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 Online by zoom  พร้อมรับใบวุฒิบัตรฟรี 
เทคนิค...การเจรจาต่อรองข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงานและ 

การบันทกึข้อตกลงระหว่างนายจ้างกบัสหภาพแรงงาน 
ให้ค ำปรึกษำผู้เข้ำร่วมสัมมนำ หลงักำรสัมมนำ “ ฟรี ” ตลอดกำลไม่มีค่ำใช้จ่ำย 

วันพุธท่ี  14  ธันวาคม  2565    เวลา 13.00-17.00 น. 

อบรมเป็นแบบ Online  ผ่าน Program Zoom  
 

วิทยากร  อาจารย์สมบัติ  น้อยหว้า 

ประสบการณ์  >>  เป็นผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานกลางกรุงเทพฯ 9  ปี   

รบัส่วนลดพิเศษ  สมคัร 3 ท่านเขา้ฟรเีพิ่ ม 1 ท่านทนัที !!! 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อใหผู้บ้ริหาร ผูแ้ทนในการเจรจาขอ้เรียกร้องทราบถึงสิทธิ ของนายจา้ง สิทธิของลูกจา้ง ในกรณี ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงร้องขอให้
มีการเปล่ียนแปลงสภาพการจา้ง การปฏิบติัให้ถูกตอ้งตามกฎหมาย พระราชบญัญติัแรงงานสัมพนัธ์ พ. ศ. 2518 ตอ้งด าเนินการ
อยา่งไร.. 
 2. เพื่อใหผู้เ้ขา้รับการอบรมน าความรู้ท่ีไดรั้บปฏิบติัไดจ้ริงต่อการน าเสนอ นโยบาย การเรียนรู้เทคนิคในการเจรจาต่อรองขอ้
เรียกร้อง กรณีสหภาพแรงงานยืน่ขอ้เรียกร้องต่อนายจา้ง หรือนายจา้งยืน่ขอ้เรียกร้องสวน เพื่อขอเปล่ียนแปลงสภาพการจา้ง ใช้
หลกัการเจรจาอยา่งไร..ใหต้กลงกนัไดภ้ายในองคก์ร และทราบถึงการ จดัท าบนัทึกขอ้ตกลงขอ้เรียกร้องท่ีนายจา้งและสหภาพ
ฯจดัท าข้ึนเพื่อแจง้ต่อหน่วยงานภาครัฐ ตอ้งก าหนดขอ้ความใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งไดรั้บสิทธิอยา่งไร...                                                                                                                                                                                                                              
3. เพื่อใหน้ายจา้งผูบ้ริหารทราบถึง ในระหวา่งขอ้ตกลงมีผลบงัคบัใช ้ในกรณีนายจา้งประสบปัญหาทางเศรษฐกิจอยา่งร้ายแรง
จนเป็นเหตุใหน้ายจา้งไม่สามารถ จ่ายสวสัดิการ หรือปฏิบติัตามขอ้ตกลงได ้แนวทางการแกปั้ญหาท่ีดี ตอ้งปฏิบติั และ
ด าเนินการอยา่งไร...  
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หัวข้อในการอบรม 
หมวด 1: การเขียนข้อเรียกร้อง, การเจรจาต่อรองและบันทึกข้อตกลง 
1. กฎหมำยแรงงำนสัมพนัธ์ให้สิทธินำยจ้ำงกรณีจัดตั้ง เป็นองค์กร และมีฐำนะเป็นนิติบุคคลมีกรณีอะไรบ้ำง..? 

    ยกตัวอย่ำง : กำรจดัตั้ง สหพนัธ์นำยจ้ำง สภำองค์กำรนำยจ้ำง  พร้อมค ำอธิบำย                                                                                                    

2. กฎหมำยแรงงำนสัมพนัธ์ให้สิทธิลูกจ้ำง กรณีจัดตั้ง เป็นองค์กร และมีฐำนะเป็นนิติบุคคลมีกรณีใดบ้ำง..?                                                             

ยกตัวอย่ำง : กำรจัดตั้งสหภำพแรงงำน จัดตั้งสหพนัธ์แรงงำน และจัดตั้งสภำองค์กำรลูกจ้ำงแรงงำน  พร้อมค ำอธิบำย                                               

3. สหภำพแรงงำน ย่ืนข้อเรียกร้องต่อนำยจ้ำง เพ่ือขอเปลีย่นแปลงสภำพกำรจ้ำง จะกระท ำได้เม่ือใด.. และมีขอบเขตในกำรก ำหนด

ข้อเรียกร้อง ตำมกฎหมำยหรือไม่... เพรำะอะไร?                                                                                                                                                  

 ยกตัวอย่ำง : กำรย่ืนข้อเรียกร้อง กำรก ำหนดข้อเรียกร้องของสหภำพแรงงำน  พร้อมค ำอธิบำย                                                                            

4. กรณีนำยจ้ำงมีนโยบำยย่ืนข้อเรียกร้องสวนต่อสหภำพแรงงำน เพ่ือขอเปลี่ยนแปลงสภำพกำรจ้ำงเดมิทีมี่อยู่ หรือเพ่ือขอ

เปลีย่นแปลงข้อเรียกร้องที่สหภำพแรงงำนย่ืนเข้ำมำใหม่จะกระท ำได้เม่ือใด..และมีขอบเขตในกำรก ำหนดข้อเรียกร้องตำม

กฎหมำยหรือไม่..เพรำะอะไร..?                                                                                                                                                                                                                     

มีตัวอย่ำง : กำรก ำหนดข้อเรียกร้องเพ่ือย่ืนสวนต่อสหภำพแรงงำน แจกให้ผู้เข้ำร่วมสัมมนำ  พร้อมค ำอธิบำย                                                                                                                                                                                                                

5. กำรก ำหนดตัวแทน ในกำรเจรจำข้อเรียกร้องของฝ่ำยนำยจ้ำง พจิำรณำจำกคุณสมบัติอะไรบ้ำง..?                                                              

ยกตัวอย่ำง : กำรพจิำรณำจำกต ำแหน่งงำน ควำมพร้อมด้ำนต่ำงๆ  พร้อมค ำอธิบำย                                                                                                    

6. กำรก ำหนดที่ปรึกษำ ในกำรเจรจำข้อเรียกร้องของฝ่ำยนำยจ้ำง มีขอบเขตในกำรก ำหนด และต้องมีคุณสมบัติตำมกฎหมำย

อะไรบ้ำง..?                                                                                                                                                                                                         

ยกตัวอย่ำง : กำรพจิำรณำเพ่ือก ำหนดคุณสมบัติ ตำมกฎหมำย พร้อมค ำอธิบำย                                                                                                           

 7. เม่ือมีนำยจ้ำงหรือสหภำพแรงงำนย่ืนข้อเรียกร้องต่อกนั และได้มีกำรเจรจำกนัคร้ังหนึ่งแล้ว กำรเล่ือนเจรจำกนัในคร้ังต่อไป 

จะเล่ือนได้กีค่ร้ัง แต่ละคร้ังต้องห่ำงกนั กีว่ัน มีบทบัญญัติไว้ตำมลงกฎหมำยหรือไม่..เพรำะอะไร..?                                                                                                                                                         

ยกตัวอย่ำง :  กำรรับข้อเรียกร้อง กำรเจรจำกนัคร้ังแรก กำรก ำหนดวันในคร้ังต่อไป  พร้อมค ำอธิบำย   

8. เทคนคิในกำรเจรจำข้อเรียกร้องของผู้แทนฝ่ำยนำยจ้ำงและกำรน ำเสนอ นโยบำยเพ่ือให้มีกำรเปลีย่นแปลงสภำพกำรจ้ำงต้อง

วำงกลยุทธ์อย่ำงไร...ถึงจะท ำให้กำรเจรจำข้อเรียกร้องต่อสหภำพแรงงำนตกลงกนัได้ในองค์กรด้วยดี                                                                                                                     
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ยกตัวอย่ำง :  กำรน ำเสนอเหตุผลข้อเรียกร้องในแต่ละข้อท่ีจะขอให้มีกำรเปลี่ยนแปลง พร้อมค ำอธิบำย                                                                      

9.  เทคนคิในกำรเจรจำ กรณีก ำหนดให้จ่ำยเงินโบนัสประจ ำปี ต้องเสนอเง่ือนไขให้ผู้มีสิทธิจะได้รับอย่ำงไร..?                                                                                   

ยกตัวอย่ำง :  กำรน ำเสนอ ให้ได้รับสิทธิ มำกกว่ำก ำหนด และให้ได้รับน้อยกว่ำก ำหนด  พร้อมค ำอธิบำย                                                                                     

10. กำรน ำเสนอข้อเรียกร้องท่ีตกลงกนัให้มีผลบังคับใช้ และมีระยะเวลำ 3 ปี จะเกดิผลดีต่อองค์กร อะไรบ้ำ..?                                                

ยกตัวอย่ำง :  กำรให้เหตุผล ข้อตกลงท่ีก ำหนดเป็น 1 ปี แตกต่ำงจำก 3 ปี พร้อมค ำอธิบำย                                                                                      

11.  กำรจัดท ำบันทึกข้อตกลงข้อเรียกร้องของนำยจ้ำงกบัสหภำพแรงงำน เพ่ือน ำไปจดทะเบยีนต่อหน่วยงำนภำครัฐ เพ่ือให้

เป็นสภำพกำรจ้ำง ต้องก ำหนดข้อควำมให้ผู้เกีย่วข้องได้รับสิทธิอย่ำงไร..?                                                                                                                                                  

มีตัวอย่ำง : กำรจัดท ำบันทึกข้อตกลง และกำรก ำหนดสิทธิหรือเง่ือนไขกำรได้รับสิทธิ  แจกให้ผู้เข้ำร่วมสัมมนำ  พร้อม

ค ำอธิบำย                                                                                                                                                                                                                      

12 . เม่ือเจรจำข้อเรียกร้องกบัสหภำพแรงงำนและตกลงกนัได้แล้ว ในระหว่ำงที่จัดท ำเอกสำร ก่อนที่จะน ำไปจดทะเบยีนต่อ

หน่วยงำนภำครัฐ ในกรณี มีสมำชิกของสหภำพแรงงำนไม่เห็นด้วยในข้อตกลงและคัดค้ำนรวมตัวกนัชุมนุมก่อม็อบ ท ำได้

หรือไม่.เพรำะอะไร..?                                                                                                                                                                                                            

ยกตัวอย่ำง :  กำรแก้ปัญหำของผู้แทนฝ่ำยนำยจ้ำง และกำรท ำหน้ำท่ีของผู้แทนสหภำพแรงงำน  พร้อมค ำอธิบำย                                                                              

13. ในกรณีนำยจ้ำงเจรจำข้อเรียกร้องกบัสหภำพแรงงำนแล้วไม่สำมำรถตกลงกนัได้ กระบวนกำรแจ้งประนอมข้อพพิำท

แรงงำนต่อหน่วยงำนภำครัฐ ต้องด ำเนินกำรอย่ำงไร..?                                                                                                                                                     

ยกตัวอย่ำง :  กำรจัดท ำเอกสำร และขั้นตอนในกำรแจ้งประนอมข้อพพิำทแรงงำน  พร้อมค ำอธิบำย                                                                       

14 . เม่ือมีกำรเจรจำข้อเรียกร้องระหว่ำงผู้แทนฝ่ำยนำยจ้ำงกบัสหภำพแรงงำนแล้ว กรณีไม่สำมำรถตกลงกนัได้ นำยจ้ำงมีสิทธิ

ท่ีจะปิดงำนหรือสหภำพแรงงำนมีสิทธิท่ีจะชุมนุมนัดหยุดงำน ต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยอย่ำงไร..?                                                                               

ยกตัวอย่ำง :  กำรปฏิบัติตำม ขั้นตอนของสิทธิตำมกฎหมำย  พร้อมค ำอธิบำย                                                                                                              

15. กรณีองค์กรมีสหภำพแรงงำน 2 สภำพแรงงำน เช่น สหภำพแรงงำนผู้บังคับบัญชำ และสหภำพแรงงำนระดับปฏิบัติกำร 

นำยจ้ำงต้องปฏิบัติต่อ สหภำพแรงงำนทั้ง 2 แห่งอย่ำงไร..?                                                                                                                                                

ยกตัวอย่ำง :  กำรย่ืนข้อเรียกร้อง กำรเจรจำ กำรบันทึกข้อตกลง กำรบังคับใช้ข้อตกลง  พร้อมค ำอธิบำย                                                                

16.  ในระหว่ำง ข้อตกลงมีผลบังคับใช้ นำยจ้ำงต้องปฏิบัติต่อผู้เกีย่วข้องและสมำชิกของสหภำพแรงงำนอย่ำงไร..?                                                                  

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


www.hrdzenter.com 

(We are The B.E.S.T Solution You can 

trust) 

 

E-mail : hrdzenter@gmail.com 
 

Tel : 090 645 0992, 089-606-0444 

 

บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด (สนญ.)  เลขท่ี 171/162  ซอยพุทธบูชา 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 

ยกตัวอย่ำง : กำรจ่ำยสวัสดิกำร และกำรลงโทษทำงวินัย หรือกำรเล่ือน ลด ปลด ย้ำย สมำชิกของสหภำพแรงงำน  พร้อม

ค ำอธิบำย                                                               

17. ในระหว่ำง ข้อตกลงมีผลบังคับใช้ กรณีนำยจ้ำงเพกิเฉยไม่ปฏิบัติตำมข้อตกลง และไม่มีเหตุอนัสมควร กำรเรียกร้องสิทธิ

ของผู้มีสิทธิที่จะได้รับสวัสดิกำรตำมที่ตกลงกนัไว้จะร้องทุกข์ ได้ท่ีไหนบ้ำง..?                                                                                                                               

ยกตัวอย่ำง :  กำรเรียกร้องสิทธิ ทำงกฎหมำยต่อหน่วยงำนภำครัฐ  พร้อมค ำอธิบำย                                                                                                                                      

18. ในระหว่ำงข้อตกลงมีผลบังคับใช้ กรณีบริษัทฯประสบปัญหำทำงเศรษฐกจิสำเหตุจำกโรคระบำด หรือเกดิภัยพบิัติทำง

ธรรมชำติจนเป็นเหตุให้ได้รับควำมเสียหำยร้ำยแรง นำยจ้ำงไม่สำมำรถจ่ำยสวัสดิกำรให้กบัลูกจ้ำงตำมท่ีได้ตกลงกนัไว้ นำยจ้ำง

ต้องปฏิบัติอย่ำงไร..?                                                                                                                                                                                                     

ยกตัวอย่ำง : กำรแก้ปัญหำที่ดี เพ่ือระงับ หรือ งด กำรจ่ำยสวัสดิกำรและกำรบังคับใช้  พร้อมค ำอธิบำย                                                                                                           

19. กรณีบริษัทฯ มีโรงงำนหลำยแห่งซ่ึงอยู่ตำมสำขำ ตั้งอยู่ห่ำงไกลกนั และเป็นช่ือบริษัทฯเดียวกนั ลูกจ้ำงมีสิทธิตั้งสหภำพ

แรงงำนของแต่ละที่ท่ีอยู่ตำมสำขำได้หรือไม่..กฎหมำยให้สิทธิลูกจ้ำงหรือไม่.. เพรำะอะไร..?                                                                                                                                                                 

 ยกตัวอย่ำง : องค์ประกอบในกำรจดทะเบียนจัดตั้งสหภำพแรงงำน  พร้อมค ำอธิบำย                                                                                                                                

20. กำรแต่งตั้งกรรมกำรลูกจ้ำง ในกรณี บริษัทฯ มีโรงงำนหลำยแห่ง กำรนับจ ำนวนพนักงำน เพ่ือแต่งตั้งกรรมกำรลูกจ้ำง ให้

ได้ตำม ส่วน ตำมกฎหมำยต้องนับจ ำนวน พนักงำนอย่ำงไร.. ถึงจะแต่งตั้งกรรมกำรลูกจ้ำงท่ีชอบด้วยกฎหมำย                                                                             

ยกตัวอย่ำง : บริษัทฯมีโรงงำนอยู่ 3 แห่ง ซ่ึงเป็นช่ือบริษัทฯเดียวกนั  พร้อมค ำอธิบำย                                                                                              

21. ท ำไม..กรรมกำรบริหำรสหภำพแรงงำนต้องพยำยำมรับต ำแหน่งกรรมกำรลูกจ้ำง (คนเดียว ท ำหน้ำที่ 2 ต ำแหน่ง )เพรำะ

อะไร..?                                                                                                                                                                                                             

ยกตัวอย่ำง :  กำรได้รับสิทธิ คุ้มครองทำงกฎหมำยแรงงำนสัมพนัธ์  พร้อมค ำอธิบำย                                                                                                                                             

22. ในระหว่ำงเจรจำข้อเรียกร้อง นำยจ้ำงต้องกำรสร้ำงควำมกดดันให้สหภำพแรงงำน ต้องด ำเนินกำรอย่ำงไร..?                                       

ยกตัวอย่ำง : นำยจ้ำง ย่ืนข้อเรียกร้องสวน และกำรก ำหนดข้อเรียกร้องของนำยจ้ำง                                                                                                

23. ในกรณีที่ประธำนสหภำพฯ หรือกรรมกำรลูกจ้ำง มีพฤติกรรมดื้อ - ก่อกวน - ชอบสร้ำงปัญหำ - เป็นนักบุกระดม เพ่ือให้

เกดิปัญหำในองค์กรบ่อยๆ  ผู้บริหำรหรือ HR. จะท ำให้หยุดพฤติกรรมได้อย่ำงไร..?                                                                                                    

ยกตัวอย่ำง : กำรใช้เทคนิคและ วิธีที่จะท ำให้ปัญหำหมดไป                                                                                                                                     
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24. ในระหว่ำงเจรจำข้อเรียกร้อง พนักงำนไม่ท ำงำนล่วงเวลำ (ไม่ท ำ OT. ) ในวันท ำงำนปกติหรือในวันหยุด เพรำะมีผู้น ำ

แรงงำนแนะน ำ  ผู้บริหำร - HR.จะกล่ำวโทษต้องด ำเนินกำรอย่ำงไร..?                                                                                                                                                                     

ยกตัวอย่ำง :  กำรตรวจสอบข้อมูล - กำรก ำหนดควำมเสียหำยที่เกดิขึน้ – กำรพจิำรณำลงโทษทำงวินัย                                                                 

25.กรณีสหภำพแรงงำนชุมนุมกนัหน้ำโรงงำนและ ปิดถนน ไม่ให้ รถเข้ำ - ออก นำยจ้ำงส่งสินค้ำให้กับลูกค้ำไม่ได้จะเอำผิด

สหภำพต้องด ำเนินกำรอย่ำงไร..?                                                                                                                                                                                    

ยกตัวอย่ำง : กำรตรวจสอบควำมเสียหำย - กำรพจิำรณำเพ่ือก ำหนดลงโทษ หรือพจิำรณำเลิกจ้ำง 

26. ผู้น ำแรงงำนชักน ำองค์กรสหภำพฯ ไปในทำงทีผ่ิด จะเกดิผลกระทบต่อนำยจ้ำงหรือต่อลูกจ้ำงอย่ำงไร..?                                                                                                                

ยกตัวอย่ำง :ยกตัวอย่ำง : กำรเกดิผลกระทบต่อนำยจ้ำง - ผลกระทบต่อลูกจ้ำง                                                                                                                                                                                                                   

                 หมวด : 2 ค ำพพิำกษำฎกีำ ทีต่ัดสินคดี กรรมกำรสหภำพฯ  กรรมกำรลูกจ้ำง   
26. ประธำนสหภำพแรงงำนซ่ึงเป็นกรรมกำรลูกจ้ำง ลำงำน 3วันเพ่ือไปแก้ปัญหำข้อพพิำทแรงงำนท่ีเกดิขึน้กบัลูกจ้ำงของ

บริษัทฯ                      มีจอุ่อนตรงไหน....? ท ำไม....? นำยจ้ำงเลกิจ้ำงได้โดยไม่จ่ำยค่ำชดเชยใดๆ 
มีค ำพพิำกษำฎีกำ  ตัดสินคดีนี ้   พร้อมค ำอธิบำย                                                                                                                                          

27. ประธำนฯ- กรรมกำรสหภำพฯมีสิทธิลำงำน เพ่ือท ำกจิกรรมของสหภำพแรงงำน ตำม พรบ. 18 ม.120 มีกรณีใดบ้ำง และ 

บำงกจิกรรมลูกจ้ำงชอบลำโดยไม่มีสิทธิลำ  มีกรณีใดบ้ำ’..? 

มีค ำพพิำกษำฎีกำ   ตัดสินคดีนี ้ พร้อมค ำอธิบำย                                                                                                                                                                                                                                                                 

28. ศำลจะอนุญำตให้ นำยจ้ำงเลกิจ้ำงกรรมกำรลูกจ้ำงตำม  มำตรำ 52ได้ พจิำรณำจำกอะไร..? 

มีค ำพพิำกษำฎีกำ  ตัดสินคดีนี ้ พร้อมค ำอธิบำย                                                                                                                                                  

29. สมำชิกของสหภำพแรงงำนฯ เม่ือเกดิปัญหำท ำไม..? มีสิทธิ มอบอ ำนำจให้สหภำพแรงงำนด ำเดินกำรแทนได้..? 

มีค ำพพิำกษำฎีกำ  ตัดสินคดีนี ้ พร้อมค ำอธิบำย                                                                                                                                              

30 . ข้อตกลงอนัเกดิจำก กำรย่ืนข้อเรียกร้องของสหภำพแรงงำน ที่นำยจ้ำงให้ กรณีนำยจ้ำง หรือลูกจ้ำงร้องขอ ให้มีกำร

เปลีย่นแปลง ต้องท ำอย่ำงไร..? 

มีค ำพพิำกษำฎีกำ  ตัดสินคดีนี ้ พร้อมค ำอธิบำย  
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31. นำยจ้ำงมีค ำส่ังย้ำยกรรมกำรสหภำพฯ ต่อมำได้มีควำมย่ืนข้อเรียกร้อง ของสหภำพฯเพ่ือขอเปลีย่นแปลง สภำพกำรจ้ำง 

ลูกจ้ำงไม่ไปตำมส ำส่ังย้ำยนำยจ้ำงออกใบเตือน ระหว่ำงย่ืนข้อเรียกร้องท ำได้หรือไม่เพรำะอะไร..? 

มีค ำพพิำกษำฎีกำ  ตัดสินคดีนี ้ พร้อมค ำอธิบำย                                                                                                                                            

32. พนักงำน 190 คน พละงำน ประท้วงโดยไม่มีกำรแจ้งข้อเรียกร้องเป็นหนังสือ -ไม่มีกำรลงช่ือ -ไม่มีกำรลงรำยมือช่ือของ

ลูกจ้ำง ท่ีเกีย่วข้องกบัข้อเรียกร้อง ตำม พรบ.18 มำตรำ.13 ลูกจ้ำงจะมีควำมผิดอะไรบ้ำงฯ 

มีค ำพพิำกษำฎีกำ  ตัดสินคดีนี ้ พร้อมค ำอธิบำย                                                                                                                                          

 33. ลูกจ้ำงท่ีเป็นหัวหน้ำงำน เป็นสมำชิกของ สหภำพแรงงำนไม่ได้เพรำะอะไร..? มีองค์ประกอบทำงกฎหมำยย่ำงไร..?  

มีค ำพพิำกษำฎีกำ  ตัดสินคดีนี ้ พร้อมค ำอธิบำย                                                                                                                                                       

34 .กรรมกำรผู้มีอ ำนำจ และ ผู้จัดกำรฝ่ำยบุคคล ท ำไม..?  เป็นกรรมกำรลูกจ้ำงไม่ได้...? เพรำะอะไร..? 

มีค ำพพิำกษำฎีกำ  ตัดสินคดีนี ้   พร้อมค ำอธิบำย  

35.นำยจ้ำงเลกิจ้ำงกรรมกำรลูกจ้ำง ต้องแจ้งคณะกรรมหำรสหภำพฯ หรือไม่ ..?  เพรำะอะไร..?  

มีค ำพพิำกษำฎีกำ  ตัดสินคดีนี ้พร้อมค ำอธิบำย                                                                                                                                            

36. เลกิจ้ำงกรรมกำรสหภำพฯ ต้องขออ ำนำจศำลหรือไม่...? เพรำะอะไร..? 

มีค ำพพิำกษำฎีกำ  ตัดสินคดีนี ้ พร้อมค ำอธิบำย                                                                                                                                                 

37. นำยจ้ำงย้ำยกรรมกำรลูกจ้ำง ต้องขออ ำนำจศำลหรือไม่..? เพรำะอะไร  

มีค ำพพิำกษำฎีกำ  ตัดสินคดีนี ้พร้อมค ำอธิบำย  

38. นำยจ้ำงขออ ำนำจศำลเลกิจ้ำงกรรมกำรลูกจ้ำงตำม  มำตรำ 52 เม่ือศำลอนุญำตแล้ว นำยจ้ำงออกหนังสือเลกิจ้ำงได้เลย

หรือไม่ เพรำะคดียังไม่ส้ินสุด เพรำะอะไร  

มีค ำพพิำกษำฎีกำ  ตัดสินคดีนี ้พร้อมค ำอธิบำ1ย                                                                                                                                              

39. มีมติของลูกข้ำงในบริษัทฯ เสียงเกนิกึง่หนึ่ง ปลดกรรมกำรลูกจ้ำง ออกจำกต ำแหน่ง นำยจ้ำงมีโรงงำน และ สำขำ มี

พนักงำนอยู่สองแห่ง ต้องนับจ ำนวนของพนักงำนอย่ำงไร..? ถึงจะท ำได้ตำมกฎหมำย 
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มีค ำพพิำกษำฎีกำ  ตัดสินคดีนี ้พร้อมค ำอธิบำย                                                                                                                                             

40 .สิทธิในกำร นัดชุมนุม - นัดหยุดงำน ของลูกจ้ำง ในกำรย่ืนข้อเรียกร้องจะเกดิขึน้เมือใด ..? 

มีค ำพพิำกษำฎีกำ  ตัดสินคดีนี ้พร้อมค ำอธิบำย 

• ถำม - ตอบ - แนะน ำ 

• ผู้เข้ำร่วมสัมมนำ - นำยจ้ำง - ผู้บริหำร - ผู้แทนเจรจำข้อเรียกร้อง  

• ให้ค ำปรึกษำผู้เข้ำร่วมสัมมนำ หลงักำรสัมมนำ “ ฟรี ” ตลอดกำลไม่มีค่ำใช้จ่ำย  
 
 
 

วิทยากร         อาจารย์สมบัติ  น้อยหว้า 
      การศึกษา      ปริญญาตรี  รัฐประศาสนศาสตร์  
      ปัจจุบัน          เป็นผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานกลาง จ.สมทุรปราการ 

ประสบการณ์ด้านแรงงานท่ีต่างประเทศ 
..... ประเทศมาเลเซีย  พ.ศ. 2546                       

.   ..... ประเทศญ่ีปุ่น  พ.ศ. 2554                                                                             
...... นครเจนนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์      เป็นเวลา 19 วัน พ.ศ. 2551 

ประวัติการท างาน / ประสบการณ์ 
• เป็นผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานกลางกรุงเทพฯ 9 ปี  
• เป็นผู้ไกล่เกลี่ยคดีแรงงานในศาลแรงงานกลางกรุงเทพฯ 
• เป็นกรรมการ (บอร์ด) ค่าจ้างขัน้ต า่ ท่ีกระทรวงแรงงาน 
• เป็นท่ีปรึกษาด้านแรงงาน จดทะเบียน ท่ีกระทรวงแรงงาน 
• เป็นอนุกรรมการประกันสังคม ณ ส านักงานใหญ่  จ. นนทบุรี 
• เป็นท่ีปรึกษาด้านแรงงาน บริษัทฯเอกชนในเขตุกรุงเทพฯและต่างจังหวัด 
• วิทยากรบรรยายหลักสูตร 40 ประเดน็ เดด็ๆ..ท่ีผู้บริหารงานHR.มือใหม่ต้องรู้  
• วิทยากรบรรยายหลักสูตร Update กฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ท่ีใช้ปี2565 
• วิทยากรบรรยายหลักสูตร การบริหารงาน-บริหารคนของนายจ้างในบริษัทเอกชน  
• วิทยากรบรรยายหลักสูตร สวัสดิการ-ลงโทษ-เลิกจ้างท่ีผู้บริหารและHR.ห้ามพลาด  
• วิทยากรบรรยายหลักสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรองข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงาน  
• วิทยากรบรรยายหลักสูตร การเขยีนสัญญาจ้าง-เขยีนระเบียบปฏิบัติ-ประกาศ-ค าส่ัง  
• วิทยากรบรรยายหลักสูตร การปฏิบัติตนท่ีดีขณะเป็นลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ  
• วิทยากรบรรยายหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารและหัวหน้างานยคุใหม่ท่ีดี 
• วิทยากรบรรยายหลักสูตร เจาะลึก...การสรรหาว่าจ้างพนักงานใหม่เข้าท างานในองค์กร  

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


www.hrdzenter.com 

(We are The B.E.S.T Solution You can 

trust) 

 

E-mail : hrdzenter@gmail.com 
 

Tel : 090 645 0992, 089-606-0444 

 

บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด (สนญ.)  เลขท่ี 171/162  ซอยพุทธบูชา 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 

• วิทยากรบรรยายหลักสูตร เลิกจ้างอย่างไร.ไม่ให้เกิดปัญหาลูกจ้างฟ้องศาลแรงงานภายหลัง  
• วิทยากรบรรยายหลักสูตร การบริหารและขอบเขตการใช้อ านาจตามหน้าท่ีของหัวหน้างาน  
• วิทยากรบรรยายหลักสูตร การด ารงตนของผู้บริหารและหัวหน้างานท่ีดีต้องปฏิบัติอย่างไร.. 
• วิทยากรบรรยายหลักสูตร การน าเข้าและจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายภายใต้ MOU.  
• วิทยากรบรรยายหลักสูตร การจัดท าข้อบังคับในการท างานให้สอดคล้องกับกฎหมายแรงงาน   
• วิทยากรบรรยายหลักสูตร เจาะลึก...การเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือการเลิกจ้างในกรณีต่างๆ         
• วิทยากรบรรยายหลักสูตร การบริหารงานกรณีสอบสวนความผิด-ลงโทษทางวินัยหรือเลิกจ้าง 
• วิทยากรบรรยายหลักสูตร Update กฎหมายแรงงานและกฎหมายประกันสังคมท่ีใช้ล่าสุดปี2565 
• วิทยากรบรรยายหลักสูตร การเตรียมความพร้อมรับมือ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปี 2565  
• วิทยากรบรรยายหลักสูตร ได้รับผลกระทบจากพิษเศรษฐกิจ มีนโยบายเลิกจ้างอย่างไร..ไม่ให้ถูกฟ้อง 
• วิทยากรบรรยายหลักสูตร เจาะลึก..การจ้างแรงงานผ่านบริษัทรับเหมา(outsource)ต้องบริหารอย่างไร. 

 
 
 
 

ค่าใชจ้่ายในการอบรม Online by Zoom 

รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 ม้ือ อาหารกลางวันและใบรบัรองวุฒิบตัร 

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษมีูลค่าเพิม่ 7% ภาษหีัก ณ ที่จ่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาพเิศษท่านละ 1,900 133 57 1,976 

สมัคร 3 เข้าฟรีเพิม่ + 1 ท่าน 5,700 399 171 5,928 

 
 

รายละเอียดหลกัสูตรอ่ืน ๆ  เพิม่เติมได้ที่นี่  คล๊ิก  http://www.hrdzenter.com/ 
 

ส ารองที่นั่ง  ติดต่อเพิม่เติมได้ที่     คุณธนนันท์     090 645 0992 , 089 606 0444, Line :  hrdzenter   www.hrdzenter.com ,E-mail : 
hrdzentertraining@gmail.com , jiw473@gmail.com   www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 

รายละเอียดการช าระเงนิ 

 การชำระเงิน โอนเข้าบัญชี ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด   

  บัญชีออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 206-237-174-0 
 กรณีชำระเงินแล้ว กรุณา Scan  หรือถ่ายรูป  สลิป Pay in มาท่ี  Line  : hrdzenter    
 หรือ mail  : hrdzentertraining@gmail.com, jiw473@gmail.com 
   กรุณาหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด   

เลขที่ 171/162  ซอยพุทธบชูา 39  แยก 1-1  แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 (สำนักงานใหญ่)    เลขที่ผู้เสียภาษี 
0105555113021 
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บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด (สนญ.)  เลขท่ี 171/162  ซอยพุทธบูชา 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 

การแจง้ยกเลิก: 1. ผูส้มคัรสามารถท่ีจะยกเลิกการเขา้อบรมได ้ในกรณีท่ีท่านยกเลิกก่อนวนังาน 10 วนั  โดยไม่เสียค่าใชจ้่าย 

2. กรณีท่ีท่านแจง้ยกเลิกก่อนวนัสัมมนาก่อนวนังาน  1-7 วนั บริษทัฯ จะหกัค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมคัร  

3.และในกรณีที่ท่ำนยกเลิกในวันสัมมนำหรือไม่มำตำมที่ส่งใบสมัครมำแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งส้ิน   หรือหำกท่ำนยังไม่ช ำระค่ำสัมมนำ  ทำงบริษัท 
ต้องขอเก็บค่ำธุรกำรจ ำนวน  30 %  ทันท ี   
 

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

