
www.hrdzenter.com 

(We are The B.E.S.T Solution You can 

trust) 

 

E-mail : hrdzenter@gmail.com 
 

Tel : 090 645 0992, 089-606-0444 

 

บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด (สนญ.)  เลขท่ี 171/162  ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1-1 แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 

HOTLINE : 089-606-0444, 090-6450992,  089-773-7091  :www.hrdzenter.com E-mail:hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter 

เทคนิค...การเจรจาต่อรองข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงาน 
ให้ค ำปรึกษำผู้เข้ำร่วมสัมมนำ หลงักำรสัมมนำ “ ฟรี ” ตลอดกำลไม่มีค่ำใช้จ่ำย 

วันจันทร์ที ่24 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

@ โรงแรมจัสมิน ซิตี้  ซอยสุขุมวิท 23  ใกล้ BTS อโศก  กรุงเทพฯ   ** สถานท่ีอาจมีการเปลี่ยนแปลง 
 

วิทยากร  อาจารย์สมบัติ น้อยหว้า 

ช าระค่าสัมมนาก่อนวันสัมมนา 
ลดเหลือเพยีงท่านละ  3,500 บาทเท่าน้ัน  (จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท) 

 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดป้ฏิบติัตนให้อยูใ่นวินยัท่ีดี และรักษามรรยาทในการสนทนากนั                                     

ขณะเจรจาขอ้เรียกร้องของสหภาพแรงงานท่ีมีผูแ้ทนฝ่ายลูกจา้งน าเสนอ 

2. เพื่อใหผู้แ้ทนการเจรจาขอ้เรียกร้องเขา้ใจ การใชเ้ทคนิคในการเจรจา - การน าเสนอเหตุผลเม่ือจะมีการ         

เปล่ียนแปลงสภาพการจา้งในสถานประกอบกิจการ 

3. เพื่อใหน้ าองคค์วามรู้ท่ีไดรั้บไปปฏิบติัไดจ้ริงต่อการไกล่เกล่ียปัญหา – ต่อการเจรจาต่อรองขอ้เรียกร้อง ของสหภาพ

แรงงาน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

4. เพื่อใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดต้ระหนกัอยูเ่สมอวา่การแจง้ประนอมขอ้พิพาทแรงงานหรือชุมนุมนดัหยดุงาน จะเกิดผล

กระทบต่อองคก์ร - ต่อนายจา้ง - หรือต่อลูกจา้งอยา่งไร  

หัวข้อในการอบรม 
หมวด 1: การเจรจาต่อรองข้อเรียกร้องสหภาพแรงงาน 
1. กฎหมายคุม้ครองแรงงานคุม้ครอง นายจา้ง - คุม้ครองลูกจา้ง อยา่งไร..? 

• ยกตวัอยา่ง : การคุม้ครองนายจา้ง - ลูกจา้ง พร้อมค าอธิบาย  

2. กฎหมายแรงงานสัมพนัธ์ ให้สิทธินายจา้ง - ใหสิ้ทธิ ลูกจา้ง อยา่งไร..? 

• ยกตวัอยา่ง : การไดรั้บสิทธิของนายจา้ง - การไดรั้บสิทธิของลูกจา้ง พร้อมค าอธิบาย 
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3. ปัญหา ท่ีท าใหลู้กจา้งตั้งสหภาพแรงงาน มาจากอะไร..? 

• ยกตวัอยา่ง : ตน้เหตุมาจากหลายประการพร้อมค าอธิบาย 

4. การเจรจาต่อรองขอ้เรียกร้องของสหภาพแรงงาน - นายจา้ง - ผูแ้ทนในการเจรจาฝ่ายนายจา้งจะใชเ้ทคนิค อยา่งไร..?  

(ถึงจะท าใหต้กลงกนัไดใ้นองคก์ร) 

• ยกตวัอยา่ง :  การเสนอเหตุผลและวิธีท่ีจะท าใหต้กลงกนัได ้

5. ในระหวา่งเจรจาขอ้เรียกร้อง นายจา้งตอ้งการสร้างความกดดนัใหส้หภาพแรงงาน ตอ้งด าเนินการอยา่งไร..? 
• ยกตวัอยา่ง : นายจา้ง ยืน่ขอ้เรียกร้องสวน และการก าหนดขอ้เรียกร้องของนายจา้ง 

6. กรณีท่ีนายจา้ง - ลูกจา้ง น าท่ีปรึกษาของแต่ละฝ่ายเขา้เจรจาขอ้เรียกร้องจะเกิดผลกระทบอยา่งไร..? 
• ยกตวัอยา่ง : ปัญหาจะตามมาในรูปแบบต่างๆ พร้อมค าอธิบาย 

7.  การแจง้ประนอมขอ้พิพาทแรงงานจะเกิดผลกระทบอยา่งไร..? เพราะจะเป็นการเจรจากนัในระบบไตรภาคี               
ซ่ึงมีผูแ้ทน 3 ฝ่าย (นายจา้ง - ลูกจา้ง - ภาครัฐ) 

• ยกตวัอยา่ง : ผลกระทบในภาพรวมพร้อมค าอธิบาย 

8. การชุมนุมนดัหยดุงาน ท่ีผิดกฎหมายของสหภาพฯ เป็นการชุมนุมลกัษณะใด.? 
• ยกตวัอยา่ง : การชุมนุมในกรณีต่างๆ 

9. การปิดงานของนายจา้ง ท่ีผิดกฎหมายเป็นการกระท าในลกัษณะใด.? 
• ยกตวัอยา่ง : การกระท าในกรณีต่างๆ 

10.  การปิดงานหรือชุมนุมนดัหยดุงาน - นายจา้ง - ลูกจา้ง จะมีผลกระทบอยา่งไร..? 
• ยกตวัอยา่ง : ความเสียหายท่ีเกิดขึ้นกบั นายจา้ง - ลูกจา้ง 

11.  การชุมนุมนดัหยดุงาน ท่ีผิดกฎหมายของสหภาพฯ เป็นการชุมนุมลกัษณะใด.? 
• ยกตวัอยา่ง : การชุมนุมในกรณีต่างๆ 

12. ผูน้ าแรงงานชกัน าองคก์รสหภาพฯ ไปในทางท่ีผิด จะเกิดผลกระทบต่อนายจา้งหรือต่อลูกจา้งอยา่งไร..? 
• ยกตวัอยา่ง : การเกิดผลกระทบต่อนายจา้ง - ผลกระทบต่อลูกจา้ง 

13. กรณีนายจา้งตอ้งการเปล่ียนแปลงขอ้ตกลงท่ีนายจา้งกบัสหภาพแรงงานไดท้ าขึ้นตอ้งด าเนินการอยา่งไร..?     
• ยกตวัอยา่ง : เป็นการตกลงกนัภายใน จะถือปฏิบติัท าไดห้รือไม่..? (ขดัต่อกฎหมายหรือไม่ ) 
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14. การปฏิบติัตนท่ีดีของ - สมาชิกสหภาพแรงงาน - กรรมการสหภาพแรงงาน - กรรมการลูกจา้งตอ้งปฏิบติัอยา่งไร..? 
• ยกตวัอยา่ง : การปฏิบติัตนท่ีมีจิตส านึกของการเป็นลูกจา้ง 

15. กฎหมายแรงงานจะคุม้ครองหรือไม่คุม้ครองสมาชิกสหภาพแรงงาน - กรรมการสหภาพแรงงาน หรือกรรมการ
ลูกจา้ง ในกรณีใดบา้ง..? 

• ยกตวัอยา่ง : การคุม้ครองกรณีต่างๆและไม่คุม้ครองกรณีท าผิดวินยั 

16. การ ลงโทษกรรมการลูกจา้ง ตอ้งขออ านาจศาลตาม  (ม.52) และนายจา้งจะตอ้งจดัเตรียมเอกสาร - ขอ้มูลเพื่อน าเสนอ
ต่อศาลอยา่งไร..? 

• ยกตวัอยา่ง : ลูกจา้งท าผิดวินยักรณีเป็นผูน้ าแรงงาน ( เป็นกรรมการสหภาพแรงงาน ) 

17. นายจา้ง อนุญาตให ้สมาชิกของสหภาพ - กรรมการสหภาพฯ - กรรมการลูกจา้งไปอบรม - ไปสัมมนา เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ลูกจา้งเขา้ประชุมไม่เตม็เวลานายจา้งจะตรวจสอบและกล่าวโทษอย่างไร..? 

• ยกตวัอยา่ง : วิธีตรวจสอบ และการลงโทษท่ีมีผลทางกฎหมาย 

18. ในกรณีท่ีประธานสหภาพฯ หรือกรรมการลูกจา้ง มีพฤติกรรมด้ือ - ก่อกวน - ชอบสร้างปัญหา - เป็นนกับุกระดม 
เพื่อใหเ้กิดปัญหาในองคก์รบ่อยๆ   ผูบ้ริหารหรือ HR. จะท าใหห้ยดุพฤติกรรมไดอ้ยา่งไร..? 

• ยกตวัอยา่ง :  การใชเ้ทคนิคและ วิธีท่ีจะท าใหปั้ญหาหมดไป 

19. ในระหวา่งเจรจาขอ้เรียกร้องสหภาพแรงงาน ในเวลาท างานมีพนกังานจบักลุ่มกนั - ออกนอกหน่วยงาน หรือชุมนุม
เพื่อกดดนันายจา้ง - ผูบ้ริหารหรือ HR.จะกล่าวโทษตอ้งด าเนินการอยา่งไร..? 

• ยกตวัอยา่ง :  การเก็บขอ้มูล - การก าหนดความเสียหายท่ีเกิดขึ้น  - การพิจารณาลงโทษทางวินยั 

20. ในระหวา่งเจรจาขอ้เรียกร้อง ในเวลาพกัหรือในเวลาเลิกงาน มีพนกังานร่วมกนัชุมนุมท่ีหนา้โรงงานใชเ้คร่ืองเสียง
ประกาศ - ด่าทอ - ชูป้ายมีเขียนขอ้ความด่านายจา้ง เพื่อกดดนัการเจรจาขอ้เรียกร้องจะมีความผิดอยา่งไร..? 

• ยกตวัอยา่ง :  ความผิดการใชเ้คร่ืองเสียง - การชูป้ายด่าทอ - การทิ้งงานไปชุมนุม - การชุมนุมแลว้ไม่เขา้ท างาน  

21. ในระหวา่งเจรจาขอ้เรียกร้อง พนกังานไม่ท า OT. ในวนัท างานปกติหรือในวนัหยดุ เพราะมีผูน้ าแรงงานแนะน า  
ผูบ้ริหาร - HR.จะกล่าวโทษตอ้งด าเนินการอยา่งไร..? 

• ยกตวัอยา่ง :  การตรวจสอบขอ้มูล - การก าหนดความเสียหายท่ีเกิดขึ้น - การพิจารณาลงโทษทางวินยั 

22. กรณีสหภาพแรงงานชุมนุมกนัหนา้โรงงานและ ปิดถนน ไม่ให ้รถเขา้ - ออก นายจา้งส่งสินคา้ใหก้บัลูกคา้ไม่ไดจ้ะ
เอาผิดสหภาพตอ้งด าเนินการอยา่งไร..? 

• ยกตวัอยา่ง : การตรวจสอบความเสียหาย - การพิจารณาเพื่อก าหนดลงโทษ  
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23. กรณีสหภาพแรงงานเขา้ร้องทุกขต์่อสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานจงัหวดั หรือเขตพื้นท่ีเน่ืองจากเกิดขอ้พิพาท
แรงงานเร่ืองสภาพการจา้ง ผูบ้ริหาร - HR. จอ้งด าเดินการอยา่งไร..? 

• ยกตวัอยา่ง : การจดัเตรียมเอกสาร - การหาขอ้มูลเพื่อน าเสนอในการไกล่เกล่ียปัญหา 

24. เม่ือเกิดปัญหาสมาชิกสหภาพแรงงาน - กรรมการสหภาพฯ เขา้ร้องทุกขต์่อคณะกรรมการแรงงานสัมพนัธ์  
  (ครส.) ท่ีกระทรวงแรงงาน  นายจา้งตอ้งด าเนินการอยา่งไร..? 
• ยกตวัอยา่ง : การจดัเตรียมเอกสาร - การหาขอ้มูลเพื่อน าเสนอในการต่อสู้คดี 

25. ในกรณีท่ีนายจา้งไม่ปฏิบติัตามค าสั่งของคณะกรรมการ (ครส.) ตอ้งด าเนินการอยา่งไร.? 
• ยกตวัอยา่ง : ขั้นตอนท่ีนายจา้งตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย 

หมวด 2: ค ำพพิำกษำฎีกำ ที่ตัดสินคดี - กรรมกำรสหภำพฯ - กรรมกำรลูกจ้ำง   
26. ประธานสหภาพแรงงานซ่ึงเป็นกรรมการลูกจา้ง ลางาน 3วนัเพื่อไปแกปั้ญหาขอ้พิพาทแรงงานท่ีเกิดขึ้นกบัลูกจา้ง

ของบริษทัฯ มีจุอ่อนตรงไหน....? ท าไม....?  นายจา้งเลิกจา้งไดโ้ดยไม่จ่ายค่าชดเชยใดๆ 
• มีค าพิพากษาฎีกา ตดัสินคดีน้ี    พร้อมค าอธิบาย  

27. ประธานฯ - กรรมการสหภาพฯ มีสิทธิลางาน เพื่อท ากิจกรรมของสหภาพแรงงาน ตาม พรบ. 18  ม.120    มีกรณี
ใดบา้ง และ บางกิจกรรมลูกจา้งชอบลาโดยไม่มีสิทธิลา  มีกรณีใดบา้’..? 

• มีค าพิพากษาฎีกา ตดัสินคดีน้ี    พร้อมค าอธิบาย  

28. ศาลจะอนุญาตให ้นายจา้งเลิกจา้งกรรมการลูกจา้งตาม  มาตรา 52ได ้พิจารณาจากอะไร..? 

• มีค าพิพากษาฎีกา ตดัสินคดีน้ี    พร้อมค าอธิบาย  

29. สมาชิกของสหภาพแรงงานฯ เม่ือเกิดปัญหาท าไม.. ? มีสิทธิ มอบอ านาจใหส้หภาพแรงงานด าเดินการแทนได.้.? 
• มีค าพิพากษาฎีกา ตดัสินคดีน้ี    พร้อมค าอธิบาย  

30 . ขอ้ตกลงอนัเกิดจาก การยืน่ขอ้เรียกร้องของสหภาพแรงงาน ท่ีนายจา้งให ้กรณีนายจา้ง หรือลูกจา้งร้องขอ 
     ใหมี้การเปลี่ยนแปลง ตอ้งท าอยา่งไร..? 
• มีค าพิพากษาฎีกา ตดัสินคดีน้ี    พร้อมค าอธิบาย  

31. นายจา้งมีค าสั่งยา้ยกรรมการสหภาพฯ ต่อมาไดมี้ความยื่นขอ้เรียกร้อง ของสหภาพฯเพื่อขอเปลี่ยนแปลง สภาพการ

จา้ง ลูกจา้งไม่ไปตามส าสั่งยา้ยนายจา้งออกใบเตือน ระหว่างยืน่ขอ้เรียกร้องท าไดห้รือไม่เพราะอะไร..? 

• มีค าพิพากษาฎีกา ตดัสินคดีน้ี    พร้อมค าอธิบาย  
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32. พนกังาน 190 คน พละงาน ประทว้งโดยไม่มีการแจง้ขอ้เรียกร้องเป็นหนงัสือ – ไม่มีการลงช่ือ – ไม่มีการลงรายมือ
ช่ือของลูกจา้ง ท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้เรียกร้อง ตาม พรบ.18 มาตรา.13 ลูกจา้งจะมีความผิดอะไรบา้งฯ 

• มีค าพิพากษาฎีกา ตดัสินคดีน้ี    พร้อมค าอธิบาย  

33. ลูกจา้งท่ีเป็นหวัหนา้งาน เป็นสมาชิกของ สหภาพแรงงานไม่ไดเ้พราะอะไร..? มีองคป์ระกอบทางกฎหมายยา่งไร..?  
• มีค าพิพากษาฎีกา ตดัสินคดีน้ี    พร้อมค าอธิบาย  

34 .กรรมการผูมี้อ านาจ และ ผูจ้ดัการฝ่ายบุคคล ท าไม..?  เป็นกรรมการลูกจา้งไม่ได.้..? เพราะอะไร..? 
• มีค าพิพากษาฎีกา ตดัสินคดีน้ี    พร้อมค าอธิบาย  

35.นายจา้งเลิกจา้งกรรมการลูกจา้ง ตอ้งแจง้คณะกรรมหารสหภาพฯ หรือไม่ ..?  เพราะอะไร..?  

• มีค าพิพากษาฎีกา ตดัสินคดีน้ี    พร้อมค าอธิบาย  

36. เลิกจา้งกรรมการสหภาพฯ ตอ้งขออ านาจศาลหรือไม่...? เพราะอะไร..? 
• มีค าพิพากษาฎีกา ตดัสินคดีน้ี    พร้อมค าอธิบาย  

37. นายจา้งยา้ยกรรมการลูกจา้ง  ตอ้งขออ านาจศาลหรือไม่..? เพราะอะไร  
• มีค าพิพากษาฎีกา ตดัสินคดีน้ี    พร้อมค าอธิบาย  

38. นายจา้งขออ านาจศาลเลิกจา้งกรรมการลูกจา้งตาม  มาตรา 52   เม่ือศาลอนุญาตแลว้ นายจา้งออกหนงัสือ 

เลิกจา้งไดเ้ลยหรือไม่ เพราะคดียงัไม่ส้ินสุด  เพราะอะไร  
• มีค าพิพากษาฎีกา ตดัสินคดีน้ี    พร้อมค าอธิบา1ย  

39. มีมติของลูกขา้งในบริษทัฯ เสียงเกินก่ึงหน่ึง ปลดกรรมการลูกจา้ง ออกจากต าแหน่ง นายจา้งมีโรงงาน               และ 
สาขา มีพนกังานอยูส่องแห่ง ตอ้งนบัจ านวนของพนกังานอยา่งไร..? ถึงจะท าไดต้ามกฎหมาย 

• มีค าพิพากษาฎีกา ตดัสินคดีน้ี    พร้อมค าอธิบาย  

40 .สิทธิในการ นดัชุมนุม - นดัหยดุงาน ของลูกจา้ง ในการยืน่ขอ้เรียกร้องจะเกิดขึ้นเมือใด ..? 
• มีค าพิพากษาฎีกา ตดัสินคดีน้ี    พร้อมค าอธิบาย 

• ถำม - ตอบ - แนะน ำ 

• ผู้เข้ำร่วมสัมมนำ - นำยจ้ำง - ผู้บริหำร - ผู้แทนเจรจำข้อเรียกร้องสหภำพแรงงำน  

• ให้ค ำปรึกษำผู้เข้ำร่วมสัมมนำ หลงักำรสัมมนำ “ ฟรี ” ตลอดกำลไม่มค่ีำใช้จ่ำย  
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• วิทยากร         อาจารย์สมบัติ  น้อยหว้า 
      การศึกษา      ปริญญาตรี  รัฐประศาสนศาสตร์  
      ปัจจุบัน          เป็นผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานกลาง จ.สมุทรปราการ 

• ประวัติการท างาน / ประสบการณ์ 
   • เป็นผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานกลางกรุงเทพฯ 9  ปี  (4 สมัย) 
   • เป็นผู้ประนอมคดีในช้ันศาลแรงงานกลาง กรุงเทพ 

•    • เป็นกรรมการ (บอร์ด) ค่าจ้างขั้นต า่ท่ีกระทรวงแรงงาน 
   • เป็นท่ีปรึกษาด้านแรงงาน จดทะเบียนท่ีกระทรวงแรงงาน 
   • เป็นอนุกรรมการประกันสังคม ส านักงานใหญ่ จ.นนทบุรี 
   • เป็นผู้จัดการฝ่ายบคุคล บริษัท ดับบลิว เอส เอส กรุ๊ป ประเทศไทย จ ากัด 

• • เป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคลบริษัท ดบับลิว เอส เอส กรุ๊ป ประเทศไทยจ ากัด 
1.          วิทยากรบรรยายหลักสูตร ประเดน็เกิดวิกฤต  โรค COVID-19 ระบาด  นายจ้างรับมืออย่างไร..?  รุ่นท่ี 3  
2.          วิทยากรบรรยายหลักสูตร 30 ประเดน็เดด็ !!! ในการปรับลดค่าจ้าง-เลิกจ้าง  ช่วงวิกฤต Covid-19   นายจ้างและฝ่าย HR   
              ควรรับมืออย่างไรให้ถูกต้อง 
3.          วิทยากรบรรยายหลักสูตร40ประเดน็ เดด็ๆ..ท่ีผู้บริหารงานHR.มือใหม่ต้องรู้ 
4.           วิทยากรบรรยายหลักสูตรการจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายภายใต้ MOU. 
5.           วิทยากรบรรยายหลักสูตรการบริหารงาน-บริหารคนของนายจ้างในบริษทัเอกชน 
6.           วิทยากรบรรยายหลักสูตรสวัสดิการ-ลงโทษ-เลิกจ้างท่ีผู้บริหารและHR.ห้ามพราด 
7.           วิทยากรบรรยายหลักสูตรการบริหารงานHR.ท่ีกล่าวโทษ-เลิกจ้าง-ต่อสู้ให้ชนะคด ี
8.           วิทยากรบรรยายหลักสูตรเทคนิคการเจรจาต่อรองข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงาน 
9.           วิทยากรบรรยายหลักสูตรการเขียนสัญญาจ้าง-เขียนระเบียบปฏิบัติ-ประกาศ-ค าส่ัง 
10.         วิทยากรบรรยายหลักสูตรUpdate กฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ท่ีใช้ปี 2563 
11.         วิทยากรบรรยายหลักสูตรการบริหารและขอบเขตการใช้อ านาจตามหน้าท่ีของหัวหน้างาน 
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คา่ใชจ้่ายในการอบรม 

รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 ม้ือ อาหารกลางวันและใบรบัรองวุฒิบตัร 

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษหีัก ณ ที่จ่าย 1.5 % ราคาสุทธิ 

ราคาปกติท่านละ 3,900 273 58.50 4,114.50 

ช าระก่อนวนัอบรม 3,500 245 52.50 3,692.50 

สมัคร 3 ท่าน ๆ ละ 3,300 231 49.50 3,481.50 

รายละเอียดหลักสูตรอื่น ๆ  เพิม่เติมได้ท่ีน่ี  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/ 
ส ารองที่นั่ง  ติดต่อเพิม่เติมได้ที่     
คุณธนนันท์     090 645 0992 , 089 606 0444, Line :  hrdzenter 
คุณอิศราภรณ์  089 773 7091  www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com ,   www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 
วิธีการช าระเงิน   เช็คส่ังจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด 

โอนเงินเข้าบัญชีนาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด  
>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740 
(กรุณาส่งส าเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพ่ือยืนยันการช าระเงิน และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter  

(ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด)  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

การแจ้งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2. กรณีที่ท่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร  

3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งส้ิน   หรือหากท่านยังไม่ช าระค่าสัมมนา  ทางบริษัท 
ต้องขอเก็บค่าธุรการจ านวน  30 %  ทันที    
 

ขอขอบคุณที่ท่าน ได้ให้โอกาสในการน าเสนอ และหวังเป็นอย่างยิ่งในการให้บริการ เพ่ือการพัฒนาบุคลากรในองค์กรของท่าน 

ท่ีอยู่ในการออกเอกสารหัก ณ ท่ีจ่าย 

ในนามบริษัท  ศูนย์ส่งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย์ จ ากดั  (ส านักงานใหญ่) 
เลขท่ี  171/162  ซอยพุทธบูชา  39 แยก 1-1 

แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษ ี 010 5555 113 021 
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