
 

 

Online Program Zoom หลักสูตร:  

เทคนิคการออกระเบียบปฏิบัตแิละการพจิารณาความผิดเพื่อลงโทษทางวินัย 

วนัท่ี 20 ตลุาคม 2564  เวลา 13.00-17.00 น.   

(4ชัว่โมงเต็ม) 

วตัถปุระสงค์                                                                                                                                                                                                                                                                      

1.  เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการอบรมน าความรู้ท่ีได้รับไปปฏิบตัไิด้จริงตอ่การออกระเบียบปฏิบตัิ ,ออกหนงัสือเป็นประกาศ หรือออก

หนงัสือลงโทษทางวินยัพนกังาน ท่ีไมข่ดัแย้งตอ่ข้อบงัคบัในการท างานของบริษัทฯ หรือไมข่ดัตอ่กฎหมายแรงงาน 

2.  เพ่ือให้ผู้บริหารทราบและสร้างความเข้าใจในกระบวนการสอบสวนความผิดทางวินยัของพนกังาน หรือเพ่ือพิจารณาความ                    

ผิดและลงโทษพนกังานอยา่งไร..ให้ถกูต้องตามหลกัของกฎหมายแรงงานหรือตามค าพิพากษาฎีกาท่ีตดัสินคดีแรงงาน 

3. เพ่ือให้ทราบถึง กรณีลกูจ้างออกจากงาน เชน่ไมผ่า่นทดลองงาน, สิน้สดุสญัญาจ้าง, ลกูจ้างลาออก, นายจ้างเลิกจ้างหรือ 

ลกูจ้างเกษียณงานก่อนก าหนดจะได้รับสิทธิวนัลาหยดุพกัผอ่นอยา่งไร..หรือจะได้รับสิทธิการวา่งงานอยา่งไร..?    

หัวขอ้ในการอบรม                                                                                                                                                                                                          

หมวด : 1 ออกระเบยีบปฏบิตัใินการบรหิารงานในองคก์ร  

1. ลกูจา้งมาท างานสายนายจา้งหักคา่จา้งไมไ่ด ้วธิทีีจ่ะท าใหน้ายจา้งหกัคา่จา้งไดต้อ้งออกระเบยีบปฏบิตัอิยา่งไร..?  

 มตีัวอยา่ง : การออกระเบยีบปฏบิตั ิแจกใหผู้เ้ขา้รว่มสมัมนา พรอ้มค าอธบิาย 

2. สวัสดกิารทีเ่ป็นคา่จา้ง นายจา้งไมอ่ยากใหเ้ป็นคา่จา้ง ตอ้งก าหนดเงือ่นไขการจา่ย อยา่งไร..? 

 มตีัวอยา่ง : การออกระเบยีบปฏบิตั ิแจกใหผู้เ้ขา้รว่มสมัมนา พรอ้มค าอธบิาย 

3. การออกหนังสอืลงโทษทางวนัิยเป็นหนังสอืตักเตอืนดว้ยวาจา และท าเป็นบนัทกึการเตอืนตอ้งก าหนดอยา่งไร..? 

 มตีัวอยา่ง : การออกหนังสอื แจกใหผู้เ้ขา้รว่มสมัมนา พรอ้มค าอธบิาย 

4. การออกหนังสอืลงโทษทางวนัิยตักเตอืนเป็นหนังสอืตอ้งก าหนดความผดิอยา่งไร..?  

 มตีัวอยา่ง : การออกหนังสอื แจกใหผู้เ้ขา้รว่มสมัมนา พรอ้มค าอธบิาย  

5. การออกหนังสอืลงโทษทางวนัิยตักเตอืนเป็นลายลกัษณ์อกัษรตอ้งก าหนดไมใ่หผ้ดิซ ้าค าเตอืนอยา่งไร..?  

 มตีัวอยา่ง : การออกหนังสอื แจกใหผู้เ้ขา้รว่มสมัมนา พรอ้มค าอธบิาย 

6. การออกหนังสอืลงโทษทางวนัิย กรณีพักการท างานโดยไมจ่า่ยคา่จา้ง ตอ้งก าหนดอะไรบา้ง..? 

 มตีัวอยา่ง : การออกหนังสอื แจกใหผู้เ้ขา้รว่มสมัมนา พรอ้มค าอธบิาย 

7. การออกหนังสอืบนัทกึ กรณีพนักงานไมย่นิยอมรับความผดิในหนังสอืเตอืน ตอ้งก าหนดขอ้ความอยา่งไร..? 

 มตีัวอยา่ง : การออกหนังสอื แจกใหผู้เ้ขา้รว่มสมัมนา พรอ้มค าอธบิาย 

8. การออกประกาศหา้มมใิหพ้นักงานโพสตข์อ้ความดา่ทอ , เสยีดสนีายจา้ง หรอืเพือ่นรว่มงานลงทางสือ่โซเชีย่ลตา่งๆ 

 มตีัวอยา่ง : การออกประกาศ แจกใหผู้เ้ขา้รว่มสมัมนา พรอ้มค าอธบิาย 

9. การออกประกาศ นโยบายหา้มมใิหพ้นักงานมสีว่นเกีย่งขอ้งกบัยาเสพตดิในองคก์รตอ้งมขีอ้ก าหนดอยา่งไร..? 



 
 มตีัวอยา่ง : การออกประกาศ  แจกใหผู้เ้ขา้รว่มสมัมนา พรอ้มค าอธบิาย 

10. การออกประกาศ นโยบายคุม้ครองผูไ้มส่บูบหุรีใ่นองคก์ร ตอ้งมขีอ้ก าหนดอยา่งไร..? 

 มตีัวอยา่ง : การออกประกาศ แจกใหผู้เ้ขา้รว่มสมัมนา พรอ้มค าอธบิาย 

11. การออกระเบยีบปฏบิตักิารใชโ้ทรศัพทม์อืถอืในวันและเวลาท างานใหก้บันายจา้ง ตอ้งก าหนดอยา่งไร..? 

 มตีัวอยา่ง : การออกระเบยีบปฏบิตั ิแจกใหผู้เ้ขา้รว่มสมัมนา พรอ้มค าอธบิาย      

12. การจัดท าหนังสอืลาออกจากการเป็นพนักงานของบรษัิทฯตอ้งก าหนดใหเ้หตผุลอยา่งไร..?  

 มตีัวอยา่ง : การจัดท าหนังสอื แจกใหผู้เ้ขา้รว่มสมัมนา พรอ้มค าอธบิาย 

13. การจัดท าหนังสอืรับเงนิเพือ่แนบกบัหนังสอืลาออกจากการเป็นพนักงานของบรษัิทฯตอ้งก าหนดขอ้ความอยา่งไร..?  

 มตีัวอยา่ง : การจัดท าหนังสอื แจกใหผู้เ้ขา้รว่มสมัมนา พรอ้มค าอธบิาย 

14. ในแตล่ะปีลกูจา้งลาป่วยมาก เพือ่เป็นการใหส้ทิธนิายจา้งเขา้ตรวจสอบวันลาป่วยของลกูจา้งไดต้อ้งออกกฎเหล็ก

อยา่งไร..? 

 มตีัวอยา่ง : การออกระเบยีบปฏบิตักิารลาป่วย แจกใหผู้เ้ขา้รว่มสมัมนา พรอ้มค าอธบิาย 

15. การออกประกาศ นโยบายแจง้เลกิจา้งพนักงานตามโครงการเกษียณงานกอ่นก าหนด ตอ้งก าหนดอยา่งไร..? 

 มตีัวอยา่ง : การออกประกาศ แจกใหผู้เ้ขา้รว่มสมัมนา พรอ้มค าอธบิาย 

16. การออกหนังสอืใบสมคัรเขา้รว่มตามโครงการเกษียณงานกอ่นก าหนดตามขอ้บงัคับฯ,ตอ้งก าหนดอยา่งไร..? 

 มตีัวอยา่ง : การออกหนังสอื แจกใหผู้เ้ขา้รว่มสมัมนา พรอ้มค าอธบิาย 

17. การออกหนังสอืใบลาออกตามโครงการเกษียณงานกอ่นก าหนดตามขอ้บงัคบัฯ,ตอ้งก าหนดการอนุมตัอิยา่งไร..? 

 มตีัวอยา่ง : แจกใหผู้เ้ขา้รว่มสมัมนา พรอ้มค าอธบิาย 

18. การออกหนังสอืเลกิจา้งกรณีบรษัิทฯไดรั้บผลกระทบจากโควดิ - 19 ระบาด ตอ้งใหเ้หตผุลอยา่งไร..? 

 มตีัวอยา่ง : การออกหนังสอื แจกใหผู้เ้ขา้รว่มสมัมนา พรอ้มค าอธบิาย 

19. การออกหนังสอืเลกิจา้ง กรณีพนักงานหยดุงานมาก (หยอ่นสมรรถภาพในการท างาน) ตอ้งใหเ้หตผุลอยา่งไร..? 

 มตีัวอยา่ง : การออกหนังสอืเลกิจา้ง แจกใหผู้เ้ขา้รว่มสมัมนา พรอ้มค าอธบิาย 

20. การออกหนังสอืเลกิจา้ง กรณีพนักงานท าผดิวนัิยรา้ยแรง ตอ้งอา้งผดิขอ้บงัคับฯ ,ผดิสญัญาจา้ง, ผดิระเบยีบปฏบิตั,ิ

อยา่งไร..? 

 มตีัวอยา่ง : การออกหนังสอืเลกิจา้ง แจกใหผู้เ้ขา้รว่มสมัมนา พรอ้มค าอธบิาย 

หมวด : 2 เทคนคิการพจิารณาความผดิเพือ่ลงโทษทางวนัิย  

21. ในกรณี นายจา้งประสบปัญหาทางเศรษฐกจิ เพราะพษิโควดิ-19 ระบาด จงึมนีโยบายไมจ่า่ยคา่ต าแหน่งงาน, คา่

เดนิทาง,            คา่น ้ามนัรถยนต,์ คา่โทรศัพท ์, คา่อาหาร หรอือืน่ๆ ตอ้งด าเนนิการอยา่งไร..? 

22. นายจา้งไดรั้บผลกระทบดา้นเศรษฐกจิ จงึมนีโยบายลดอตัราก าลังพลลง และยบุส านักงานตามสาขาตา่งๆ หรอื ยา้ย

พนักงาน เขา้ท างาน ณ ส านักงานใหญ ่กรณีลกูจา้งไมย่า้ยตาม ค าสัง่จะไดรั้บสทิธติามกฎหมายอยา่งไร..?  

23. นายจา้งมสีทิธเิรยีกเพือ่รับเงนิประกนัการท างานกบัลกูจา้ง มตี าแหน่งงานใดบา้ง..? 

24. กรณีลกูจา้งแจง้เอกสารหรอืใหข้อ้มลูอนัเป็นเท็จตอ่นายจา้ง, ตอ่ผูบ้งัคับบญัชา เพือ่ประโยชนแ์กต่นจะมคีวามผดิ

อยา่งไร..? 

25. ชอบใชส้ถานทีท่ างานแสวงหาผลประโยชนใ์หก้บัตน เชน่ ขายหวย ,ขายของกนิ,ขายของผอ่น ,รับแทงหวย, รับ

แทงบอล ,ปลอ่ยเงนิกู ้,ตัง้วงแชร,์ เลน่การพนัน,ขายยาเสพตดิ  นายจา้งจะกลา่วโทษ หรอืเลกิจา้งตอ้งเตรยีมขอ้มลู

อยา่งไร..?                               

26. มนีสิยัปากจัด, ชอบอยากรูอ้ยากเห็น, ชอบดา่ทอเสยีดส,ี ชอบโวยวาย ,มกัสรา้งปัญหา, ชอบเป็นแกนน าในการ

สรา้งปัญหา นายจา้งจะผา่ตดัใหญอ่ยา่งไร..? ใหเ้จา้ปัญหาเปลีย่นพฤตกิรรมนีไ้ด ้

27. ลงชือ่เพือ่ท างานลว่งเวลาแลว้ (OT.) เมือ่ถงึเวลาไมท่ าโดยไมแ่จง้เหตผุลตอ่หวัหนา้งานจะลงโทษไดเ้พยีงใด..? 

28. ความผดิทีผู่บ้รหิาร ,หัวหนา้งาน เป็นผูล้งโทษทางวนัิยพนักงาน เป็นความผดิลักษณะใด..? 

29. ความผดิทีผู่บ้รหิารงานบคุคล ( HR.) เป็นผูล้งโทษ ทางวนัิยพนักงาน เป็นความผดิลักษณะใด...? 

30. กรณีนายจา้งท าสญัญาจา้งแรงงาน, ท าขอ้ตกลงกบัลกูจา้ง ทีบ่งัคับใชต้ามกฎหมายไมไ่ด ้(เป็นโมฆะ) มกีรณีใดบา้ง

..? 

 31. กรณีนายจา้งบอกรับลกูจา้งเขา้ท างาน เมือ่ถงึวันท างานแลว้บอกไมรั่บ หรอืลกูจา้งตกลงท างานกบันายจา้งแลว้ เมือ่

ถงึวันท างานไมม่าท างาน ประเด็นนี ้นายจา้งหรอืลกูจา้งจะมคีวามผดิชดใชค้า่เสยีหายอยา่งไร..?   

32. กรณีนายจา้งไดก้ าหนดไวใ้นขอ้บงัคับในการท างาน, ก าหนดไวใ้นสญัญาจา้งวา่ ระหวา่งเป็นลกูจา้งตามสญัญาจา้ง 

หรอืลกูจา้งออกจากงานไปแลว้ภายใน 2 ปี หา้มมใิหล้กูจา้งน าความลับทางการคา้ของนายจา้งไปเปิดเผยใหก้บั



 
บคุคลภายนอก,หา้มไปท างานกบัคูแ่ขง่ทางการคา้ของนายจา้ง, ไปเปิดบรษัิทแขง่กบันายจา้ง,ไปถอืหุน้กบัคูแ่ขง่ทางการ

คา้ของนายจา้ง เมือ่ลกูจา้งฝ่าฝืนจนเป็นเหตใุหน้ายจา้งไดรั้บความเสยีหายทัง้ทางตรงหรอืทางออ้ม จะมคีวามผดิชดใช ้

คา่เสยีหายอยา่งไร..? 

33. เมือ่ลกูจา้งลาออกจากงานหวัหนา้งานและนายจา้งทราบแลว้ แตย่งัไมอ่นุมตักิารลาออกจะมผีลเมือ่ใด.. หรอืวันตอ่มา

ลกูจา้งขอยกเลกิหนังสอืลาออก  ประเด็นนี ้นายจา้ง , ลกูจา้งไดรั้บสทิธติามกฎหมาย อยา่งไร..?   

34. กรณีลกูจา้งลาออกจากงาน ปฏบิตังิานไมถ่งึ 30 วันตามทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืลาออก เมือ่นายจา้งพสิจูนไ์ดว้า่มคีวาม

เสยีหายเกดิขึน้ ลกูจา้งจะมคีวามผดิชดใชค้า่เสยีหายตอ่นายจา้งอยา่งไร..?  (เพราะออกจากงานไปแลว้)  

35. ลกูจา้งท าความเสยีหายแลว้ออกจากงานไป ประเด็นนีน้ายจา้งยดึเงนิคา่จา้ง , คา่ลว่งเวลา , คา่ท างานในวนัหยดุ , คา่

คอมมชิชัน่และเงนิประกนัการท างาน เพือ่ใหช้ดใชค้า่เสยีหายทีเ่กดิขึน้ ท าไดไ้หม..เพราะอะไร..? 

36. เมือ่ลกูจา้งออกจากงาน ,ไมผ่า่นทดลองงาน, สิน้สดุสญัญาจา้ง ,ถกูเลกิจา้ง ,นายจา้งปลดออก ,นายจา้งไลอ่อก เมือ่

ลกูจา้งรอ้งขอใหน้ายจา้งออกหนังสอืรับรองการผา่นงาน กรณีนายจา้งไมอ่อกใหจ้ะมคีวามผดิชดใชค้า่เสยีหายอยา่งไร..?  

37. กรณีลกูจา้งลาออก, นายจา้งเลกิจา้ง ,นายจา้งปลดออก ,นายจา้งไลอ่อก , ตอ้งจา่ยคา่จา้ง ,คา่ลว่งเวลา ,คา่ท างานใน

วันหยดุและเงนิประกนัการท างานเมือ่ใด.. เพราะการจา่ยชา้เกนิก าหนดจะมผีลตอ่การจา่ยคา่ดอกเบีย้ และจา่ยเงนิเพิม่ทกุๆ 

7 วัน 

38. นายจา้งไดอ้อกระเบยีบปฏบิตั ิเพือ่ก าหนดใหล้กูจา้งลาพักผอ่นประจ าปีและลากจิไดรั้บคา่จา้ง ภายในปีใหล้กูจา้งลาให ้

หมดบรษัิทฯจะไมอ่นุญาตสะสมไปใชใ้นปีถัดไป เมือ่ลกูจา้งลาไมห่มด นายจา้งจะไมจ่า่ยเป็นเงนิให ้ท าไดไ้หม..เพราะอะไร

..?  

39.  กรณีลกูจา้งออกจากงาน เชน่ ลกูจา้งลาออก ,ท าผดิวนัิยถกูไลอ่อก ,นายจา้งเลกิจา้งโดยไดรั้บคา่ชดเชย ,วนัหยดุ

พักผอ่นประจ าปี หรอืวันหยดุพักผอ่นสะสม ลกูจา้งจะไดรั้บสทิธอิยา่งไร..?         

40. กรณีลกูจา้งออกจากงาน เชน่ไมผ่า่นทดลองงาน, สิน้สดุสญัญาจา้ง, ลกูจา้งลาออก, นายจา้งปลดออก, นายจา้งไล่

ออก, นายจา้งเลกิจา้งโดยไดรั้บคา่ชดเชย หรอื ลกูจา้งเกษียณงานกอ่นก าหนด จะไดรั้บสทิธกิารวา่งงานจากประกนัสงัคม

อยา่งไร..?     

 ถาม - ตอบ - แนะน า - ใหค้ าปรกึษาหลังการสมัมนา “ ฟร ี” ตลอดการไมม่คีา่ใชจ้า่ย  

วทิยากรผูท้รงคณุวฒุดิา้นแรงงาน อาจารย ์สมบตั ิ นอ้ยหวา้   

ประวัตกิารท างาน / ประสบการณ์ 

 เป็นผูพ้พิากษาสมทบศาลแรงงานกลางกรงุเทพฯ 9 ปี  

 เป็นผูไ้กลเ่กลีย่คดแีรงงานในศาลแรงงานกลางกรงุเทพฯ  

 เป็นกรรมการ (บอรด์) คา่จา้งขัน้ต ่า ทีก่ระทรวงแรงงาน  

 เป็นทีป่รกึษาดา้นแรงงาน จดทะเบยีน ทีก่ระทรวงแรงงาน  

 เป็นอนุกรรมการประกนัสงัคม ณ ส านักงานใหญ ่ จ. นนทบรุ ี 

 เป็นผูท้รงคณุวฒุดิา้นแรงงาน จากสถาบนัวจิัยและพัฒนา พ.ศ.2562  

 เป็นทีป่รกึษาดา้นแรงงานบรษัิทเอกชนในเขตกุรงุเทพฯ และตา่งจังหวดั 

 เป็นวทิยากรอสิระใหค้วามรูด้า้นกฎหมายแรงงาน มากกวา่ 15 หลักสตูร 

อตัราคา่อบรมสมัมนา ทา่นละ 1,900 + Vat 7% 133 = 2,033  บาท 

มเีอกสารอบรมแจกฟร ี

 ขอสงวนสทิธิใ์นการเปิดอบรม ตอ้งมผีูเ้รยีนไมน่อ้ยกวา่ 10 ทา่น 

ช าระคา่อบรมผา่นบัญชธีนาคารกสกิร ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  เลขที ่732-2458238   

 เง ือ่นไขการอบรม...  หา้มบนัทกึภาพ วดีโีอ แชร ์หรอืน าไปเผยแพร ่

กรณีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% ทะเบยีนนติบิคุคลเลขที ่เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษี 0103553030100 
หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลขูัน่   
เลขที ่89/161 หมูบ่า้นพฤกษาวลิล ์23 ซ.พระยาสเุรนทร ์21 แยก 3  
แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรงุเทพฯ 10510 



 

  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรญัญา 086-8929330 
Professional Training Solution 
Tel  02-1753330, 086-6183752  
Fax.  02-9030080 ext.9330 
www.ptstraining.in.th 
อเีมล ์ info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com 

 

แบบฟอร์มการลงทะเบียน 

หลกัสตูร: เทคนิคการออกระเบียบปฏิบตัิและ 

การพิจารณาความผิดเพื่อลงโทษทางวินยั 
ส่งมาท่ี 02-9030080 ext. 9330 หรือ ptstraining3@gmail.com 

 
   บรษิทั_______________________________________________________________________________ 
   ท่ีอยู่ออกใบก ำกบัภำษี__________________________________________________________________ 
   ____________________________________________________________________________________ 
   รหสัไปรษณยี_์____________________เลขประจ ำตวัผูเ้สยีภำษ_ี__________________________________ 
  ชื่อผูป้ระสำนงำน (HR)____________________________โทรศพัท ์_______________________ต่อ_______ 
   Fax: _________________________     E-mail: _____________________________________________  
  วนัสมัมนำ____________________________________________________________________________ 
1. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________ 

ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________  
 

2. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________ 
ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: __________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________ 

 

กรณยีกเลกิการเข้าสัมมนากรุณาแจ้งล่วงหน้า 7 วนัก่อนวันสัมมนา มิฉะน้ันจะต้องช าระ 50% ของราคาค่าสัมมนา 
 

ค่ำฝึกอบรม สำมำรถหกัค่ำใช้จ่ำยทำงภำษีนิติบคุคลได้ 200% ของค่ำใช้จ่ำยจริง 
(พระรำชกฤษฎีกำฉบบัท่ี 437 ใช้ 19 ตลุำคม พ .ศ . 2548 เป็นต้นไป) 
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