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การเขียนสัญญาจ้าง-การออกระเบียบปฏิบัติ-ประกาศ หรือออกหนังสือต่าง ๆ  
เขียนให้ดี ให้มีผลทางกฎหมายต้องเขียนอย่างไร ?? 

วันพฤหัสบดทีี่  13 กมุภาพนัธ์ 2563 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

 @ Arize Hotel  ซอยสุขุมวิท 26  ใกล้ BTS พร้อมพงษ์    กรุงเทพฯ  ** สถานท่ีอาจมีการเปลี่ยนแปลง 
 

วิทยากร  อาจารย์สมบัติ น้อยหว้า 

ช าระค่าสัมมนาก่อนวันที่ 3 กมุภาพนัธ์ 63  
ลดเหลือเพยีงท่านละ  3,500 บาทเท่าน้ัน  (จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท) 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการอบรม ได้ทราบและเข้าใจแนวทางการเขียนสัญญาจ้าง – การออกระเบียบปฏิบัติ -การออกหนังสือ
เป็นประกาศ  หรือออกค าส่ังต่าง ๆ  ท่ีไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายแรงงาน 

2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม น าความรู้ท่ีได้รับ ไปปฏิบัติได้จริงต่อการตั้งข้อก าหนด เพ่ือให้พนักงานในองค์กร ได้ปฏิบัติ
ตาม 

3. เพ่ือให้นายจ้าง -ผู้บริหาร ได้ทราบถึงการท าบันทึกข้อตกลงต่าง ๆ เขียนให้ดีให้มีเนือ้หา หรือให้มีข้อความท่ีควบคุม
ความผิด  ให้มีผลทางกฎหมาย ต้องเขียนอย่างไร ? 

 หัวข้อการสัมมนา 
 

1. การเขียนสัญญาจ้างพนักงานทดลองงาน 

2. การเขียนหนังสือ แจ้งการขยายระยะเวลาทดลองงาน 

3. การเขียนหนังสือ แจ้งการบอกกล่าวล่วงหน้า เพ่ือเลิกจ้างท่ีถูกต้องและถูกกฎหมาย 

4. การเขียนหนังสือ เลิกจ้าง กรณีพนักงานไม่ผ่านการทดลองงาน 

5. การเขียนหนังสือ แจ้งโครงการเกษียณงานก่อนอาย ุ (เกษียนงานก่อนก าหนด) 

6. การเขียนหนังสือ แจ้งการเกษียณงานตามข้อบังคับในการท างาน 

7. การเขียนสัญญาจ้าง พนักงานท่ีผ่านการทดลองงานแล้ว  เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานประจ า 

8. การเขียนสัญญาจ้าง พนักงานท่ีเกษียณงานแล้ว จ้างให้ท างานอีก  (สัญญาจ้างปีต่อปี) 
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9. การเขียนสัญญาจ้าง ท่ีปรึกษาด้านแรงงาน สัญญาจ้าง 6 เดือน หรือปีต่อปี 

10. การเขียนสัญญาจ้าง  บริษัทรับเหมา  (Outsource)  เพ่ือให้น าแรงงานเข้ามาท างานในองค์กร 

11. การเขียนสัญญาจ้าง  เพ่ือให้ลูกจ้างท่ีท าผิด ชดใช้ค่าเสียหายโดยผ่อนช าระเป็นรายเดือน 

12. การออกระเบียบปฏิบัติ  การมาปฏิบัติงาน  (มาสายต้องแจ้ง - ต้องลา) 

13. การออกระเบียบปฏิบัติ การออกแบบฟอร์มเป็นบันทึก  เพ่ือให้เหตุผลกรณีมาท างานสาย 

14. การออกระเบียบปฏิบัติ  การปฏิบัติตนในแต่ลวันและเวลาท างาน 

15. การออกระเบียบปฏิบัติ การลากิจได้รับค่าจ้าง และไม่ได้รับค่าจ้าง 

16. การออกระเบียบปฏิบัติ การลาพักผ่อนและ กรณีภายในปีใช้สิทธ์ิไม่หมด -หรือออกจากงาน 

17. การออกระเบียบปฏิบัติ การลาป่วยกรณีไม่เกิน 3 วัน - กรณีเกิด 3 วัน ท างาน 

18. การออกระเบียบปฏิบัติ การเข้า - ออก บริษัทฯ กรณีในเวลาท างานหรือในเวลาพัก 

19. การออกระเบียบปฏิบัติ การจ่ายค่าเบีย้เลีย้ง และค่าตอบแทนกรณีพนักงานออกไปท างาน นอกบริษัทฯ 

20. การออกระเบียบปฏิบัติ การขับรถรับ - ส่ง สินค้าให้กับลูกค้า ตามวัน- ตามเส้นทาง  และเวลาท่ีก าหนด 

21. การออกประกาศ การท าผิดวินัยเป็นกรณีร้ายแรง 

22. การออกประกาศ การเล่ือนการจ่ายค่าจ้างหรือค่าสวัสดิการ 

23. การออกประกาศ  การเล่ือน หรือเปลี่ยนแปลงวันหยดุตามประเพณี 

24. การออกประกาศ  การห้ามใช้โทรศัพท์ - คอมพิวเตอร์ – notebook ในเวลาท างาน อันมิใช่เร่ืองงาน 

25. การออกประกาศ กรณีจัดงานเลีย้งประจ าปี   (เพ่ือป้องกันการสร้างปัญหาในงานเลีย้ง) 

26. การออกประกาศ ห้ามมิให้พนักงานใช้สถานท่ีท างาน แสวงหาผลประโยชน์ให้กับตน 

27. การออกประกาศ เร่ืองระเบียบและเง่ือนไขการจ่ายเงินโบนัสประจ าปี 

28. การออกหนังสือ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนความผิดทางวินัย 

29. การออกหนังสือ บันทึกการสอบสวน กรณีพนักงานท าผิดวินัย 

30. การออกหนังสือ ลงโทษทางวินัยเป็นใบเตือน - เตือนด้วยวาจา -เตือนเป็นหนังสือ – เตือนเป็นลายลักษณ์อักษร 

31. การออกหนังสือ บันทึก กรณีพนักงานไม่ยอมรับ – ไม่ยอมเซ็นต์รับในหนังสือเตือน 

32. การออกหนังสือ ลงโทษทางวินัย ส่ังพักงานไม่เกิน 7 วัน โดยไม่ได้รับค่าจ้าง 

33. การออกหนังสือ ลงโทษทางวินัย ส่ังพักงานเพ่ือรอการสอบสวนความผิดโดยได้รับค่าจ้าง 50% ของค่าจ้าง 

34. การออกหนังสือ ลงโทษทางวินัย ส่ังพักงานแบบไม่มีก าหนดระยะเวลาโดยได้รับค่าจ้างเตม็ 
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35. การออกหนังสือ บันทึกข้อตกลงเม่ือลาออกจากกงาน จะไม่เรียกร้องเงินค่าใด ๆ ต่อนายจ้าง 

36. การออกหนังสือ เลิกจ้าง กรณีท าผิดวินัยในการท างาน (โดยไม่จ่ายค่าชดเชยใด ๆ) 

37. การออกหนังสือ เลิกจ้างโดยไม่มีความผิด -ได้รับค่าชดเชยและเงินอ่ืน ๆ ตามสิทธิ 

38. การออกหนังสือ เลิกจ้างกรณีนายจ้าง  ปิดหรือย้ายกิจการไปยงัท่ีแห่งใหม่ 

39. การออหนังสือ มอบอ านาจกระท าการแทนนายจ้าง 

40. การแก้ไข – เปลี่ยนแปลงข้อบังคับในการท างาน ให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่และสภาพปัจจุบัน 

 

• ถาม - ตอบ - แนะน า 

• ผู้เข้าร่วมสัมมนา - นายจ้าง - ผู้บริหาร - HR. – บุคคลท่ัวไป 

• ท่านท่ีเข้าร่วมสัมมนา  จะได้รับตัวอย่างเอกสารแจก 40 หัวข้อที่สัมมนานี้ “ฟรี” !!! 

• ให้ค าปรึกษาผู้เข้าร่วมสัมมนา หลังการสัมมนา “ฟรี” ตลอดกาล ไม่มีค่าใช้จ่าย 

วิทยากร         อาจารย์สมบัติ  น้อยหว้า 
      การศึกษา      ปริญญาตรี  รัฐประศาสนศาสตร์  
ประวัติการท างาน / ประสบการณ์ 
   • เป็นผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานกลางกรุงเทพฯ 9  ปี  (4 สมัย) 
   • เป็นผู้ประนอมคดีในช้ันศาลแรงงานกลาง กรุงเทพ 
   • เป็นกรรมการ (บอร์ด) ค่าจ้างขั้นต า่ท่ีกระทรวงแรงงาน 
   • เป็นท่ีปรึกษาด้านแรงงาน จดทะเบียนท่ีกระทรวงแรงงาน 
   • เป็นอนุกรรมการประกันสังคม ส านักงานใหญ่ จ.นนทบุรี 
   • เป็นผู้จัดการฝ่ายบคุคล บริษัท ดับบลิว เอส เอส กรุ๊ป ประเทศไทย จ ากัด 
   • เป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตร การกล่าวโทษ-เลิกจ้าง-ต่อสู้ให้ชนะคดใีนศาล 
   • เป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตร ขอบเขตการใช้อ านาจตามหน้าท่ีของหัวหน้างาน 
   • เป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตร การจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายภายใต้ MOU 
   • เป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรอง ข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงาน 
   • เป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตร Update กฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ท่ีมผีลบงัคบัใช้ล่าสุด ปี 2562 
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ค่าใชจ้่ายในการอบรม 

รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 ม้ือ อาหารกลางวันและใบรบัรองวุฒิบตัร 

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาปกติท่านละ 3,900 273 117 4,056 

ช าระก่อนวนัที่ 3 ก.พ. 63 3,500 245 105 3,640 

สมัคร 3 ท่าน ๆ ละ 3,300 231 99 3,432 

สมัคร 4 ท่าน ๆ ละ 2,900 203 87 3,016 

รายละเอียดหลักสูตรอื่น ๆ  เพิม่เติมได้ท่ีนี่  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/ 
ส ารองที่นั่ง  ติดต่อเพิม่เติมได้ที่    คุณธนนันท์     090 645 0992 , 089 606 0444, Line :  hrdzenter 
คุณพลอย 089 773 7091 www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com ,   www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 
วิธีการช าระเงิน   เช็คส่ังจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด 
โอนเงินเข้าบัญชีนาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด  

>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740 
(กรุณาส่งส าเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพ่ือยืนยันการช าระเงิน และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter  

(ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด)  

 
 
 
 
 
 
 

การแจ้งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2. กรณีที่ท่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร  

3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งส้ิน   หรือหากท่านยังไม่ช าระค่าสัมมนา  ทางบริษัท 
ต้องขอเก็บค่าธุรการจ านวน  30 %  ทันที    
 

ขอขอบคุณที่ท่าน ได้ให้โอกาสในการน าเสนอ และหวังเป็นอย่างยิ่งในการให้บริการ เพ่ือการพัฒนาบุคลากรในองค์กรของท่าน 

ท่ีอยู่ในการออกเอกสารหัก ณ ท่ีจ่าย 
ในนามบริษัท  ศูนย์ส่งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย์ จ ากดั  (ส านักงานใหญ่) 

เลขท่ี  171/162  ซอยพุทธบูชา  39 แยก 1-1 
แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี  010 5555 113 021 
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