
www.hrcenter.co.th

วัน เวลา และสถานที่

วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563
เวลา 09.00-12.00 น.  
(เปิด Login 08.00 น.)

อัตราค่าอบรมท่านละ

สมาชิก 1,200 บาท + VAT 84 รวม 1,284 บาท / บุคคลทั่วไป 1,500 บาท + VAT 105 รวม 1,605 บาท
กรุณาช�าระค่าฝึกอบรมภายในวันที่ 23 พ.ค. 2563 เพื่อรับเอกสารก่อนการบรรยาย

วิทยากร

อาจารย์อรรถพล มนัสไพบูลย์
�	กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงเทพนิติการ จ�ากัด

�	ที่ปรึกษาการจัดท�า และผู้ตรวจแก้ไขข้อบังคับ 

เกี่ยวกับการท�างานขององค์กรต่าง ๆ กว่า 300 องค์กร

ข้อบกพร่องที่มักพบในการจัดท�า 
ข้อบังคับเกี่ยวกับการท�างาน
และ แนวทางแก้ไข

เรียน
ออนไลน์

เหมาะส�าหรับ 

บริษัทเอกชนเท่านั้น 
ไม่เหมาะส�าหรับ

รัฐวิสาหกิจ

ข้อบังคับเกี่ยวกับการท�างาน  
นับเป็นเรื่องส�าคัญยิ่งขององค์กร  
ที่ใช้เป็นหลักในการบริหารบุคลากร   
และรักษาระเบียบวินัยในการท�างาน
คดีแรงงานเกือบ 100% ทุกคดี  
ศาลต้องใช้ข้อบังคับฯ ประกอบ 
การพิจารณา 

จงเรียนรู้และตรวจสอบ 
ข้อบังคับเกี่ยวกับการท�างาน 

ของบริษัทท่าน 
ว่าเขียนไว้ถูกต้อง เหมาะสมหรือไม่ 

ถ้าไม่ถูกต้อง ท่านแก้ไขเองได้  
โดยวิทยากรจะช่วยชี้แนะ

�	ชี้ข้อบกพร่องที่มักพบในการจัดท�าข้อบังคับฯ และแนวทางแก้ไข
�	ชี้ประเด็นที่ควรระวังเป็นรายบทของข้อบังคับฯ พร้อมค�าอธิบายกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
�	แจกข้อบังคับเกี่ยวกับการท�างานฉบับสมบูรณ์ แก้ไขสอดคล้อง
กับกฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ พ.ศ. 2562 แล้ว เป็นเอกสารประกอบการสัมมนา



หัวข้อการฝึกอบรม

สนใจสมัครสมาชกิหรือส�ารองที่น่ัง public1.hrcenter@gmail.com โทรศัพท์ (02) 736-2245-7 โทรสาร (02) 736-0470-1

อัตราค่าฝึกอบรมรวมเอกสารแล้ว (ราคาต่อ 1 ท่าน)

1.  ชื่อ-นามสกุล ..............................................................................

ต�าแหน่ง ....................................................................................

E-mail................................................มือถือ .............................

2.  ชื่อ-นามสกุล ..............................................................................

ต�าแหน่ง ....................................................................................

E-mail................................................มือถือ .............................

ชื่อและที่อยู่บริษัทส�าหรับออกใบก�ากับภาษี

บริษัท ................................................................................ เลขประจ�าตัวผู้เสียภาษี ............................................สาขา ................................

ที่อยู่  ..........................................................................................................................................................................................................

ประเภทธุรกิจ ............................................................ โทรศัพท์  ............................................ ต่อ.................. โทรสาร....................................

ผู้ติดต่อ .................................................................... E-mail .......................................................................มือถือ ......................................

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ “ข้อบกพร่องที่มักพบในการจัดท�าข้อบังคับเกี่ยวกับการท�างานและแนวทางแก้ไข” (วันที่ 29 พ.ค. 2563)

1. ชี้แนะสิ่งที่ต้องมี เรื่องที่ไม่จ�าเป็นต้องมีในข้อบังคับฯ มีแล้ว
อันตราย เสียหาย และข้อควรระวังในการใช้ถ้อยค�าในการเขียน
ข้อบังคับฯ

2. ตัวอย่างข้อความหรือประเด็นที่ต้องระมัดระวังในการเขียน
1) ค�าจ�ากัดความ “ผู้บังคับบัญชา” หรือ “บริษัท”  ไม่สอดคล้องกับ 

บทวินัยและการลงโทษทางวินัย
2) เขียนเวลาพัก 20 นาที ในกรณีท�างานล่วงเวลาต่อจากเวลาท�างาน

ปกติไม่ถูกต้อง
3) วันหยุดประจ�าสัปดาห์ ให้สะสมไปหยุดช่วงท้ายเดือน ขัดกฎหมาย
4) วันหยุดตามประเพณี เขียน ล็อกตัวนายจ้างเอง ท�าให้เกิดปัญหา

ทางปฏิบัติ
5) วันหยุดพักผ่อนประจ�าปี ที่มีข้อความขัดกฎหมาย และลืมเขียน 

บางประเด็น
6) เขียนเรื่องการท�างานในวันหยุด การจ่ายค่าท�างานในวันหยุด 

ผิดพลาด ท�าให้เกิดการจ่ายค่าท�างานในวันหยุด 3 เท่า
7) เขียนผู้ไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลาขัดกฎหมาย
8) ในบทว่าด้วยการลาและหลักเกณฑ์การลา ตั้งแต่การลาป่วย ลาเพื่อ

การคลอด ลาเพื่อกิจธุระอันจ�าเป็น ไม่เข้าใจกฎหมาย และเขียนผิด
เป็นส่วนมาก

9) ไม่ได้ระบุหรือเขียนว่า วันลาที่ผิดระเบียบอาจถือเป็นการขาดงาน
หรือละทิ้งหน้าที่ และไม่มีข้อความเขียนไว้ว่า บริษัทจะไม่จ่าย 
ค่าจ้างในวันที่ขาดงาน ท�าให้ลูกจ้างรายเดือนขาดงาน นายจ้าง 
ต้องจ่ายค่าจ้างในวันขาดงาน

10) ในบทวินัยเป็นบทที่ส�าคัญที่สุด และมีข้อบกพร่องในการ
เขียนมากที่สุด อาทิ – เขียนข้อห้ามทางวินัยไม่ครบ  
ไม่ครอบคลุม ไม่รัดกุม / ชอบไปเขียนระบุว่าการกระท�าใด
เป็นความผิดร้ายแรง (เสียหาย บกพร่องที่สุด จริง ๆ ต้อง 
ไม่เขียน) / โทษทางวินัยซ�้าซ้อน เช่น มีให้ออก ปลดออก และ
ไล่ออก / ลืมเขียนเรื่องการพักงานระหว่างสอบสวน /  
การลงโทษด้วยการพักงาน กลายเป็นไม่เคยถูกหนังสือ
เตือน!? / ไม่ได้ก�าหนดผู้มีอ�านาจลงโทษทางวินัย หนังสือ
เตือนที่ผู้บริหารลงชื่อ กลายเป็นโมฆะ ฯลฯ

11) การลาออกที่เข้าใจกฎหมายผิด เขียนระเบียบปฏิบัติผิด 
12) ขาดเรื่องค่าชดเชยพิเศษกรณีย้ายสถานประกอบกิจการ 

ตามมาตรา 120  (กฎหมายใหม่ ปี 2562) ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้อง
เขียน แต่เขียนยาก 

13) เขียนข้อบังคับฯ ไม่ครบเรื่องที่กฎหมายก�าหนด 
14) เรื่องสวัสดิการไม่ควรเขียนในข้อบังคับฯ แต่เมื่อเขียน  

ต้องเขียนให้เป็น
15) ไม่ได้เขียนเรื่องลิขสิทธิ์ทางปัญญา และการตรวจสารเสพติด
16) แก้ไขข้อบังคับ ประกาศใช้ไปแล้วหลายปี แต่กลายเป็น 

ข้อบังคับที่ใช้บังคับไม่ได้ เพราะบริษัทท�าผิดขั้นตอนในการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง

โอนเงิน หรือเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จ�ากัด หรือ HR Center Co., Ltd.
• ธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 2403005727
• ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 0802359647
• ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขที่ 3071269091

 ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถ้ามี) ผู้โอนเงินจะต้องเป็นผู้ช�าระที่ธนาคาร
• เมื่อช�าระเงินแล้ว โปรด e-mail ส�าเนาใบโอนเงิน โดยระบุชื่อองค์กร ชื่อหลักสูตร มาที่บริษัทฯ ก่อนวันฝึกอบรม  
• เอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย ตัวจริง กรุณาส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนมาให้ก่อนวันอบรม

บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จ�ากัด  (ส�านักงานใหญ่)
52/37 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250  
เลขที่ประจ�าตัวผู้เสียภาษี 0105540023934

หมายเหตุ  กรณีหลักสูตรยืนยันการจัดอบรมแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินในทุกกรณี

กรุณาช�าระค่าฝึกอบรมก่อนวันงาน 
เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์


