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Online by Zoom  กฎหมายแรงงาน  
 

หลกัสูตร เจาะลกึ เอกสารสัญญา ระเบียบปฎบิัติ  39 ประเด็น ที่นายจ้าง และ HR ห้ามพลาด !!! 

 มีตัวอย่าง >> เอกสาร 39 ข้อนี้ แจกให้กบัส าหรับท่านที่เข้าร่วมสัมมนา “ ฟรี ” ทุกข้อ 
 

รุ่นท่ี 3 รอบวันท่ี 19 ธันวาคม 2565 Online by Zoom(13.00-17.00 น.) 
 

 

วิทยากร  อาจารย์สมบัติ น้อยหว้า 

เป็นผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานกลางกรุงเทพฯ 9  ปี  (4 สมัย) 
 

Online zoom ราคาพเิศษ  เพยีงท่านละ 1,900 บาทเท่าน้ัน / สมัคร 3 เข้าฟรี + 1 ท่านทันที  
 

 หัวข้อการสัมมนา 

ขอ้.1  การเขียนสัญญาจา้งแรงงาน (ท่ีมีก าหนดระยะเวลาการจา้ง สัญญาจา้ง 6 เดือน หรือ 1 ปี ) 
ขอ้.2  การเขียนสัญญาจา้งท าของ (กรณีวา่จา้งนิติบุคคลหรือบุคคลเพ่ือผลิตสินคา้ใหก้บักิจการบริษทัฯ) 
ขอ้.3  การเขียนสัญญาจา้งบริษทัฯรับเหมาค่าแรง outsource (เพื่อใหน้ าแรงงานเขา้มาท างานในบริษทัฯ) 
ขอ้.4  การออกหนงัสือแจง้การบอกกล่าวล่วงหนา้ (กรณีบอกเลิกสัญญาจา้งบริษทัฯรับเหมาค่าแรง outsource)   
ขอ้.5  การออกหนงัสือเลิกจา้งบริษทัฯรับเหมาคา่แรง outsource (ในกรณีบริษทัฯบอกเลิกสัญญาก่อนก าหนด)   
ขอ้.6  การเขียนสัญญาค ้าประกนัการท างาน (บุคคลภายนอกค ้าประกนัพนกังานเขา้ท างาน) 
ขอ้.7  การเขียนสัญญาบนัทึกขอ้ตกลงเพื่อรับค่าคอมมิชชัน่ (โดยไม่ขอรับค่าล่วงเวลา)  
ขอ้.8  การเขียนสัญญาเพ่ือใหพ้นกังานชดใชค้่าความเสียหาย (กรณีมีความเสียหายจากการท างาน)  
ขอ้.9  การเขียนสัญญากูย้มืเงินบริษทัฯ (กรณีใหพ้นกังานในบริษทัฯกูย้มืเงินโดยไม่มีดอกเบ้ีย) 
ขอ้.10  การเขียนสัญญาบนัทึกขอ้ตกลงท่ีส่งพนกังาน (ไปอบรมสัมมนาหรือไปศึกษาดูงานในประเทศหรือต่างประเทศ) 
ขอ้.11  การเขียนสัญญาบนัทึกขอ้ตกลง (การรักษาความลบัขอ้มูลทางการคา้ของบริษทัฯ)     
ขอ้.12  การเขียนสัญญาจา้งพนกังานประจ าตอ้งก าหนดค่าจา้ง สวสัดิการขอ้หา้มและมีเง่ือนไขการจา้งงานอยา่งไร..?                                              
ขอ้.13  การออกหนงัสือแจง้การขยายระยะเวลาทดลองงานออกไปอีกตอ้งใหเ้หตุผลอยา่งไร..? 
ขอ้.14  การออกหนงัสือแจง้การบอกกล่าวล่วงหนา้ท่ีไม่ผา่นการทดลองงานตอ้งใหเ้หตุผลอยา่งไร..?  
ขอ้.15  การออกหนงัสือเลิกจา้งกรณีพนกังานไม่ผา่นการทดลองงานตอ้งใหเ้หตุผลอยา่งไร..? 
ขอ้.16  การออกหนงัสือแจง้การบรรจุเป็นพนกังานประจ าของบริษทัฯตอ้งเขียนอยา่งไร..? 
ขอ้.17  การออกหนงัสือบนัทึกขอ้ตกลงการเปล่ียนแปลงเวลาปฏิบติังานตอ้งก าหนดอยา่งไร..? 
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ขอ้.18  การออกหนงัสือบนัทึกขอ้ตกลงใหป้ฏิบติังานตามนโยบายของบริษทัฯตอ้งก าหนดอยา่งไร..? 
ขอ้.19  การออกระเบียบปฏิบติัการมาปฏิบติังานสาย ตอ้งแจง้ ตอ้งลาในเวลามาท างานสายอยา่งไร..?  
ขอ้.20  การออกระเบียบปฏิบติัการท างานล่วงเวลาและท างานในวนัหยดุ ตอ้งมีขอ้ก าหนดอยา่งไร..? 
ขอ้.21  การออกระเบียบปฏิบติัการลากิจ ตอ้งมีขอ้ก าหนดใหพ้นกังานลางานอยา่งไร..?  
ขอ้.22  การออกระเบียบปฏิบติัการลาพกัผอ่น ตอ้งมีขอ้ก าหนดใหพ้นกังานลางานอยา่งไร..? 
ขอ้.23  การออกระเบียบปฏิบติัการลาป่วย ตอ้งมีขอ้ก าหนดใหพ้นกังานลางานอยา่งไร..? 
ขอ้.24  การออกประกาศ นโยบายคุม้ครองผูไ้ม่สูบบุหร่ี ตอ้งมีขอ้ก าหนดใหพ้นกังานปฏิบติัอยา่งไร..?  
ขอ้.25  การออกประกาศ กรณีพนกังานท าผิดวินยัเป็นความผิดกรณีร้ายแรง คือการปฏิบติัตนอยา่งไร..? 
ขอ้.26  การออกประกาศ หา้มมิใหพ้นกังานโพสตข์อ้ความด่าทอนายจา้งหรือเพ่ือนร่วมงานลงทางส่ือต่างๆ 
ขอ้.27  การออกประกาศ หา้มพนกังานเก่ียวขอ้งกบัสารเสพติดประเภท กระท่อม กญัชง กญัชา สารเสพติดทุกประเภท 
ขอ้.28  การออกประกาศ หา้มมิใหพ้นกังานน าบคุคลภายนอกเขา้มากระท าการใดๆในบริษทัฯโดยไม่ไดรั้บอนุญาต  
ขอ้.29  การออกหนงัสือลงโทษทางวินยัเป็นหนงัสือตกัเตือนดว้ยวาจาและท าเป็นบนัทึก ตอ้งก าหนดอยา่งไร..? 
ขอ้.30  การออกหนงัสือลงโทษทางวินยัตกัเตือนเป็นหนงัสือ ตอ้งก าหนดความผิดอยา่งไร..?  
ขอ้.31  การออกหนงัสือลงโทษทางวินยัตกัเตือนเป็นลายลกัษณ์อกัษร ตอ้งก าหนดไม่ใหผ้ิดซ ้ าค  าเตือนอยา่งไร..?  
ขอ้.32  การออกหนงัสือลงโทษทางวินยัพกัการท างานโดยไม่จ่ายคา่จา้ง ตอ้งก าหนดความผิดอยา่งไร..? 
ขอ้.33  การออกหนงัสือบนัทึกกรณีพนกังานไม่ยนิยอมรับความผิดในหนงัสือเตือน 
ขอ้.34  การออกหนงัสือแจง้สวสัดิการและคุม้ครองแรงงานจงัหวดั (ในกรณีบริษทัฯปิดงานชัว่คราว) 
ขอ้.35  การจดัท าหนงัสือลาออกจากการเป็นพนกังานของบริษทัฯ (ตอ้งก าหนดใหมี้เง่ือนไขในการลาออกอยา่งไร..) 
ขอ้.36  การออกหนงัสือเลิกจา้งกรณี (พนกังานหยดุงานมาก หยอ่นสมรรถภาพในการท างาน)  
ขอ้.37  การออกหนงัสือเลิกจา้งกรณี (บริษทัฯไดรั้บผลกระทบในดา้นเศรษฐกิจ) 
ขอ้.38  การออกหนงัสือเลิกจา้งกรณี (บริษทัฯเปิดโครงการใหพ้นกังานเกษียณงานก่อนก าหนด) 
ขอ้.39  การออกหนงัสือเลิกจา้งกรณีพนกังานท าผิดวินยัร้ายแรง (บริษทัฯเลิกจา้งโดยไม่จ่ายค่าชดเชย) 
• ผู้เข้าร่วมสัมมนา : นายจ้าง - ผู้บริหารฝ่าย HR. - บุคคลท่ัวไป 
• มีตัวอย่าง : เอกสาร 39 ข้อนี ้แจกให้กับส าหรับท่านท่ีเข้าร่วมสัมมนา “ ฟรี ” ทุกข้อ  
• ถาม - ตอบ - แนะน า : ให้ค าปรึกษาผู้เข้าร่วมสัมมนา หลังการสัมมนาฟรีตลอดกาล ไม่มีค่าใช้จ่าย 
• ผู้เข้าร่วมสัมมนา - นายจ้าง - ผู้บริหาร - HR. - บุคคลท่ัวไป 

• ให้ค าปรึกษาผู้ เข้าร่วมสัมมนา หลังการสัมมนา “ฟรี” ตลอดกาล ไม่มีค่าใช้จ่าย 
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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  
• 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. 

 
 
 
 

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 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 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 

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 

 
 

 
รายละเอียดหลักสูตรอื่น ๆ  เพิม่เติมได้ที่นี่  คลิ๊ก  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 ที่จ่าย 3 % ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด   

เลขที่ 171/162  ซอยพุทธบชูา 39  แยก 1-1  แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 (สำนักงานใหญ่)    เลขที่ผู้เสียภาษี 
0105555113021 
 
การแจง้ยกเลิก: 1. ผูส้มคัรสามารถท่ีจะยกเลิกการเขา้อบรมได ้ในกรณีท่ีท่านยกเลิกก่อนวนังาน 10 วนั  โดยไม่เสียค่าใชจ้่าย 

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

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

 

http://www.hrdzenter.com/
mailto:hrdzenter@gmail.com
http://www.hrdzenter.com/
mailto:jiw473@gmail.com
http://www.facebook.com/hrdzenter
mailto:hrdzentertraining@gmail.com

