
www.hrcenter.co.th

วัน เวลา และสถานที่

วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563
เวลา 09.00-12.00 น. 
(เป�ด Login 08.00 น.)

อัตราค�าอบรมท�านละ

สมาชิก 1,200 บาท + VAT 84 รวม 1,284 บาท / บุคคลท่ัวไป 1,500 บาท + VAT 105 รวม 1,605 บาท
กรุณาชําระค�าฝ�กอบรมภายในวันท่ี 30 ก.ค. 2563 เพ่ือรับเอกสารก�อนการบรรยาย

วิทยากร

อาจารย�อรรถพล มนัสไพบูลย�
กรรมการผูจัดการ บริษัท กรุงเทพนิติการ จํากัด
ท่ีปรึกษาการจัดทํา และผูตรวจแกไขขอบังคับ

เก่ียวกับการทํางานขององคกรตาง ๆ กวา 300 องคกร

ข�อบกพร�องที่มักพบในการจัดทํา 
ข�อบังคับเก่ียวกับการทํางาน

และ แนวทางแก�ไข
เหมาะสําหรับ 

บริษัทเอกชนเท�านั้น 
ไม�เหมาะสําหรับ
รัฐวิสาหกิจ

ข�อบังคับเก่ียวกับการทํางาน 
นับเป�นเร่ืองสําคัญย่ิงขององค�กร 
ที่ใช�เป�นหลักในการบริหารบุคลากร  
และรักษาระเบียบวินัยในการทํางาน
คดีแรงงานเกือบ 100% ทุกคดี 
ศาลต�องใช�ข�อบังคับฯ ประกอบ
การพิจารณา 

จงเรียนรู�และตรวจสอบ
ข�อบังคับเก่ียวกับการทํางาน

ของบริษัทท�าน 
ว�าเขียนไว�ถูกต�อง เหมาะสมหรือไม� 

ถ�าไม�ถูกต�อง ท�านแก�ไขเองได�  
โดยวิทยากรจะช�วยชี้แนะ

ชี้ขอบกพรองที่มักพบในการจัดทําขอบังคับฯ และแนวทางแกไข
ชี้ประเด็นท่ีควรระวังเปนรายบทของขอบังคับฯ พรอมคําอธิบายกฎหมายท่ีเก่ียวของ
แจกขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานฉบับสมบูรณ แกไขสอดคลอง
กับกฎหมายคุมครองแรงงานฉบับใหม พ.ศ. 2562 แลว เปนเอกสารประกอบการสัมมนา

ผานโปรแกรม

เรียน
ออนไลน�



หัวข�อการฝ�กอบรม

สนใจสมัครสมาชกิหรือสาํรองที่น่ัง public1.hrcenter@gmail.com โทรศัพท์ (02) 736-2245-7 โทรสาร (02) 736-0470-1
อัตราค่าฝึกอบรมรวมเอกสารแล้ว (ราคาต่อ 1 ท่าน)

1.  ชื่อ-นามสกุล ..............................................................................
ตําแหนง ....................................................................................
E-mail................................................มือถือ .............................

2.  ชื่อ-นามสกุล ..............................................................................
ตําแหนง ....................................................................................
E-mail................................................มือถือ .............................

ชื่อและที่อยูบริษัทสําหรับออกใบกํากับภาษี

บริษัท ................................................................................ เลขประจําตัวผูเสียภาษี ............................................สาขา ................................
ที่อยู  ..........................................................................................................................................................................................................
ประเภทธุรกิจ ............................................................ โทรศัพท  ............................................ตอ.................. โทรสาร....................................
ผูติดตอ .................................................................... E-mail .......................................................................มือถือ ......................................

หลักสูตรฝกอบรมออนไลน “ขอบกพรองท่ีมักพบในการจัดทําขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานและแนวทางแกไข” (วันท่ี 6 ส.ค. 2563)

1. ชี้แนะสิ่งท่ีตองมี เรื่องท่ีไมจําเปนตองมีในขอบังคับฯ มีแลว
อันตราย เสียหาย และขอควรระวังในการใชถอยคําในการเขียน
ขอบังคับฯ

2. ตัวอยางขอความหรือประเด็นท่ีตองระมัดระวังในการเขียน
1) คําจํากัดความ “ผูบังคับบัญชา” หรือ “บริษัท”  ไมสอดคลองกับ

บทวินัยและการลงโทษทางวินัย
2) เขียนเวลาพัก 20 นาที ในกรณีทํางานลวงเวลาตอจากเวลาทํางาน

ปกติไมถูกตอง
3) วันหยุดประจําสัปดาห ใหสะสมไปหยุดชวงทายเดือน ขัดกฎหมาย
4) วันหยุดตามประเพณี เขียน ล็อกตัวนายจางเอง ทําใหเกิดปญหา

ทางปฏิบัติ
5) วันหยุดพักผอนประจําป ที่มีขอความขัดกฎหมาย และลืมเขียน

บางประเด็น
6) เขียนเร่ืองการทํางานในวันหยุด การจายคาทํางานในวันหยุด

ผิดพลาด ทําใหเกิดการจายคาทํางานในวันหยุด 3 เทา
7) เขียนผูไมมีสิทธิไดรับคาลวงเวลาขัดกฎหมาย
8) ในบทวาดวยการลาและหลักเกณฑการลา ตั้งแตการลาปวย ลาเพ่ือ

การคลอด ลาเพ่ือกิจธุระอันจําเปน ไมเขาใจกฎหมาย และเขียนผิด
เปนสวนมาก

9) ไมไดระบุหรือเขียนวา วันลาท่ีผิดระเบียบอาจถือเปนการขาดงาน
หรือละท้ิงหนาท่ี และไมมีขอความเขียนไววา บริษัทจะไมจาย
คาจางในวันท่ีขาดงาน ทําใหลูกจางรายเดือนขาดงาน นายจาง
ตองจายคาจางในวันขาดงาน

10) ในบทวินัยเปนบทท่ีสําคัญท่ีสุด และมีขอบกพรองในการ
เขียนมากท่ีสุด อาทิ – เขียนขอหามทางวินัยไมครบ 
ไมครอบคลุม ไมรัดกุม / ชอบไปเขียนระบุวาการกระทําใด
เปนความผิดรายแรง (เสียหาย บกพรองท่ีสุด จริง ๆ ตอง
ไมเขียน) / โทษทางวินัยซํ้าซอน เชน มีใหออก ปลดออก และ
ไลออก / ลืมเขียนเร่ืองการพักงานระหวางสอบสวน / 
การลงโทษดวยการพักงาน กลายเปนไมเคยถูกหนังสือ
เตือน!? / ไมไดกําหนดผูมีอํานาจลงโทษทางวินัย หนังสือ
เตือนท่ีผูบริหารลงช่ือ กลายเปนโมฆะ ฯลฯ

11) การลาออกท่ีเขาใจกฎหมายผิด เขียนระเบียบปฏิบัติผิด 
12) ขาดเร่ืองคาชดเชยพิเศษกรณียายสถานประกอบกิจการ 

ตามมาตรา 120  (กฎหมายใหม ป 2562) ซึ่งเปนเร่ืองท่ีตอง
เขียน แตเขียนยาก 

13) เขียนขอบังคับฯ ไมครบเรื่องท่ีกฎหมายกําหนด 
14) เร่ืองสวัสดิการไมควรเขียนในขอบังคับฯ แตเม่ือเขียน 

ตองเขียนใหเปน
15) ไมไดเขียนเร่ืองลิขสิทธิ์ทางปญญา และการตรวจสารเสพติด
16) แกไขขอบังคับ ประกาศใชไปแลวหลายป แตกลายเปน

ขอบังคับที่ใชบังคับไมได เพราะบริษัททําผิดขั้นตอนในการ
แกไขเปลี่ยนแปลงขอตกลงเก่ียวกับสภาพการจาง

โอนเงิน หรือเช็คขีดครอมในนาม บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด หรือ HR Center Co., Ltd.
• ธนาคารกรุงเทพ เลขท่ี 2403005727
• ธนาคารไทยพาณิชย เลขท่ี 0802359647
• ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขท่ี 3071269091

 คาธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถามี) ผูโอนเงินจะตองเปนผูชําระที่ธนาคาร
• เมื่อชําระเงินแลว โปรด e-mail สําเนาใบโอนเงิน โดยระบุชื่อองคกร ชื่อหลักสูตร มาที่บริษัทฯ กอนวันฝกอบรม  
• เอกสารหักภาษี ณ ที่จาย ตัวจริง กรุณาสงไปรษณียลงทะเบียนมาใหกอนวันอบรม

บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด  (สํานักงานใหญ)
52/37 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงทับชาง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250 
เลขท่ีประจําตัวผูเสียภาษี 0105540023934

หมายเหตุ  กรณีหลักสูตรยืนยันการจัดอบรมแลว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมคืนเงินในทุกกรณี

กรุณาชําระคาฝกอบรมกอนวันงาน


