
 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จาํกดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             
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หลกัสตูรอบรม เลกิจา้งพนกังานอยา่งไร  
ไมใ่หเ้กดิปญัหาฟ้องศาลแรงงาน 

 
 

วทิยากร: อาจารยส์มบตั ิ นอ้ยหวา้ 
เป็นผูพ้พิากษาสมทบศาลแรงงานกลาง 8 ปี , เป็นผูป้ระนอมคดใีนชั Kนศาลแรงงานกลาง 

เป็นทีLปรกึษาดา้นแรงงาน,จดทะเบยีนทีLกระทรวงแรงงาน,เป็นกรรมการ (บอรด์) คา่จา้งขั KนตํLาทีLกระทรวงแรงงาน 
เป็นอนุกรรมการประกนัสงัคม สาํนักงานใหญ ่จ.นนทบรุ,ีเป็นผูจ้ัดการฝ่ายบคุคล  

บรษัิท ดบับลวิ เอส เอส กรุ๊ป ประเทศไทย จํากัด,เป็นวทิยากรบรรยายพเิศษกฎหมายแรงงาน / กฎหมายประกนัสงัคม 
เป็นวทิยากรบรรยาย การป้องกันและสง่เสรมิความปลอดภัยในการทํางาน 

 

8 มถินุายน 2561 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

*สถานทีLจัดอบรมอาจเปลีLยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

หลกัการและเหตผุล 
 

 สถานประกอบกิจการของนายจา้งเป็นองคก์รหนึ�งที�จะตอ้งมีผูใ้ชแ้รงงาน อยูร่่วมกนัเป็นจาํนวนมาก ดงันั'น นายจา้งจึงมกัจะ
นาํหลกักฎหมายหรือสร้างขอ้บงัคบัในการทาํงานขึ'น เพื�อให้ลูกจา้งทุกคนตอ้งปฏิบติังาน ให้อยูใ่นระเบียบวินัยในการทาํงาน แตถ่า้
ลูกจ้างทาํผิดวินัยในการทาํงาน ซึ� งจะมีโทษถึงกบัถูกเลิกจา้งเมื�อผูมี้หน้าที�รับผิดชอบลูกจา้งที�ออกจากงาน การบริหารงานอยา่งมี
เมตตาธรรมหรือใชเ้ทคนิคนาํเสนอสิ�งที�จะช่วยเหลือลูกจา้งหลงัออกจากงาน เมื�อลูกจา้งมีความพึงพอใจการออกจากงาน ลูกจา้งกไ็ม่
จาํเป็นที�จะเรียกร้องสิทธิใดๆ ภายหลงั 
 

วตัถุประสงค์ 

1. เพื�อให้ผูเ้ขา้รับการอบรมไดท้ราบถึงบทลงโทษทางวินยั ตามขอ้บงัคบัในการทาํงานของนายจา้ง เมื�อมีลูกจา้งทาํผดิวินยั จะ

สอบขอ้เทจ็จริง เพื�อพิจารณาโทษที�จะไดรั้บ กรณีใดเป็นการทาํผิดวินยัร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรง 

2. เพื�อให้นาํองคค์วามรู้ที�ไดรั้บจากการอบรมไปปฏิบติังานจริงต่อการเขา้ตรวจสอบลูกจา้งก่อนออกจากงาน จะมีสิทธิไดรั้บ

เงินต่างๆ หรืออธิบายลูกจา้งไดเ้ขา้ใจ และยอมรับถึงปัญหาที�เกิดขึ'น เพื�อลาออกจากงานโดยจากกนัดว้ยดี 

3. เพื�อให้ทราบถึงการเขา้สู่กระบวนการต่อสู้คดีในศาล จะใชเ้ทคนิคหรือนาํเสนอหลกัการและเหตุผลต่อผูป้ระนอมคดี หรือใน

ชั'นสืบพยานในศาล จะดาํเนินการใหช้นะคดีอยา่งไร? 
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หัวข้อการบรรยาย 

1. ขอ้บงัคบัในการทาํงานที�นายจา้ง – ลูกจา้งตอ้งปฏิบติัตาม คืออะไร? 

2. กรรมการลูกจา้ง – กรรมการสวสัดิการ มีความจาํเป็นต่อองคก์รอยา่งไร? 

3. การสร้างคน เพื�อให้ทราบถึงขอ้มูลเชิงลึกต่อความตอ้งการ หรือพฤติกรรมของพนกังานตอ้งทาํอยา่งไร? 

4. โทษทางวินยั ตามขอ้บงัคบัของนายจา้งมีกี�สถาน อะไรบา้ง? 

5. การสอบสวนหาขอ้เท็จจริงเพื�อกาํหนดโทษใหเ้ป็นกรณีที�ร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรง พิจารณาจากอะไรบา้ง 

6. การนบัเวลาที�ทาํผดิซํ'าคาํเตือนนบัจากเวลาเท่าใด 

7. ลูกจา้งมาทาํงานสายเป็นอาจินนายจา้งเตือนหลายครั' งแลว้ไม่ฟังตอ้งปฏิบติัอยา่งไร 

8. ขณะทาํงานลูกจา้งด่าทอหวัหนา้งานต่อเพื�อนร่วมงานอื�น ตอ้งดาํเนินการอยา่งไร 

9. กรณีลูกจา้งทาํผดิซึ�งอยูใ่นระหวา่งสอบสวนขอ้เท็จจริงลูกจา้งชิงลาออกจากงานไป นายจา้งตอ้งดาํเนินการอยา่งไร 

10. กรณีลูกจา้งทาํผิดซึ� งอยู่ในระหว่างสอบสวยขอ้เท็จจริงและถูกพกังานโดยไม่มีกาํหนดลูกจา้งฟ้องศาลแรงงานเพื�อขอให้

นายจา้งรับกบัเขา้ทาํงานสามารถทาํไดห้รือไม่ 

11. ลูกจา้งออกจากงานไปเปิดบริษทัแข่งนายจา้งโดยผลิตสินคา้เดียวกนั นายจา้งจะเรียกร้องค่าเสียหายอยา่งไร 

12. ลูกจา้งลกัษณ์ทรัพยน์ายจา้งในหอพกัซึ�งนายจา้งจดัให้อยูน่ายจา้งเลิกจา้งไดห้รือไม่ 

13. นายจา้งจะลงโทษกรรมการลกูจา้ง ตอ้งดาํเนินการอยา่งไร 

14. นายจา้งจะให้กรรมการลูกจา้งพน้จากตาํแหน่ง ตอ้งดาํเนินการอยา่งไร 

15. การเลิกจา้งทดรองงาน รายวนั รายเดือน ตอ้งลอกกล่าวอยา่งไร 

16. ก่อนเลิกจา้งตอ้งตรวจสอบสิทธิG ของลูกจา้ง 10 ประการมีอะไรบา้ง 

17. เลิกจา้งกรณีทาํผดิวินยัในการทาํงานมีอะไรบา้ง 

18. เลิกจา้งกรณีทาํผดิอาญาโดยเจตนาต่อนายจา้ง มีอะไรบา้ง 

19. เลิกจา้ง กรณีไม่มีความผิด มีอะไรบา้ง 

20. เลิกจา้งกรณียา้ยสถานประกอบกิจการ ตอ้งดาํเนินการอยา่งไร 

21. เมื�อเกิดปัญญาในองคก์รผูบ้ริหารงานบุคคลจะใชเ้ทคนิคอยา่งไรที�จะไกล่เกลี�ยปัญหาให้ลูกจา้งเขา้ใจ และพอใจ ที�จะรับผิด

ในการกระทาํเพื�อปัญหาจะไดย้ติุลง 

22. ในกรณีมีลูกจา้งออกจากงานไปแลว้ไปฟ้องศาลแรงงานเมื�อผูบ้ริหารงานบุคคลไดรั้บหมายศาลจะตอ้งดาํเนินการอยา่งไร 

23. เวลาฟ้องลูกจา้งมกัจะเรียกดอกเบี'ยของเงินที�ฟ้องมีอะไรบา้ง 

24. เงินที�ฟ้องมีอายคุวาม 2 ปี มีเงินอะไรบา้ง 
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25. เงินที�ฟ้องมีอายคุวาม 5 ปี มีเงินอะไรบา้ง 

26. เงินที�จะฟ้องมีอาย ุความ 10 ปี มีเงินอะไรบา้ง 

27. การจดัเตรียมพยานเอกสาร-พยานวตัถุ ประจักพยานเพื�อนาํเสนอศาลในชั'นไกล่เกลี�ยผูป้ระนอมหรือในชนัพิจารณาหรือ

สืบพยานในศาลจะตอ้งดาํเนินการอยา่งไร 

28. เมื�อสืบพยานโจทยแ์ละจาํเลยเสร็จแลว้ ศาลจะสั�งใหมี้การสืบพยานเพิ�มอีกไดห้รือไม่ 

29. ศาลจะตดัสินใหโ้จทยไ์ดรั้บเงินมากกวา่ที�ฟ้องไดห้รือไม่ 

30. จะอุทรณ์คาํพิพากษาของศาลตอ้งดาํเนินการอยา่งไร 

31. คาํพิพากษาของศาลฏีกาที�ตดัสินคดีแรงงานที�ผูบ้ริหารงานบุคคล จะตอ้งรู้มีอะไรบา้ง 

32. ถาม- ตอบ- แนะนาํ 

ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 

อัตราหลักสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายใน 8 มถินุายน 2561 

ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 4,500.00 315.00 135.00 4,680.00 4,815.00 
สมาชกิ HIPO 4,300.00 301.00 129.00 4,472.00 4,601.00 

พเิศษ! ชําระภายใน 24 พฤษภาคม 2561 (โอนเงนิ หรอื แฟกซส์าํเนาหนา้เช็ค) 

ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 4,300.00 301.00 129.00 4,472.00 4,601.00 
สมาชกิ HIPO 4,000.00 280.00 120.00 4,160.00 4,280.00 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันีK 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ สาขาซอยอาร ีบญัชสีะสมทรัพย ์เลขทีL 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บญัชอีอมทรัพย ์สาขาพหลโยธนิ เลขทีL 014-2-63503-8 

          ชืLอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิLง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีL จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีL 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืLอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน ชืLอหลกัสตูรและวนัอบรม 
2.  ชาํระดว้ยเชค็สัLงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิLง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีL จํากดั (สาํนักงานใหญ)่ 
3.  หัก ณ ทีLจา่ย 3% เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีLไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิLง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีL จํากดั 
โทรศพัท:์ 02-615-4499, 02-615-4477-8    
แฟกซ:์ 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
เวปไซด:์ www.hipotraining.co.th  
อเีมล:์ hipotraining@gmail.com  
ไอด ีไลน:์ hipotraining 
เฟสบุค๊: www.facebook.com/HIPOtraining  
 
 
อบรมหลักสตูร,เลกิจา้งพนักงาน,ไมใ่หเ้กดิการฟ้อง,ศาลแรงงาน,กฏหมายแรงงาน,ลงโทษพนักงาน,แรงงานสมัพันธ,์บคุคล,hr 


