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พร้ อมรับใบวุฒิบัตรฟรี
หลักสู ตร กฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ที่หัวหน้ างานและลูกจ้ างต้ องรู้
ให้ คำปรึกษำผู้เข้ ำร่ วมสั มมนำ หลังกำรสั มมนำ “ ฟรี ” ตลอดกำลไม่ มีค่ำใช้ จ่ำย

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00-17.00 น.
อบรมเป็ นแบบ Online ผ่ าน Program Zoom
วิทยากร อาจารย์ สมบัติ น้ อยหว้ า
ประสบการณ์ >> เป็ นผู้พพิ ากษาสมทบศาลแรงงานกลางกรุงเทพฯ 9 ปี

รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 3 ท่านเข้าฟรีเพิ่ม 1 ท่านทันที !!!
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นายจ้าง-ผูบ้ ริ หารงานบุคคลทราบถึงการทาสัญญาจ้าง-เทคนิคการแก้ไข-เปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างและการออก
ระเบียบปฏิบตั ิเพื่อให้สวัสดิการที่จ่ายให้ลูกจ้าง ไม่ให้เป็ นค่าจ้าง ต้องเขียนอย่างไร..?
2. เพื่อให้ผบู ้ ริ หารงานบุคคลและหัวหน้างานทราบหรื อเข้าใจถึงกรอบในการลงโทษทางวินยั ต่อพนักงานและการ
พิจารณาความผิดที่กาหนดลงโทษทางวินยั ความผิดลักษณะใดเป็ นการตักเตือนหรื อในกรณี ใดเป็ นความผิดที่ร้ายแรง
ถึงจะต้องมีการเลิกจ้างพนักงาน
3. เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมนาความรู ้ที่ได้รับไปปฏิบตั ิได้จริ งในการออกหนังสื อเลิกจ้างในกรณี ต่างๆ เขียนให้ดี ให้มีผล
ทางกฎหมายและป้องกันมิให้ลูกจ้างฟ้องศาลแรงงานภายหลังได้ตอ้ งเขียนอย่างไร..?

หัวข้ อในการอบรม

หมวด 1: กำรแก้ไข-เปลีย่ นแปลง สภำพกำรจ้ ำง
1. นายจ้างทาสัญญาจ้างกับลูกจ้างที่ขดั ต่อกฎหมาย บังคับใช้ไม่ได้ (เป็ นโมฆะ) มีกรณี ใดบ้าง..?
ยกตัวอย่าง การทาสัญญาจ้าง 7 กรณี พร้อมคาอธิบาย
2. นายจ้าง มีสิทธิเรี ยก-รับเงินประกัน การทางานกับลูกจ้างมีกรณี ใดบ้าง..?
ยกตัวอย่าง ตาแหน่งงานที่เรี ยก-รับเงินประกันได้ 7 กรณี พร้อมคาอธิบาย
3. สภาพการจ้างที่เกิดขึ้นจากนายจ้างได้กาหนดขึ้น มีกรณี ใดบ้าง..?
ยกตัวอย่าง สวัสดิการที่ลูกจ้างได้รับ 5 กรณี พร้อมคาอธิบาย
บริ ษัท ศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ จากัด (สนญ.) เลขที่ 171/162 ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1-1 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุ งเทพฯ 10140
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4. สภาพการจ้างที่เกิดขึ้นจากข้อตกลงระหว่างนายจ้าง กับลูกจ้าง มีกรณี ใดบ้าง..?
ยกตัวอย่าง ข้อตกลงที่กาหนดขึ้นร่ วมกัน 5 กรณี พร้อมคาอธิบาย
5. กรณี นายจ้างมีนโยบาย-แก้ไข-เปลี่ยนแปลง-ยกเลิก สภาพการจ้าง ต้องดาเนินการอย่างไร..?
ยกตัวอย่าง การเปลี่ยนแปลง สวัสดิการ 5 กรณี พร้อมคาอธิบาย
6. กรณี ลูกจ้างมีความประสงค์เปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างหรื อ เปลี่ยนแปลงข้อตกลงสภาพการจ้าง ปฏิบตั ิให้ถูกกฎหมาย ต้อง
ดาเนินการอย่างไร..?
ยกตัวอย่าง การเปลี่ยนแปลง 5 กรณี พร้อมคาอธิบาย
7. นายจ้าง-ลูกจ้างตกลงกันกาหนดเหมาจ่ายค่าล่วงเวลาวันละ2 ชัว่ โมงรวมกับค่าจ้างในแต่ละวันทาได้ไหมเพราะอะไร..?
ยกตัวอย่าง การทางานเกิดเวลาปกติ 5 กรณี พร้อมคาอธิบาย
8. นายจ้างมีนโยบาย-ลดค่าจ้าง-ลดสวัสดิการ-ลดค่าเดินทาง ทาได้ไหม – เพราะอะไร..?
ยกตัวอย่าง สิ่ งที่นายจ้างกาหนด 5 กรณี พร้อมคาอธิบาย
9. จ้างแรงงานต่างด้าวจ่ายค่าจ้าง-จ่ายสวัสดิการให้ได้รับน้อยกว่าแรงงานไทยนายจ้างทาได้ไหม…เพราะอะไร..?
ยกตัวอย่าง การจ่ายสวัสดิการต่าง ๆ 5 กรณี พร้อมคาอธิบาย
10. นายจ้างมีความจาเป็ นต้องหยุดกิจการเป็ นบางส่ วน30วันเป็ นการชัว่ คราวต้องแจ้งภาครัฐ-ต้องจ่ายค่าจ้างอย่างไร..?
ยกตัวอย่าง การแจ้งภาครัฐ-การแจ้งลูกจ้าง พร้อมคาอธิบาย

หมวด : 2 กำรพิจำรณำควำมผิด เพื่อลงโทษทำงวินัย
11. ลูกจ้างชอบมีพฤติกรรมด่าทอเพื่อนร่ วมงาน-ชอบโต้เถียงผูบ้ งั คับบัญชา จะมีความผิดได้รับโทษทางวินยั อย่างไร..?
ยกตัวอย่าง การมีพฤติกรรมต่างๆ 5 กรณี พร้อมคาอธิบาย
12. ลูกจ้างโพสต์ขอ้ ความด่าบริ ษทั ฯ-ด่าผูบ้ งั คับบัญชา-ด่าเพื่อนร่ วมงานลงทางไลน์-ทางเฟซบุ๊กจะมีความผิดได้รับโทษทางวินยั
อย่างไร..?
ยกตัวอย่าง การใช้ขอ้ ความต่างๆ 5 กรณี พร้อมคาอธิบาย
13. กรณี นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างน้อยกว่าค่าจ้างขั้นต่าที่รัฐกาหนดไว้จะมีความผิดอย่างไร..?
ยกตัวอย่าง ความผิดที่ได้รับทางแพ่ง-อาญา พร้อมคาอธิบาย
14. ลูกจ้างชอบ มีพฤติกรรมมีส่วนได้ส่วนเสี ยกับผูม้ าติดต่องานกับนายจ้าง จะมีความผิดได้รับโทษทางวินยั อย่างไร..?
ยกตัวอย่าง การปฏิบตั ิตน 5 กรณี พร้อมคาอธิบาย
15. ลูกจ้างชอบดื่มสุ ราหรื อเสพสารเสพติดแล้วเข้ามาทางานให้กบั นายจ้างจะมีความผิดได้รับโทษทางวินยั อย่างไร..?
ยกตัวอย่าง การดื่มหรื อการเสพ 5 กรณี พร้อมคาอธิบาย
16. กรณี ลูกจ้างลางานไม่ถูกระเบียบบ่อยๆ นายจ้างจะแก้ปัญหาอย่างไร..?
ยกตัวอย่าง การออกระเบียบปฏิบตั ิ-การลงโทษทางวินยั พร้อมคาอธิบาย
17. หัวหน้างาน อนุมตั ิการลาที่ไม่ถูกระเบียบบ่อยๆ จนเป็ นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสี ยหายจะมีความผิดอย่างไร..?
ยกตัวอย่าง การอนุมตั ิการลาต่างๆ 5 กรณี พร้อมคาอธิบาย
18. ปัญหาที่ทาให้พนักงานในองค์กรหรื อลูกจ้างตามสัญญาจ้างต่างๆทาผิดวินยั บ่อยๆมาจากอะไร..?
ยกตัวอย่าง จุดอ่อนที่เกิดขึ้น 5 กรณี พร้อมคาอธิบาย
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19. กรณี ลูกจ้างออกจากงานนายจ้างไม่ออกใบสาคัญการทางานให้จะมีความผิดชดใช้ค่าเสี ยหายต่อลูกจ้างอย่างไร..?
ยกตัวอย่าง การชดใช้ค่าเสี ยหายตามตาแหน่งงาน 5 กรณี พร้อมคาอธิบาย
20. ในสัญญาจ้างระบุไว้วา่ ในระหว่างเป็ นลูกจ้างหรื อลูกจ้างออกจากงานไปแล้วภายใน 2 ปี ห้ามมิให้ลูกจ้างเอาความลับทาง
การค้าของนายจ้างไปเปิ ดเผยให้กบั คู่แข่งทางการค้าของนายจ้างหรื อไปทางาน-ไปถือหุน้ หรื อไปทาธุรกรรมต่างๆ กรณี
ลูกจ้างฝ่ าฝื นจะรับผิดชดใช้ค่าเสี ยหายอย่างไร..?
ยกตัวอย่าง การรับผิดชดใช้ค่าเสี ยหายกรณี ผิดสัญญาจ้าง พร้อมคาอธิบาย
21. ความผิดที่ผบู ้ ริ หาร-หัวหน้างานเป็ นผูล้ งโทษทางวินยั เป็ นความผิดลักษณะใด..?
ยกตัวอย่าง การทาผิดวินยั 5 กรณี พร้อมคาอธิบาย
22. ความผิดที่ผบู ้ ริ หารงานบุคคล (HR.) เป็ นผูล้ งโทษทางวินยั เป็ นความผิดลักษณะใด..?
ยกตัวอย่าง การทาผิดวินยั 5 กรณี พร้อมคาอธิบาย
23. การพิจารณาความผิดเพื่อกาหนดลงโทษทางวินยั เป็ นหนังสื อเตือนหรื อสั่งพักงาน เป็ นความผิดลักษณะใด..?
ยกตัวอย่าง การทาผิดที่ยงั ไม่ทาให้เสี ยการปกครอง พร้อมคาอธิบาย.

หมวด 3: กำรออกหนังสื อเลิกจ้ ำง และกำรป้องกันมิไห้ ลูกจ้ ำงฟ้องศำลภำยหลัง
24. การพิจารณาความผิด เพื่อกาหนดลงโทษทางวินยั เป็ นกรณี ร้ายแรง ซึ่งจะต้องถูกเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยใดๆ เป็ น
ความผิดลักษณะใด..?
ยกตัวอย่าง การทาผิดที่มีความเสี ยหายเกิดขึ้น พร้อมคาอธิบาย
25. เมื่อเกิดปั ญหามีขอ้ พิพาทแรงงานเกิดขึ้นในองค์กรมีพนักงานชุมนุมในเวลาทางานหรื อในเวลาพัก ตรวจสอบพบว่านายจ้าง
ได้รับความเสี ยหายนายจ้าง เลิกจ้างเป็ นบางคนทาได้ไหม…เพราะอะไร..?
ยกตัวอย่าง การก่อม๊อปเถื่อนหรื อการชุมนุมในกรณี ต่างๆ พร้อมคาอธิบาย
26. ลูกจ้างปฏิบตั ิงานทาความเสี ยหายแล้วออกจากงานไป นายจ้างไม่จ่ายค่าจ้าง-ไม่จ่ายเงินประกันการทางานคืนให้ ทาได้
ไหม…เพราะอะไร..?
ยกตัวอย่าง การทาผิดในกรณี ต่างๆแล้วออกจากงานไป พร้อมคาอธิบาย
27. ลูกจ้างทาผิดวินยั ร้ายแรงในระหว่างที่นายจ้างสอบสวนความผิดได้ไกล่เกลี่ยให้ลูกจ้างลาออกจากงานเพื่อป้องกัน มิให้
ลูกจ้างฟ้องศาลแรงงานภายหลังต้องบันทึกข้อตกลงอย่างไร..?
ยกตัวอย่าง การบันทึกข้อตกลงเพื่อประกอบกับหนังสื อลาออกจากงาน พร้อมคาอธิ บาย
28. กรณี ยนื่ หนังสื อลาออกก่อนออกจากงาน 30 วัน ทางานได้3วันแล้วไม่ได้มาทางานอีก ลูกจ้างจะมีความผิดชดใช้ค่าเสี ยหาย
ต่อนายจ้างอย่างไร..?
ยกตัวอย่าง การรับผิดชดใช้ค่าเสี ยหายต่อนายจ้าง พร้อมคาอธิบาย
29. เลิกจ้างลูกจ้างที่ไม่ผา่ นทดลองงานหรื อในระหว่างขยายระยะเวลาทดลองงานเพื่อป้องกันมิให้ลูกจ้างฟ้องศาลแรงงาน
ภายหลัง นายจ้างต้องแจ้ง-ต้องจ่ายค่าอะไรบ้าง..?
ยกตัวอย่าง การบอกกล่าวล่วงหน้าและการได้รับสิ ทธิของลูกจ้าง พร้อมคาอธิบาย
30. เลิกจ้างลูกจ้างตามสัญญาจ้างงานปี ต่อปี นายจ้างต้องแจ้ง-ต้องจ่ายค่าอะไรบ้าง..?
ยกตัวอย่าง การเลิกจ้างสัญญาจ้างต่างๆ พร้อมคาอธิบาย
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31. เลิกจ้างลูกจ้าง เพราะเหตุมาปฏิบตั ิงานสาย และนายจ้างได้ตกั เตือนแล้วเพื่อป้องกันมิให้ลูกจ้างฟ้องศาลแรงงานภายหลัง
นายจ้างต้องแจ้ง-ต้องจ่ายอะไรบ้าง..?
ยกตัวอย่าง การออกแบบหนังสื อเลิกจ้างและการได้รับสิ ทธิของลูกจ้าง พร้อมคาอธิบาย
32. เลิกจ้างลูกจ้างที่มีปัญหาด้านสุ ขภาพ-ลาหยุดงานมาก-หย่อนสมรรถภาพในการทางานเพื่อป้ องกันมิให้ลูกจ้างฟ้องศาล
แรงงานภายหลัง นายจ้างต้องแจ้ง-ต้องจ่ายอะไรบ้าง..?
ยกตัวอย่าง การออกหนังสื อเลิกจ้างและการได้รับสิ ทธิของลูกจ้าง พร้อมคาอธิบาย
33. เลิกจ้างลูกจ้าง เพราะพิษเศรษฐกิจจากโรคโควิด-19 ระบาด เพือ่ ป้องกันมิให้ลูกจ้างฟ้องศาลแรงงานภายหลัง นายจ้างต้อง
แจ้ง-ต้องจ่ายอะไรบ้าง..?
ยกตัวอย่าง การออกหนังสื อเลิกจ้าง แลกการได้รับสิ ทธิของลูกจ้าง พร้อมคาอธิบาย
34. เลิกจ้างลูกจ้างเพราะปิ ดกิจการตามสาขาที่นายจ้างเป็ นเจ้าของกิจการเพื่อป้ องกันมิให้ลูกจ้างฟ้องศาลแรงงานภายหลัง
นายจ้างต้องแจ้ง-ต้องจ่ายอย่างไร..?
ยกตัวอย่าง การได้รับสิ ทธิ ของลูกจ้าง พร้อมคาอธิบาย
35. เลิกจ้างลูกจ้างที่ไม่มีความผิดมีนโยบาย ให้ออกจากงานตามโครงการเกษียณงานก่อนกาหนด ตามที่ระบุไว้ ในข้อบังคับใน
การทางาน เพื่อป้องกันมิให้ลูกจ้างฟ้องศาลแรงงานภายหลังนายจ้างต้องแจ้ง-ต้องจ่ายอย่างไร.. ?
ยกตัวอย่าง การจัดทาโครงการ การรับสมัคร การอนุมตั ิ พร้อมคาอธิบาย
36. กรณี เลิกจ้าง-ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าเสี ยหาย จากกการถูกเลิกจ้างไม่เป็ นธรรมเป็ นความผิดลักษณะใด..?
ยกตัวอย่าง ความผิดที่ถูกเลิกจ้าง 5 กรณี พร้อมคาอธิบาย
37. เลิกจ้างลูกจ้างกรณี เกิดปัญหาด้านเศรษฐกิจจึงมีนโยบายเปลี่ยนนายจ้างใหม่-เปลี่ยนนิติบุคคลเพื่อป้องกันมิให้ลูกจ้างฟ้อง
ศาลแรงงานภายหลังนายจ้างต้องแจ้ง-ต้องจ่ายอย่างไร..?
ยกตัวอย่าง การได้รับสิ ทธิของลูกจ้าง พร้อมคาอธิบาย
38. ลูกจ้างออกจากงานลาออก-ถูกปลดออก-ถูกไล่ออกจะได้รับสิ ทธิวนั ลาหยุดพักผ่อนอย่างไร..?
ยกตัวอย่าง การออกจากงานในกรณี ต่างๆ พร้อมคาอธิบาย
39. ลูกจ้างออกจากงาน-ลาออก-ถูกปลดออก-ถูกไล่ออกจะได้รับสิ ทธิการว่างงานจากสานักงานประกันสังคมในอัตราเท่าใด..?
ยกตัวอย่าง การออกกจากงานในกรณี ต่างๆ พร้อมคาอธิบาย
40. นายจ้าง มีนโยบายแก้ไขข้อบังคับในการทางาน ให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่-ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนั
จะตัดหรื อเพิ่มข้อความ ต้องดาเนินการอย่างไร..?
ยกตัวอย่าง การแก้ไขหมวด สวัสดิการ หมวดลงโทษทางวินยั พร้อมคาอธิบาย
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•

ผู้เข้ ำร่ วมสัมมนำ - นำยจ้ ำง - ผู้บริหำร - ผู้แทนเจรจำข้ อเรียกร้ อง

•

ให้ คำปรึกษำผู้เข้ ำร่ วมสั มมนำ หลังกำรสัมมนำ “ ฟรี ” ตลอดกำลไม่ มคี ่ำใช้ จ่ำย
วิทยำกร อำจำรย์ สมบัติ น้ อยหว้ำ
ประสบกำรณ์ ด้ำนแรงงำนที่ต่ำงประเทศ
....ประเทศมำเลเซีย พ.ศ. 2546
....ประเทศญี่ปนุ่ พ.ศ. 2554
....นครเจนีวำประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ พ.ศ. 2551
ประวัติกำรทำงำน / ประสบกำรณ์
• เป็ นผู้พิพำกษำสมทบศำลแรงงำนกลำง กรุงเทพฯ 9 ปี
• เป็ นผู้ประนอมคดีแรงงำนในศำลแรงงำนกลำง กรุงเทพฯ
• เป็ นกรรมกำร (บอร์ ด) ค่ำจ้ำงขั้นต่ำ ที่กระทรวงแรงงำน
• เป็ นที่ปรึกษำด้ ำนแรงงำน จดทะเบียน ที่กระทรวงแรงงำน
• เป็ น อนุกรรมกำรประกันสังคม ณ สำนักงำนใหญ่ จ. นนทบุรี
• เป็ นที่ปรึกษำด้ำนแรงงำนบริษัทฯเอกชนในเขตุกรุงเทพฯและต่ำงจังหวัด
• เป็ นวิทยำกรบรรยำยสอนกฎหมำยแรงงำน มำกกว่ำ 15 หลักสู ตร
วิทยากรบรรยายหลักสู ตร 40 ประเด็น เด็ดๆ..ที่ผ้ บู ริ หารงานHR.มือใหม่ต้องรู้
วิทยากรบรรยายหลักสู ตร Updateกฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ที่ใช้ ปี2565
วิทยากรบรรยายหลักสู ตร การบริ หารงาน-บริหารคนของนายจ้างในบริษัทเอกชน
วิทยากรบรรยายหลักสู ตร สวัสดิการ-ลงโทษ-เลิกจ้ างที่ผ้ บู ริ หารและHR.ห้ ามพลาด
วิทยากรบรรยายหลักสู ตร เทคนิคการเจรจาต่ อรองข้ อเรี ยกร้ องของสหภาพแรงงาน
วิทยากรบรรยายหลักสู ตร การเขียนสัญญาจ้ าง-เขียนระเบียบปฏิบัติ -ประกาศ -คาสั่ง
วิทยากรบรรยายหลักสู ตร การปฏิบัติตนที่ดีขณะเป็ นลูกจ้ างในสถานประกอบกิจการ
วิทยากรบรรยายหลักสู ตร Update กฎหมายประกันสังคมที่มีผลบังคับใช้ ล่าสุ ดปี 2565
วิทยากรบรรยายหลักสู ตร เจาะลึก...การสรรหาว่ าจ้ างพนักงานใหม่ เข้ าทางานในองค์ กร
วิทยากรบรรยายหลักสูตร เลิกจ้างอย่างไร.ไม่ ให้ เกิดปัญหาลูกจ้ างฟ้ องศาลแรงงานภายหลัง
วิทยากรบรรยายหลักสู ตร การบริหารและขอบเขตการใช้ อานาจตามหน้ าที่ของหัวหน้ างาน
วิทยากรบรรยายหลักสู ตร การนาเข้าและจ้างแรงงานต่ างด้ าวอย่ างถูกกฎหมายภายใต้ MOU.
วิทยากรบรรยายหลักสู ตร การจัดทาข้ อบังคับในการทางานให้ สอดคล้ องกับกฎหมายแรงงาน
วิทยากรบรรยายหลักสู ตร การบริหารงานกรณีสอบสวนความผิด-ลงโทษทางวินัยหรือเลิกจ้ าง
วิทยากรบรรยายหลักสู ตร การเตรียมความพร้ อมรั บมือพ.ร.บ.คุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล ปี 2565
วิทยากรบรรยายหลักสู ตร เจาะลึก.การจ้างแรงงานผ่านบริ ษัทรับเหมา(outsource) ต้ องบริหารอย่ างไร..
วิทยากรบรรยายหลักสู ตร ได้ รับผลกระทบจากพิษ covid-19 ระบาดมีนโยบาย,ลดสวัสดิการ,ลดค่าจ้ าง
หรือเลิกจ้ าง บริหารอย่างไร..ไม่ ให้ ถูกฟ้ องภายหลัง
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จะทาการส่งเอกสารการบรรยาย ไฟล์ PDF ทางอีเมล์ก่อนอบรม 2-3 วัน พร้อมรับใบรับรองวุฒิบตั รทางไปรษณีย์

สถานภาพ

ค่าลงทะเบียน

ภาษีมูลค่ าเพิม่ 7%

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

ราคาสุ ทธิ

ราคาพิเศษท่านละ

1,900

133

57

1,976

สมัคร 3 เข้าฟรีเพิม่ + 1 ท่ าน

5,700

399

171

5,928

รายละเอียดหลักสู ตรอื่น ๆ เพิม่ เติมได้ที่นี่ คลิ๊ก http://www.hrdzenter.com/
สารองที่นั่ง ติดต่ อเพิม่ เติมได้ ที่ คุณธนนันท์ 090 645 0992 , 089 606 0444, Line : hrdzenter www.facebook.com/hrdzenter,
IG : hrd_zenter www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzentertraining@gmail.com , jiw473@gmail.com
รายละเอียดการชาระเงิน การชำระเงิน โอนเข้าบัญชี ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 206-237-174-0
กรณีชำระเงินแล้ว กรุณา Scan หรือถ่ายรูป สลิป Pay in มาที่ Line : hrdzenter
หรือ mail : hrdzentertraining@gmail.com, jiw473@gmail.com
กรุณาหัก ณ ที่จ่าย 3 % ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด เลขที่ผู้เสียภาษี 0105555113021
เลขที่ 171/162 ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1-1 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 (สำนักงานใหญ่)
การแจ้ งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้ าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน โดยไม่ เสียค่าใช้ จ่าย
2. กรณีทท
ี่ ่ านแจ้ งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร้ อยละ 30 ของค่าสมัคร
3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรื อไม่ มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ ว บริษัทฯจะไม่ คืนเงินใด ๆ ทั้งสิ้น หรื อหากท่ านยังไม่ ชาระค่ า
สัมมนา ทางบริษัท ต้ องขอเก็บค่าธุรการจานวน 30 % ทันที
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