5. ปัญหาท่ีจะท าให้เกิดการต้ังสหภาพแรงงาน คืออะไร? 

6. การต้ังสหภาพแรงงานของลูกจ้างมีวิธีหรือขัน้ตอนการตั้งอย่างไร? 

7. การย่ืนข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงาน ฝ่ายนายจ้างต้องเรียกประชุมภายในไม่เกินก่ีวัน? 

8. ในระหว่างเจรจาข้อเรียกร้องผู้แทนฝ่ายนายจ้าง – ฝ่ายลูกจ้าง จะแจ้งผู้แทนในการเจรจา และแต่งตั้งท่ี
ปรึกษาได้ ฝ่ายละก่ีคน 

9. ท่ีปรึกษาฝ่ายนายจ้าง หรือฝ่ายลูกจ้าง ท่ีไม่ได้รับการจดทะเบียนการเป็นท่ีปรึกษาจะมีความผิดตาม
กฎหมายอย่างไร? 

10. การเจรจาต่อรองข้อเรียกร้องสหภาพแรงงานจะใช้วิธีเจรจาต่อรองอย่างไรให้มีการตกลงกันได้ภายใน
องค์กร 

11. ในกรณีเจรจากันตกลงกัน ไม่ได้ จะเล่ือนการเจรจาไปได้ก่ีคร้ัง แต่ละคร้ังห่างกันได้ก่ีวนั? 

12. การแจ้งประนอมข้อพิพาทแรงงานต่อหน่วยงานภาครัฐ เม่ือแจ้งแล้วภาครัฐจะมีการเรียกประชุมเพ่ือ
เจรจากันท้ัง 3 ฝ่ายภายในก่ีวนั? 

13. ในกรณีสหภาพแรงงานกับบริษัท ตกลงกันได้ จะแจ้งให้พนักงานท่ีเก่ียวข้องกับสหภาพแรงงานทราบ
อะไร? จะน าข้อตกลงไปจดทะเบียนเพ่ือเป็นสภาพการจ้างภายในก่ีวนั? 

14. การบันทึกข้อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ้างท่ีดีต้องท าอย่างไร? ท าข้อตกลงได้ไม่เกินก่ีปี? 

15. กรณีท่ีสหภาพแรงงานกับบริษัทเจรจาไม่สามารถตกลงกันได้ นายจ้างส่ังปิดงานท่ีผิดกฎหมาย หรือส่ัง
ปิดงานท่ีถกูกฎหมายต้องท าอย่างไร? 

16. การชุมนุมนัดหยดุงานของสหภาพแรงงานท่ีถกูกฎหมาย และผิดกฎหมายต้องท าอย่างไร? 

17. การปิดงานของนายจ้างท้ังถกูหรือผิดกฎหมาย จะมีผลกระทบอย่างไร? 

18. การชุมนุมนัดหยดุงานของสหภาพแรงงานท้ังถกู หรือผิดกฎหมายจะมีผลกระทบอย่างไร? 

19. การเลิกสหภาพแรงงานท่ีถกูกฎหมาย หรือผิดกฎหมายต้องท าอย่างไร? 

20. การแต่งตั้งกรรมการลูกจ้าง / บทบาทน้าท่ี / การลงโทษกรรมการลูกจ้างต้องท าอย่างไร? 
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21. บทบาทหน้าท่ีของสหภาพแรงงาน และสมาชิกของสหภาพแรงงาน มีอะไรบ้าง? 

22. การกล่าวโทษสมาชิกของสหภาพแรงงาน และการร้องทุกข์ของสมาชิกสหภาพแรงงานต้องท าอย่างไร? 

23. การอนุญาตให้ผู้น าแรงงานหรือสมาชิกของสหภาพแรงงานไปประชุมหรือไปอบรมสัมมนาตามสถานท่ี
ต่างๆ เช่น หน่วยงานภาครัฐ – สมาพันธ์ลูกจ้าง – สภาองค์การลูกจ้างแรงงาน จะมีผลดีหรือผลเสียแก่บริษัทฯอย่างไร? 

24. การบริหารงานบุคคลท่ีก่อให้เกิดการสร้างแรงงานสัมพันธ์ท่ีดี ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง มีอะไรบ้าง? 

25. ค าพิพากษาฎีกาท่ีตัดสินคดีแรงงาน ท่ีควรรู้มีอะไรบ้าง? 

ถาม –ตอบ –แนะน า 

วิทยากร         อาจารย์สมบัติ น้อยหว้า 

ปัจจุบัน        เป็นผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานกลาง จังหวัดสมทุรปราการ พ.ศ. 2560 

ประวัติการท างาน / ประสบการณ์ 

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

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

- เป็นผู้ไกล่เกล่ีย/ประนีประนอมระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างหรือสหภาพแรงงาน ท่ีมีคดีมาสู่ศาล 

- เป็นท่ีปรึกษาด้านแรงงานผ่านการรับรองการจดทะเบียนท่ีกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2551-2563 

- เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้ความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน/กฎหมายอาญา / กฎหมายประกันสังคม 

- ผ่านการอบรมหลักสูตรการเป็นวิทยากรบรรยายด้านการป้องกันและส่งเสริมความปลอดภัยในการท างาน 
พ.ศ. 2557 

- เป็นผู้ จัดการฝ่ายบุคคลท่ี บริษัท ดับบลิวเอสเอสกรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากัด พ.ศ. 2559 

- เป็นกรรมการ (บอร์ด) ค่าจ้างขัน้ต 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  
3.และในกรณทีี่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามทีส่่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งส้ิน   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  

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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