
 [หลักสูตร การเขียนสัญญาจ้าง                                                   ]    

 

Professional Training Solution  /www.ptstraining.co.th  02-1753330 1 

 

หลกัสตูร การเขยีนสญัญาจา้ง-การออกหนงัสอืเตอืนตา่ง ๆ  

ระเบยีบปฏบิตั ิประกาศค าส ัง่ทีฝ่่าย HR ตอ้งทราบ? 

24 พฤษภาคม 2565 
เวลา 09.00-16.00 น.  Online Training Zoom 

  หวัขอ้การสมัมนา 

1. การเขียนสญัญาจา้งพนกังานทดลองงาน 

2. การเขียนหนงัสือ แจง้การขยายระยะเวลาทดลองงาน 
3. การเขียนหนงัสือ แจง้การบอกกล่าวล่วงหนา้ เพื่อเลิกจา้งที่ถกูตอ้งและถกูกฎหมาย 
4. การเขียนหนงัสือ เลิกจา้ง กรณีพนกังานไม่ผ่านการทดลองงาน 
5. การเขียนหนงัสือ แจง้โครงการเกษียณงานก่อนอาย ุ(เกษียนงานก่อนก าหนด) 
6. การเขียนหนงัสือ แจง้การเกษียณงานตามขอ้บงัคบัในการท างาน 
7. การเขียนสญัญาจา้ง พนกังานที่ผ่านการทดลองงานแลว้  เพื่อบรรจเุป็นพนกังานประจ า 
8. การเขียนสญัญาจา้ง พนกังานที่เกษียณงานแลว้ จา้งใหท้ างานอีก (สญัญาจา้งปีตอ่ปี) 
9. การเขียนสญัญาจา้ง ที่ปรกึษาดา้นแรงงาน สญัญาจา้ง6 เดือน หรอืปีตอ่ปี 
10. การเขียนสญัญาจา้ง บรษิัทรบัเหมา  (Outsource) เพื่อใหน้ าแรงงานเขา้มาท างานในองคก์ร 
11. การเขียนสญัญาจา้ง  เพื่อใหล้กูจา้งที่ท  าผิด ชดใชค้า่เสียหายโดยผ่อนช าระเป็นรายเดือน 
12. การออกระเบียบปฏิบตัิ การมาปฏิบตัิงาน (มาสายตอ้งแจง้- ตอ้งลา) 
13. การออกระเบียบปฏิบตัิ การออกแบบฟอรม์เป็นบนัทกึ  เพื่อใหเ้หตผุลกรณีมาท างานสาย 
14. การออกระเบียบปฏิบตัิ การปฏิบตัิตนในแตล่ะวนัและเวลาท างาน 
15. การออกระเบียบปฏิบตัิ การลากิจไดร้บัคา่จา้ง และไม่ไดร้บัคา่จา้ง 
16. การออกระเบียบปฏิบตัิ การลาพกัผ่อนและ กรณีภายในปีใชสิ้ทธ์ิไม่หมด-หรอืออกจากงาน 
17. การออกระเบียบปฏิบตัิ การลาป่วยกรณีไม่เกิน3วนั- กรณีเกิด3 วนั ท างาน 
18. การออกระเบียบปฏิบตัิ การเขา้- ออก บรษิัทฯ กรณีในเวลาท างานหรอืในเวลาพกั 
19. การออกระเบียบปฏิบตัิ การจ่ายค่าเบีย้เลีย้ง และคา่ตอบแทนกรณีพนกังานออกไปท างานนอกบรษิัทฯ 
20. การออกระเบียบปฏิบตัิ การขบัรถรบั- ส่ง สินคา้ใหก้บัลกูคา้ ตามวนั- ตามเสน้ทาง และเวลาที่ก าหนด 
21. การออกประกาศ การท าผิดวินยัเป็นกรณีรา้ยแรง 
22. การออกประกาศ การเลื่อนการจ่ายคา่จา้งหรอืคา่สวสัดิการ 



 [หลักสูตร การเขียนสัญญาจ้าง                                                   ]    

 

Professional Training Solution  /www.ptstraining.co.th  02-1753330 2 

 

23. การออกประกาศ การเลื่อน หรอืเปลี่ยนแปลงวนัหยดุตามประเพณี 
24. การออกประกาศ การหา้มใชโ้ทรศพัท-์ คอมพิวเตอร-์ notebook ในเวลาท างาน อนัมิใช่เรื่องงาน 
25. การออกประกาศ กรณีจดังานเลีย้งประจ าปี  (เพื่อปอ้งกนัการสรา้งปัญหาในงานเลีย้ง) 
26. การออกประกาศ หา้มมิใหพ้นกังานใชส้ถานที่ท  างาน แสวงหาผลประโยชนใ์หก้บัตน 
27. การออกประกาศ เรื่องระเบียบและเง่ือนไขการจ่ายเงินโบนสัประจ าปี 
28. การออกหนงัสือ แตง่ตัง้คณะกรรมการสอบสวนความผิดทางวินยั 
29. การออกหนงัสือ บนัทกึการสอบสวน กรณีพนกังานท าผิดวินยั 
30. การออกหนงัสือ ลงโทษทางวินยัเป็นใบเตือน- เตือนดว้ยวาจา-เตือนเป็นหนงัสือ- เตือนเป็นลายลกัษณ ์อกัษร 
31. การออกหนงัสือ บนัทกึ กรณีพนกังานไม่ยอมรบั- ไม่ยอมเซ็นตร์บัในหนงัสือเตือน 
32. การออกหนงัสือ ลงโทษทางวินยั สั่งพกังานไม่เกิน7 วนั โดยไม่ไดร้บัคา่จา้ง 
33. การออกหนงัสือ ลงโทษทางวินยั สั่งพกังานเพื่อรอการสอบสวนความผิดโดยไดร้บัคา่จา้ง50% ของคา่จา้ง 
34. การออกหนงัสือ ลงโทษทางวินยั สั่งพกังานแบบไม่มีก าหนดระยะเวลาโดยไดร้บัค่าจา้งเต็ม 
35. การออกหนงัสือ บนัทกึขอ้ตกลงเม่ือลาออกจากกงาน จะไม่เรยีกรอ้งเงินคา่ใด ๆ ต่อนายจา้ง 
36. การออกหนงัสือ เลิกจา้ง กรณีท าผิดวินยัในการท างาน(โดยไม่จ่ายคา่ชดเชยใด ๆ) 
37. การออกหนงัสือ เลิกจา้งโดยไม่มีความผิด-ไดร้บัคา่ชดเชยและเงินอื่น ๆ ตามสิทธิ 
38. การออกหนงัสือ เลิกจา้งกรณีนายจา้ง ปิดหรอืยา้ยกิจการไปยงัที่แห่งใหม่ 
39. การออหนงัสือ มอบอ านาจกระท าการแทนนายจา้ง 
40. การแกไ้ข - เปลี่ยนแปลงขอ้บงัคบัในการท างาน ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายใหม่และสภาพปัจจบุนั 

• มีตวัอย่าง : การเขียนสญัญาจา้ง การออกหนงัสือเตือน ระเบียบปฏิบตัิ ประกาศตา่งๆ แจกใหผู้เ้ขา้รว่มสมัมนา “ ฟร ี” ทกุขอ้ 

• ถาม - ตอบ -  แนะน า  ใหค้  าปรกึษาหลงัการสมัมนา “ ฟรี ” ตลอดกาลไม่มีคา่ใชจ้่าย 

                               *** วิทยากร อาจารย ์สมบตัิ  นอ้ยหวา้ *** 

                   ....3ประสบการณ ์ดา้นแรงงานที่ต่างประเทศ ....ประเทศมาเลเซีย  พ.ศ. 2546  
                     ....ประเทศญ่ีปุ่ น พ.ศ. 2554....นครเจนีวาประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ พ.ศ. 2551 

  ประวตัิการท างาน / ประสบการณ ์

•  เป็นผูพ้ิพากษาสมทบศาลแรงงานกลาง กรุงเทพฯ 9 ปี  

•  เป็นผูป้ระนอมคดีแรงงานในศาลแรงงานกลาง กรุงเทพฯ 

•  เป็นกรรมการ (บอรด์) ค่าจา้งขัน้ต ่า ที่กระทรวงแรงงาน                                                  

•  เป็นที่ปรกึษาดา้นแรงงาน จดทะเบียน ที่กระทรวงแรงงาน                                                                   
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•  เป็น อนกุรรมการประกนัสงัคม ณ ส านกังานใหญ่  จ. นนทบรุี  

• เป็นที่ปรกึษาดา้นแรงงานบรษิัทฯเอกชนในเขตกุรุงเทพฯและตา่งจงัหวดั   

• วิทยากรบรรยายหลกัสตูร 40ประเด็น เด็ดๆ..ที่ผูบ้รหิารงานHR.มือใหม่ตอ้งรู ้ 

• วิทยากรบรรยายหลกัสตูร Updateกฎหมายคุม้ครองแรงงานฉบบัใหม่ที่ใชปี้2565 

• วิทยากรบรรยายหลกัสตูร การบรหิารงาน-บรหิารคนของนายจา้งในบรษิัทเอกชน  

• วิทยากรบรรยายหลกัสตูร สวสัดิการ-ลงโทษ-เลิกจา้งที่ผูบ้รหิารและHR.หา้มพลาด  

• วิทยากรบรรยายหลกัสตูร เทคนิคการเจรจาตอ่รองขอ้เรยีกรอ้งของสหภาพแรงงาน  

• วิทยากรบรรยายหลกัสตูร การเขียนสญัญาจา้ง-เขียนระเบียบปฏิบตัิ-ประกาศ-ค าสั่ง  

• วิทยากรบรรยายหลกัสตูร การปฏิบตัิตนที่ดีขณะเป็นลกูจา้งในสถานประกอบกิจการ  

• วิทยากรบรรยายหลกัสตูร เจาะลกึ...การสรรหาวา่จา้งพนกังานใหม่เขา้ท างานในองคก์ร  

• วิทยากรบรรยายหลกัสตูร เลิกจา้งอย่างไร.ไม่ใหเ้กิดปัญหาลกูจา้งฟ้องศาลแรงงานภายหลงั  

• วิทยากรบรรยายหลกัสตูร การบรหิารและขอบเขตการใชอ้  านาจตามหนา้ที่ของหวัหนา้งาน  

• วิทยากรบรรยายหลกัสตูร การน าเขา้และจา้งแรงงานตา่งดา้วอย่างถกูกฎหมายภายใต ้MOU.  

• วิทยากรบรรยายหลกัสตูร การจดัท าขอ้บงัคบัในการท างานใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายแรงงาน                  

• วิทยากรบรรยายหลกัสตูร การบรหิารงานกรณีสอบสวนความผิด-ลงโทษทางวินยัหรอืเลิกจา้ง 

• วิทยากรบรรยายหลกัสตูร Update กฎหมายแรงงานและกฎหมายประกนัสงัคมที่ใชล้่าสดุปี2565 

• วิทยากรบรรยายหลกัสตูร การเตรยีมความพรอ้มรบัมือ พ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล ปี 2565  

• วิทยากรบรรยายหลกัสตูร เจาะลกึ.การจา้งแรงงานผ่านบรษิัทรบัเหมา(outsource) ตอ้งบรหิารอย่างไร.. 

• วิทยากรบรรยายหลกัสตูรไดร้บัผลกระทบจากพิษ covid-19 ระบาดมีนโยบาย,ลดสวสัดิการ,ลดคา่จา้ง                                                                         

หรอืเลิกจา้ง บรหิารอย่างไร..ไม่ใหถ้กูฟ้องภายหลงั  

 
  

1.  ผู้ท่ีควรเข้ารับการอบรม :    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 “มอบวุฒบัิตร ใบรับรองจากสถาบันโปรเฟสช่ันแนล เทรนน่ิง โซลูช่ัน 
วธิกีารช าระเงนิ: 
1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังนี ้

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

1.2 ช าระดว้ยเชค็บรษัิท 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 
(พระราชกฤษฎกีาฉบับที ่ 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 ประกาศค าส่ังที่ฝ่าย HR ต้องทราบ? 

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

 
   บรษิทั________________________________________________TAX ID_________________________ 
   ท่ีอยู่ออกใบก ำกบัภำษี__________________________________________________________________ 
   ____________________________________________________________________________________ 
   _____________________________________________________รหสัไปรษณีย_์____________________ 
  ชือ่ผูป้ระสานงาน (HR)____________________________โทรศพัท ์_______________________ต่อ_______ 
   Fax: _________________________     E-mail: _____________________________________________  
  วนัสมัมนา____________________________________________________________________________ 
1. ชือ่-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________  

2. ชือ่-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: __________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________ 

 

หมายเหต ุ  

กรณียกเลิกการเขา้สมัมนากรุณาแจง้ล่วงหนา้ 7 วนัก่อนวนัสมัมนา มิฉะนั้นจะตอ้งช าระ 30% ของราคาค่าสมัมนา 
 
 

กรณีหกัภาษี ณ ที่จา่ย สง่เอกสารมาที่ 
หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลขูั่น   
เลขท่ี 89/161 หมู่บา้นพฤกษาวิลล ์23 ซ.พระยาสเุรนทร ์21 แยก 3  
แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรุงเทพฯ 10510  
 เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี 0103553030100 
 

 

mailto:info.ptstraining@gmail.com

