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หลกัสตูร การเขยีนสญัญาจา้ง-การออกหนงัสอืเตอืนตา่ง ๆ  

ระเบยีบปฏบิตั ิประกาศคําส ัง่ทีฝ่่าย HR ตอ้งทราบ? 

20 เมษายน 2565 

เวลา 09.00-16.00 น.  Online Training Zoom 
  หวัขอ้การสมัมนา 

1. การเขยีนสญัญาจา้งพนกังานทดลองงาน 

2. การเขยีนหนงัสือ แจง้การขยายระยะเวลาทดลองงาน 

3. การเขยีนหนงัสือ แจง้การบอกกล่าวล่วงหนา้ เพ่ือเลิกจา้งท่ีถกูตอ้งและถกูกฎหมาย 

4. การเขยีนหนงัสือ เลิกจา้ง กรณีพนกังานไม่ผ่านการทดลองงาน 

5. การเขยีนหนงัสือ แจง้โครงการเกษียณงานก่อนอาย ุ(เกษียนงานกอ่นกาํหนด) 

6. การเขยีนหนงัสือ แจง้การเกษียณงานตามขอ้บงัคบัในการทาํงาน 

7. การเขยีนสญัญาจา้ง พนกังานท่ีผ่านการทดลองงานแลว้  เพ่ือบรรจเุป็นพนกังานประจาํ 

8. การเขยีนสญัญาจา้ง พนกังานท่ีเกษียณงานแลว้ จา้งใหท้าํงานอีก (สญัญาจา้งปีต่อปี) 

9. การเขยีนสญัญาจา้ง ท่ีปรกึษาดา้นแรงงาน สญัญาจา้ง6 เดือน หรือปีต่อปี 

10. การเขยีนสญัญาจา้ง บรษิัทรบัเหมา  (Outsource) เพ่ือใหน้าํแรงงานเขา้มาทาํงานในองคก์ร 

11. การเขยีนสญัญาจา้ง  เพ่ือใหล้กูจา้งท่ีทาํผิด ชดใชค้่าเสียหายโดยผ่อนชาํระเป็นรายเดือน 

12. การออกระเบียบปฏิบตัิ การมาปฏิบตัิงาน (มาสายตอ้งแจง้- ตอ้งลา) 

13. การออกระเบียบปฏิบตัิ การออกแบบฟอรม์เป็นบนัทึก  เพ่ือใหเ้หตผุลกรณีมาทาํงานสาย 

14. การออกระเบียบปฏิบตัิ การปฏิบตัิตนในแต่ละวนัและเวลาทาํงาน 

15. การออกระเบียบปฏิบตัิ การลากจิไดร้บัค่าจา้ง และไม่ไดร้บัค่าจา้ง 

16. การออกระเบียบปฏิบตัิ การลาพกัผ่อนและ กรณีภายในปีใชสิ้ทธิ์ไม่หมด-หรือออกจากงาน 

17. การออกระเบียบปฏิบตัิ การลาป่วยกรณีไมเ่กิน3วนั- กรณีเกดิ3 วนั ทาํงาน 

18. การออกระเบียบปฏิบตัิ การเขา้- ออก บรษิัทฯ กรณีในเวลาทาํงานหรือในเวลาพกั 

19. การออกระเบียบปฏิบตัิ การจ่ายค่าเบีย้เลีย้ง และค่าตอบแทนกรณีพนกังานออกไปทาํงานนอกบรษิัทฯ 

20. การออกระเบียบปฏิบตัิ การขบัรถรบั- ส่ง สินคา้ใหก้บัลกูคา้ ตามวนั- ตามเสน้ทาง และเวลาท่ีกาํหนด 

21. การออกประกาศ การทาํผิดวินยัเป็นกรณีรา้ยแรง 

22. การออกประกาศ การเล่ือนการจา่ยคา่จา้งหรือคา่สวสัดกิาร 
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23. การออกประกาศ การเล่ือน หรือเปล่ียนแปลงวนัหยดุตามประเพณี 

24. การออกประกาศ การหา้มใชโ้ทรศพัท-์ คอมพิวเตอร-์ notebook ในเวลาทาํงาน อนัมิใช่เร่ืองงาน 

25. การออกประกาศ กรณีจดังานเลีย้งประจาํปี  (เพ่ือป้องกนัการสรา้งปัญหาในงานเลีย้ง) 

26. การออกประกาศ หา้มมใิหพ้นกังานใชส้ถานท่ีทาํงาน แสวงหาผลประโยชนใ์หก้บัตน 

27. การออกประกาศ เร่ืองระเบียบและเงื่อนไขการจ่ายเงินโบนสัประจาํปี 

28. การออกหนงัสือ แต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนความผิดทางวินยั 

29. การออกหนงัสือ บนัทึกการสอบสวน กรณีพนกังานทาํผิดวินยั 

30. การออกหนงัสือ ลงโทษทางวินยัเป็นใบเตือน- เตือนดว้ยวาจา-เตือนเป็นหนงัสือ- เตือนเป็นลายลกัษณ ์อกัษร 

31. การออกหนงัสือ บนัทึก กรณีพนกังานไมย่อมรบั- ไมย่อมเซ็นตร์บัในหนงัสือเตือน 

32. การออกหนงัสือ ลงโทษทางวินยั สั่งพกังานไม่เกิน7 วนั โดยไม่ไดร้บัค่าจา้ง 

33. การออกหนงัสือ ลงโทษทางวินยั สั่งพกังานเพ่ือรอการสอบสวนความผิดโดยไดร้บัค่าจา้ง50% ของค่าจา้ง 

34. การออกหนงัสือ ลงโทษทางวินยั สั่งพกังานแบบไม่มีกาํหนดระยะเวลาโดยไดร้บัคา่จา้งเต็ม 

35. การออกหนงัสือ บนัทึกขอ้ตกลงเมื่อลาออกจากกงาน จะไมเ่รียกรอ้งเงินค่าใด ๆ ต่อนายจา้ง 

36. การออกหนงัสือ เลิกจา้ง กรณีทาํผิดวินยัในการทาํงาน(โดยไมจ่่ายค่าชดเชยใด ๆ) 

37. การออกหนงัสือ เลิกจา้งโดยไมม่คีวามผิด-ไดร้บัค่าชดเชยและเงินอ่ืน ๆ ตามสิทธิ 

38. การออกหนงัสือ เลิกจา้งกรณีนายจา้ง ปิดหรือยา้ยกจิการไปยงัท่ีแห่งใหม ่

39. การออหนงัสือ มอบอาํนาจกระทาํการแทนนายจา้ง 

40. การแกไ้ข - เปล่ียนแปลงขอ้บงัคบัในการทาํงาน ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายใหม่และสภาพปัจจบุนั 

• มีตวัอย่าง : การเขยีนสญัญาจา้ง การออกหนงัสือเตือน ระเบียบปฏิบตัิ ประกาศตา่งๆ แจกใหผู้เ้ขา้รว่มสมัมนา “ ฟรี ” ทกุขอ้ 

• ถาม - ตอบ -  แนะนาํ  ใหค้าํปรกึษาหลงัการสมัมนา “ ฟรี ” ตลอดกาลไม่มีคา่ใชจ้า่ย 

                               *** วิทยากร อาจารย ์สมบตัิ  นอ้ยหวา้ *** 

                   ....3ประสบการณ ์ดา้นแรงงานท่ีตา่งประเทศ ....ประเทศมาเลเซยี  พ.ศ. 2546  

                     ....ประเทศญ่ีปุ่ น พ.ศ. 2554....นครเจนีวาประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ พ.ศ. 2551 

  ประวตัิการทาํงาน / ประสบการณ ์

•  เป็นผูพิ้พากษาสมทบศาลแรงงานกลาง กรุงเทพฯ 9 ปี  

•  เป็นผูป้ระนอมคดีแรงงานในศาลแรงงานกลาง กรุงเทพฯ 

•  เป็นกรรมการ (บอรด์) คา่จา้งขัน้ตํ่า ท่ีกระทรวงแรงงาน                                                  

•  เป็นท่ีปรกึษาดา้นแรงงาน จดทะเบียน ท่ีกระทรวงแรงงาน                                                                   
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•  เป็น อนกุรรมการประกนัสงัคม ณ สาํนกังานใหญ่  จ. นนทบรีุ  

• เป็นท่ีปรกึษาดา้นแรงงานบรษิัทฯเอกชนในเขตกุรุงเทพฯและตา่งจงัหวดั   

• วิทยากรบรรยายหลกัสตูร 40ประเด็น เดด็ๆ..ท่ีผูบ้รหิารงานHR.มอืใหม่ตอ้งรู ้ 

• วิทยากรบรรยายหลกัสตูร Updateกฎหมายคุม้ครองแรงงานฉบบัใหม่ท่ีใชปี้2565 

• วิทยากรบรรยายหลกัสตูร การบรหิารงาน-บรหิารคนของนายจา้งในบรษิัทเอกชน  

• วิทยากรบรรยายหลกัสตูร สวสัดกิาร-ลงโทษ-เลิกจา้งท่ีผูบ้รหิารและHR.หา้มพลาด  

• วิทยากรบรรยายหลกัสตูร เทคนิคการเจรจาต่อรองขอ้เรียกรอ้งของสหภาพแรงงาน  

• วิทยากรบรรยายหลกัสตูร การเขยีนสญัญาจา้ง-เขยีนระเบียบปฏิบตัิ-ประกาศ-คาํสั่ง  

• วิทยากรบรรยายหลกัสตูร การปฏิบตัิตนท่ีดีขณะเป็นลกูจา้งในสถานประกอบกจิการ  

• วิทยากรบรรยายหลกัสตูร เจาะลกึ...การสรรหาว่าจา้งพนกังานใหม่เขา้ทาํงานในองคก์ร  

• วิทยากรบรรยายหลกัสตูร เลิกจา้งอย่างไร.ไม่ใหเ้กดิปัญหาลกูจา้งฟ้องศาลแรงงานภายหลงั  

• วิทยากรบรรยายหลกัสตูร การบรหิารและขอบเขตการใชอ้าํนาจตามหนา้ท่ีของหวัหนา้งาน  

• วิทยากรบรรยายหลกัสตูร การนาํเขา้และจา้งแรงงานต่างดา้วอยา่งถกูกฎหมายภายใต ้MOU.  

• วิทยากรบรรยายหลกัสตูร การจดัทาํขอ้บงัคบัในการทาํงานใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายแรงงาน                  

• วิทยากรบรรยายหลกัสตูร การบรหิารงานกรณีสอบสวนความผิด-ลงโทษทางวินยัหรือเลิกจา้ง 

• วิทยากรบรรยายหลกัสตูร Update กฎหมายแรงงานและกฎหมายประกนัสงัคมท่ีใชล่้าสดุปี2565 

• วิทยากรบรรยายหลกัสตูร การเตรียมความพรอ้มรบัมือ พ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล ปี 2565  

• วิทยากรบรรยายหลกัสตูร เจาะลกึ.การจา้งแรงงานผ่านบรษิัทรบัเหมา(outsource) ตอ้งบรหิารอยา่งไร.. 

• วิทยากรบรรยายหลกัสตูรไดร้บัผลกระทบจากพิษ covid-19 ระบาดมีนโยบาย,ลดสวสัดกิาร,ลดคา่จา้ง                                                                         

หรือเลิกจา้ง บรหิารอยา่งไร..ไม่ใหถ้กูฟ้องภายหลงั  

 
  

1.  ผู้ที่ควรเข้ารับการอบรม :    หวัหนา้งาน พนกังาน  ฝ่าย HR และผูท่ี้สนใจทัว่ไป 
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อัตราค่าลงทะเบยีน/1ท่าน 

Promotion ราคาท่านละ 2,500 บาท +VAT 7% 175 = 2,675 

Promotion มา 4 จ่าย 3 
 

ทุกหลักสูตร “มอบวุฒบิัตร ใบรับรองจากสถาบันโปรเฟสชั่นแนล เทรนน่ิง โซลูชั่น 

วธิกีารชําระเงนิ: 
1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังน้ี 

1.1  ธนาคารกสกิรไทย บญัชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 
          ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  
          และ Scan ใบ Pay-in และหนังสอืรับรองหกั ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทา่น และชือ่หลักสตูร 

1.2 ชําระดว้ยเช็คบรษัิท สัง่จา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional Training Solution Ltd, 
Partnership) 
 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรัญญา 086-8929330 
Professional Training Solution 
Tel  02-1753330, 086-6183752  
www.ptstraining.in.th 
อเีมล ์ info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com 
Line id : ptstraining 
 

ค่าฝึกอบรม สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีได้  200% ของค่าใช้จ่ายจริง 
(พระราชกฤษฎีกาฉบับที่  437 ใช้ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป) 

  

mailto:info.ptstraining@gmail.com
mailto:ptstraining3@gmail.com
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แบบฟอร์มการลงทะเบียน 
หลกัสตูร การเขียนสัญญาจ้าง-การออกหนังสือเตือนต่าง ๆ ระเบียบปฏิบัติ ประกาศคําส่ังท่ีฝ่าย HR ต้องทราบ? 

ส่งมาท่ี info.ptstraining@gmail.com  หรือ ptstraining3@gmail.com 

 
   บรษิทั________________________________________________TAX ID_________________________ 

   ท่ีอยู่ออกใบกาํกบัภาษี__________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________________ 

   _____________________________________________________รหสัไปรษณีย_์____________________ 

  ชื่อผูป้ระสานงาน (HR)____________________________โทรศพัท ์_______________________ต่อ_______ 

   Fax: _________________________     E-mail: _____________________________________________  

  วนัสมัมนา____________________________________________________________________________ 

1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________  

2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________ 
 
หมายเหตุ   

กรณียกเลิกการเขา้สัมมนากรุณาแจง้ล่วงหนา้ 7 วนัก่อนวนัสมัมนา มิฉะนั้นจะตอ้งชาํระ 30% ของราคาค่าสัมมนา 
 
 

กรณีหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย สง่เอกสารมาท่ี 

หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนน่ิง โซลขูั่น   

เลขท่ี 89/161 หมู่บา้นพฤกษาวิลล ์23 ซ.พระยาสเุรนทร ์21 แยก 3  

แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรุงเทพฯ 10510  

 เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี 0103553030100 
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