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  พร้อมรับใบวุฒิบัตรฟรี 
หลักสูตร กฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ท่ีหัวหน้างานและลูกจ้างต้องรู้  

ให้ค ำปรึกษำผู้เข้ำร่วมสัมมนำ หลงักำรสัมมนำ “ ฟรี ” ตลอดกำลไม่มีค่ำใช้จ่ำย 

วันพุธที่  11  พฤษภาคม   2565    เวลา 13.00-17.00 น. 

อบรมเป็นแบบ Online  ผ่าน Program Zoom  
 

วิทยากร  อาจารย์สมบัติ  น้อยหว้า 

ประสบการณ์  >>  เป็นผู้พพิากษาสมทบศาลแรงงานกลางกรุงเทพฯ 9  ปี   

รบัส่วนลดพิเศษ  สมคัร 3 ท่านเขา้ฟรเีพิ่ ม 1 ท่านทันที !!! 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อใหน้ายจา้ง-ผูบ้ริหารงานบุคคลทราบถึงการท าสัญญาจา้ง-เทคนิคการแกไ้ข-เปล่ียนแปลงสภาพการจา้งและการออก

ระเบียบปฏิบติัเพื่อใหส้วสัดิการท่ีจ่ายใหลู้กจา้ง ไม่ใหเ้ป็นค่าจา้ง ตอ้งเขียนอยา่งไร..? 
2. เพื่อใหผู้บ้ริหารงานบุคคลและหวัหนา้งานทราบหรือเขา้ใจถึงกรอบในการลงโทษทางวินยัต่อพนกังานและการ

พิจารณาความผิดท่ีก าหนดลงโทษทางวินยัความผิดลกัษณะใดเป็นการตกัเตือนหรือในกรณีใดเป็นความผิดท่ีร้ายแรง
ถึงจะตอ้งมีการเลิกจา้งพนกังาน 

3. เพื่อใหผู้เ้ขา้รับการอบรมน าความรู้ท่ีไดรั้บไปปฏิบติัไดจ้ริงในการออกหนงัสือเลิกจา้งในกรณีต่างๆ เขียนใหดี้ใหมี้ผล
ทางกฎหมายและป้องกนัมิใหลู้กจา้งฟ้องศาลแรงงานภายหลงัไดต้อ้งเขียนอยา่งไร..? 

 
 

หัวข้อในการอบรม  

หมวด 1: กำรแก้ไข-เปลีย่นแปลง สภำพกำรจ้ำง 
1. นายจา้งท าสัญญาจา้งกบัลูกจา้งท่ีขดัต่อกฎหมาย บงัคบัใชไ้ม่ได ้(เป็นโมฆะ) มีกรณีใดบา้ง..? 
ยกตวัอยา่ง  การท าสัญญาจา้ง 7 กรณี   พร้อมค าอธิบาย 
2. นายจา้ง มีสิทธิเรียก-รับเงินประกนั การท างานกบัลูกจา้งมีกรณีใดบา้ง..? 
ยกตวัอยา่ง ต าแหน่งงานท่ีเรียก-รับเงินประกนัได ้7 กรณี   พร้อมค าอธิบาย 
3. สภาพการจา้งท่ีเกิดขึ้นจากนายจา้งไดก้ าหนดขึ้น มีกรณีใดบา้ง..? 
ยกตวัอยา่ง สวสัดิการท่ีลูกจา้งไดรั้บ 5 กรณี   พร้อมค าอธิบาย 
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4. สภาพการจา้งท่ีเกิดขึ้นจากขอ้ตกลงระหวา่งนายจา้ง กบัลูกจา้ง มีกรณีใดบา้ง..? 
ยกตวัอยา่ง ขอ้ตกลงท่ีก าหนดขึ้นร่วมกนั 5 กรณี   พร้อมค าอธิบาย 
5. กรณีนายจา้งมีนโยบาย-แกไ้ข-เปล่ียนแปลง-ยกเลิก สภาพการจา้ง ตอ้งด าเนินการอยา่งไร..? 
ยกตวัอยา่ง  การเปล่ียนแปลง สวสัดิการ 5 กรณี  พร้อมค าอธิบาย 
6. กรณีลูกจา้งมีความประสงคเ์ปล่ียนแปลงสภาพการจา้งหรือ เปล่ียนแปลงขอ้ตกลงสภาพการจา้ง ปฏิบติัให้ถูกกฎหมาย ตอ้ง

ด าเนินการอยา่งไร..? 
ยกตวัอยา่ง  การเปล่ียนแปลง 5 กรณี   พร้อมค าอธิบาย 
7. นายจา้ง-ลูกจา้งตกลงกนัก าหนดเหมาจ่ายค่าล่วงเวลาวนัละ2 ชัว่โมงรวมกบัค่าจา้งในแต่ละวนัท าไดไ้หมเพราะอะไร..? 
ยกตวัอยา่ง การท างานเกิดเวลาปกติ 5 กรณี   พร้อมค าอธิบาย 
8. นายจา้งมีนโยบาย-ลดค่าจา้ง-ลดสวสัดิการ-ลดค่าเดินทาง ท าไดไ้หม – เพราะอะไร..? 
ยกตวัอยา่ง  ส่ิงท่ีนายจา้งก าหนด 5 กรณี  พร้อมค าอธิบาย 
9. จา้งแรงงานต่างดา้วจ่ายค่าจา้ง-จ่ายสวสัดิการใหไ้ดรั้บนอ้ยกวา่แรงงานไทยนายจา้งท าไดไ้หม…เพราะอะไร..? 
ยกตวัอยา่ง การจ่ายสวสัดิการต่าง ๆ 5 กรณี   พร้อมค าอธิบาย 
10. นายจา้งมีความจ าเป็นตอ้งหยดุกิจการเป็นบางส่วน30วนัเป็นการชัว่คราวตอ้งแจง้ภาครัฐ-ตอ้งจ่ายค่าจา้งอยา่งไร..? 
ยกตวัอยา่ง การแจง้ภาครัฐ-การแจง้ลูกจา้ง  พร้อมค าอธิบาย 

หมวด : 2 กำรพจิำรณำควำมผิด เพ่ือลงโทษทำงวนิัย 
11. ลูกจา้งชอบมีพฤติกรรมด่าทอเพื่อนร่วมงาน-ชอบโตเ้ถียงผูบ้งัคบับญัชา จะมีความผิดไดรั้บโทษทางวินยัอยา่งไร..? 
ยกตวัอยา่ง การมีพฤติกรรมต่างๆ 5 กรณี   พร้อมค าอธิบาย 
12. ลูกจา้งโพสตข์อ้ความด่าบริษทัฯ-ด่าผูบ้งัคบับญัชา-ด่าเพื่อนร่วมงานลงทางไลน์-ทางเฟซบุ๊กจะมีความผิดไดรั้บโทษทางวินยั

อยา่งไร..? 
ยกตวัอยา่ง การใชข้อ้ความต่างๆ 5 กรณี  พร้อมค าอธิบาย 
13. กรณีนายจา้งจ่ายค่าจา้งใหลู้กจา้งนอ้ยกวา่ค่าจา้งขั้นต ่าท่ีรัฐก าหนดไวจ้ะมีความผิดอยา่งไร..? 
ยกตวัอยา่ง ความผิดท่ีไดรั้บทางแพ่ง-อาญา  พร้อมค าอธิบาย 
14. ลูกจา้งชอบ มีพฤติกรรมมีส่วนไดส่้วนเสียกบัผูม้าติดต่องานกบันายจา้ง จะมีความผิดไดรั้บโทษทางวินยั อยา่งไร..? 
ยกตวัอยา่ง การปฏิบติัตน 5 กรณี   พร้อมค าอธิบาย 
15. ลูกจา้งชอบด่ืมสุราหรือเสพสารเสพติดแลว้เขา้มาท างานให้กบันายจา้งจะมีความผิดไดรั้บโทษทางวินยั อยา่งไร..? 
ยกตวัอยา่ง การด่ืมหรือการเสพ 5 กรณี   พร้อมค าอธิบาย 
16. กรณีลูกจา้งลางานไม่ถูกระเบียบบ่อยๆ นายจา้งจะแกปั้ญหาอยา่งไร..? 
ยกตวัอยา่ง การออกระเบียบปฏิบติั-การลงโทษทางวินยั  พร้อมค าอธิบาย 
17. หวัหนา้งาน อนุมติัการลาท่ีไม่ถูกระเบียบบ่อยๆ จนเป็นเหตุใหน้ายจา้งไดรั้บความเสียหายจะมีความผิดอยา่งไร..? 
ยกตวัอยา่ง การอนุมติัการลาต่างๆ 5 กรณี   พร้อมค าอธิบาย 
18. ปัญหาท่ีท าใหพ้นกังานในองคก์รหรือลูกจา้งตามสัญญาจา้งต่างๆท าผิดวินยับ่อยๆมาจากอะไร..? 
ยกตวัอยา่ง จุดอ่อนท่ีเกิดขึ้น 5 กรณี   พร้อมค าอธิบาย 
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19. กรณีลูกจา้งออกจากงานนายจา้งไม่ออกใบส าคญัการท างานใหจ้ะมีความผิดชดใชค้่าเสียหายต่อลูกจา้งอยา่งไร..? 
ยกตวัอยา่ง การชดใชค้่าเสียหายตามต าแหน่งงาน 5 กรณี  พร้อมค าอธิบาย 
20. ในสัญญาจา้งระบุไวว้า่ในระหวา่งเป็นลูกจา้งหรือลูกจา้งออกจากงานไปแลว้ภายใน 2 ปี หา้มมิใหลู้กจา้งเอาความลบัทาง

การคา้ของนายจา้งไปเปิดเผยใหก้บัคู่แข่งทางการคา้ของนายจา้งหรือไปท างาน-ไปถือหุน้หรือไปท าธุรกรรมต่างๆ กรณี 
ลูกจา้งฝ่าฝืนจะรับผิดชดใชค้่าเสียหายอยา่งไร..? 

ยกตวัอยา่ง การรับผิดชดใชค้่าเสียหายกรณีผิดสัญญาจา้ง  พร้อมค าอธิบาย 
21. ความผิดท่ีผูบ้ริหาร-หวัหนา้งานเป็นผูล้งโทษทางวินยั เป็นความผิดลกัษณะใด..? 
ยกตวัอยา่ง การท าผิดวินยั 5 กรณี พร้อมค าอธิบาย 
22. ความผิดท่ีผูบ้ริหารงานบุคคล (HR.) เป็นผูล้งโทษทางวินยัเป็นความผิดลกัษณะใด..? 
ยกตวัอยา่ง การท าผิดวินยั 5 กรณี  พร้อมค าอธิบาย 
23. การพิจารณาความผิดเพื่อก าหนดลงโทษทางวินยั เป็นหนงัสือเตือนหรือสั่งพกังาน เป็นความผิดลกัษณะใด..? 
ยกตวัอยา่ง การท าผิดท่ียงัไม่ท าใหเ้สียการปกครอง  พร้อมค าอธิบาย. 

หมวด 3: กำรออกหนังสือเลกิจ้ำง และกำรป้องกนัมิไห้ลูกจ้ำงฟ้องศำลภำยหลงั 
24. การพิจารณาความผิด เพื่อก าหนดลงโทษทางวินยั เป็นกรณีร้ายแรง ซ่ึงจะตอ้งถูกเลิกจา้งโดยไม่จ่ายค่าชดเชยใดๆ เป็น

ความผิดลกัษณะใด..? 
ยกตวัอยา่ง การท าผิดท่ีมีความเสียหายเกิดขึ้น  พร้อมค าอธิบาย 
25. เม่ือเกิดปัญหามีขอ้พิพาทแรงงานเกิดขึ้นในองคก์รมีพนกังานชุมนุมในเวลาท างานหรือในเวลาพกั ตรวจสอบพบวา่นายจา้ง

ไดรั้บความเสียหายนายจา้ง เลิกจา้งเป็นบางคนท าไดไ้หม…เพราะอะไร..? 
ยกตวัอยา่ง การก่อม๊อปเถ่ือนหรือการชุมนุมในกรณีต่างๆ  พร้อมค าอธิบาย 
26. ลูกจา้งปฏิบติังานท าความเสียหายแลว้ออกจากงานไป นายจา้งไม่จ่ายค่าจา้ง-ไม่จ่ายเงินประกนัการท างานคืนให ้ท าได้

ไหม…เพราะอะไร..? 
ยกตวัอยา่ง การท าผิดในกรณีต่างๆแลว้ออกจากงานไป  พร้อมค าอธิบาย 
27. ลูกจา้งท าผิดวินยัร้ายแรงในระหวา่งท่ีนายจา้งสอบสวนความผิดไดไ้กล่เกล่ียให้ลูกจา้งลาออกจากงานเพื่อป้องกนั มิให้

ลูกจา้งฟ้องศาลแรงงานภายหลงัตอ้งบนัทึกขอ้ตกลงอยา่งไร..? 
ยกตวัอยา่ง การบนัทึกขอ้ตกลงเพื่อประกอบกบัหนงัสือลาออกจากงาน  พร้อมค าอธิบาย 
28. กรณียืน่หนงัสือลาออกก่อนออกจากงาน 30 วนั ท างานได3้วนัแลว้ไม่ไดม้าท างานอีก ลูกจา้งจะมีความผิดชดใชค้่าเสียหาย

ต่อนายจา้งอยา่งไร..? 
ยกตวัอยา่ง การรับผิดชดใชค้่าเสียหายต่อนายจา้ง  พร้อมค าอธิบาย 
29. เลิกจา้งลูกจา้งท่ีไม่ผา่นทดลองงานหรือในระหวา่งขยายระยะเวลาทดลองงานเพื่อป้องกนัมิใหลู้กจา้งฟ้องศาลแรงงาน

ภายหลงั นายจา้งตอ้งแจง้-ตอ้งจ่ายค่าอะไรบา้ง..? 
ยกตวัอยา่ง การบอกกล่าวล่วงหนา้และการไดรั้บสิทธิของลูกจา้ง  พร้อมค าอธิบาย 
30. เลิกจา้งลูกจา้งตามสัญญาจา้งงานปีต่อปีนายจา้งตอ้งแจง้-ตอ้งจ่ายค่าอะไรบา้ง..? 
ยกตวัอยา่ง การเลิกจา้งสัญญาจา้งต่างๆ  พร้อมค าอธิบาย 
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31. เลิกจา้งลูกจา้ง เพราะเหตุมาปฏิบติังานสาย และนายจา้งไดต้กัเตือนแลว้เพื่อป้องกนัมิใหลู้กจา้งฟ้องศาลแรงงานภายหลงั 

นายจา้งตอ้งแจง้-ตอ้งจ่ายอะไรบา้ง..? 
ยกตวัอยา่ง การออกแบบหนงัสือเลิกจา้งและการไดรั้บสิทธิของลูกจา้ง  พร้อมค าอธิบาย 
32. เลิกจา้งลูกจา้งท่ีมีปัญหาดา้นสุขภาพ-ลาหยดุงานมาก-หยอ่นสมรรถภาพในการท างานเพื่อป้องกนัมิให้ลูกจา้งฟ้องศาล

แรงงานภายหลงั นายจา้งตอ้งแจง้-ตอ้งจ่ายอะไรบา้ง..? 
ยกตวัอยา่ง การออกหนงัสือเลิกจา้งและการไดรั้บสิทธิของลูกจา้ง  พร้อมค าอธิบาย 
33. เลิกจา้งลูกจา้ง เพราะพิษเศรษฐกิจจากโรคโควิด-19 ระบาด เพือ่ป้องกนัมิให้ลูกจา้งฟ้องศาลแรงงานภายหลงั นายจา้งตอ้ง

แจง้-ตอ้งจ่ายอะไรบา้ง..? 
ยกตวัอยา่ง การออกหนงัสือเลิกจา้ง แลกการไดรั้บสิทธิของลูกจา้ง  พร้อมค าอธิบาย 
34. เลิกจา้งลูกจา้งเพราะปิดกิจการตามสาขาท่ีนายจา้งเป็นเจา้ของกิจการเพื่อป้องกันมิใหลู้กจา้งฟ้องศาลแรงงานภายหลงั

นายจา้งตอ้งแจง้-ตอ้งจ่ายอยา่งไร..? 
ยกตวัอยา่ง การไดรั้บสิทธิของลูกจา้ง  พร้อมค าอธิบาย 
35. เลิกจา้งลูกจา้งท่ีไม่มีความผิดมีนโยบาย ใหอ้อกจากงานตามโครงการเกษียณงานก่อนก าหนด ตามท่ีระบุไว ้ในขอ้บงัคบัใน

การท างาน เพื่อป้องกนัมิให้ลูกจา้งฟ้องศาลแรงงานภายหลงันายจา้งตอ้งแจง้-ตอ้งจ่ายอยา่งไร.. ? 
ยกตวัอยา่ง การจดัท าโครงการ การรับสมคัร การอนุมติั  พร้อมค าอธิบาย 
36. กรณีเลิกจา้ง-ลูกจา้งมีสิทธิไดรั้บค่าเสียหาย จากกการถูกเลิกจา้งไม่เป็นธรรมเป็นความผิดลกัษณะใด..? 
ยกตวัอยา่ง ความผิดท่ีถูกเลิกจา้ง 5 กรณี  พร้อมค าอธิบาย 
37. เลิกจา้งลูกจา้งกรณีเกิดปัญหาดา้นเศรษฐกิจจึงมีนโยบายเปล่ียนนายจา้งใหม่-เปล่ียนนิติบุคคลเพื่อป้องกนัมิใหลู้กจา้งฟ้อง

ศาลแรงงานภายหลงันายจา้งตอ้งแจง้-ตอ้งจ่ายอยา่งไร..? 
ยกตวัอยา่ง การไดรั้บสิทธิของลูกจา้ง  พร้อมค าอธิบาย 
38. ลูกจา้งออกจากงานลาออก-ถูกปลดออก-ถูกไล่ออกจะไดรั้บสิทธิวนัลาหยดุพกัผอ่นอยา่งไร..? 
ยกตวัอยา่ง การออกจากงานในกรณี ต่างๆ  พร้อมค าอธิบาย 
39. ลูกจา้งออกจากงาน-ลาออก-ถูกปลดออก-ถูกไล่ออกจะไดรั้บสิทธิการวา่งงานจากส านกังานประกนัสังคมในอตัราเท่าใด..? 
ยกตวัอยา่ง การออกกจากงานในกรณีต่างๆ  พร้อมค าอธิบาย 
40. นายจา้ง มีนโยบายแกไ้ขขอ้บงัคบัในการท างาน ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายใหม่-ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนั

จะตดัหรือเพิ่มขอ้ความ ตอ้งด าเนินการอยา่งไร..? 
ยกตวัอยา่ง การแกไ้ขหมวด สวสัดิการ หมวดลงโทษทางวินยั  พร้อมค าอธิบาย 
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• ผู้เข้ำร่วมสัมมนำ - นำยจ้ำง - ผู้บริหำร - ผู้แทนเจรจำข้อเรียกร้อง  

• ให้ค ำปรึกษำผู้เข้ำร่วมสัมมนำ หลงักำรสัมมนำ “ ฟรี ” ตลอดกำลไม่มค่ีำใช้จ่ำย  

          

    วิทยำกร อำจำรย์ สมบัติ  น้อยหว้ำ 
   ประสบกำรณ์ ด้ำนแรงงำนที่ต่ำงประเทศ 
 ....ประเทศมำเลเซีย  พ.ศ. 2546  
....ประเทศญี่ปุ่น พ.ศ. 2554 
....นครเจนีวำประเทศสวิตเซอร์แลนด์  พ.ศ. 2551 
                ประวัติกำรท ำงำน / ประสบกำรณ์ 
•  เป็นผู้พิพำกษำสมทบศำลแรงงำนกลำง กรุงเทพฯ 9 ปี  
•  เป็นผู้ประนอมคดีแรงงำนในศำลแรงงำนกลำง กรุงเทพฯ 
•  เป็นกรรมกำร (บอร์ด) ค่ำจ้ำงขั้นต ่ำ ที่กระทรวงแรงงำน                                                  
•  เป็นที่ปรึกษำด้ำนแรงงำน จดทะเบียน ที่กระทรวงแรงงำน                                                                   
•  เป็น อนุกรรมกำรประกันสังคม ณ ส ำนักงำนใหญ่  จ. นนทบุรี  
• เป็นที่ปรึกษำด้ำนแรงงำนบริษัทฯเอกชนในเขตุกรุงเทพฯและต่ำงจังหวัด   
• เป็นวิทยำกรบรรยำยสอนกฎหมำยแรงงำน มำกกว่ำ 15 หลักสูตร  

วิทยากรบรรยายหลักสูตร 40 ประเด็น เด็ดๆ..ที่ผู้บริหารงานHR.มือใหม่ต้องรู้ 

วิทยากรบรรยายหลักสูตร Updateกฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ที่ใช้ปี2565 
วิทยากรบรรยายหลักสูตร การบริหารงาน-บริหารคนของนายจ้างในบริษัทเอกชน  

วิทยากรบรรยายหลักสูตร สวัสดิการ-ลงโทษ-เลิกจ้างที่ผู้บริหารและHR.ห้ามพลาด 
วิทยากรบรรยายหลักสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรองข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงาน 
วิทยากรบรรยายหลักสูตร การเขียนสัญญาจ้าง-เขียนระเบียบปฏิบัติ -ประกาศ -ค าส่ัง 

วิทยากรบรรยายหลักสูตร การปฏิบัติตนที่ดีขณะเป็นลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ 
วิทยากรบรรยายหลักสูตร Update กฎหมายประกันสังคมที่มีผลบังคับใช้ล่าสุดปี 2565 
วิทยากรบรรยายหลักสูตร เจาะลึก...การสรรหาว่าจ้างพนักงานใหม่เข้าท างานในองค์กร 

วิทยากรบรรยายหลักสูตร เลิกจ้างอย่างไร.ไม่ให้เกิดปัญหาลูกจ้างฟ้องศาลแรงงานภายหลัง 
วิทยากรบรรยายหลักสูตร การบริหารและขอบเขตการใช้อ านาจตามหน้าที่ของหัวหน้างาน 

วิทยากรบรรยายหลักสูตร การน าเข้าและจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายภายใต้ MOU.  
วิทยากรบรรยายหลักสูตร การจัดท าข้อบังคับในการท างานให้สอดคล้องกับกฎหมายแรงงาน                  
วิทยากรบรรยายหลักสูตร การบริหารงานกรณีสอบสวนความผิด-ลงโทษทางวินัยหรือเลิกจ้าง 

วิทยากรบรรยายหลักสูตร การเตรียมความพร้อมรับมือพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปี 2565 
วิทยากรบรรยายหลักสูตร เจาะลึก.การจ้างแรงงานผ่านบริษัทรับเหมา(outsource) ต้องบริหารอย่างไร.. 

วิทยากรบรรยายหลักสูตร ได้รับผลกระทบจากพิษ covid-19 ระบาดมีนโยบาย,ลดสวัสดิการ,ลดค่าจ้าง                                                                                 
หรือเลิกจ้าง บริหารอย่างไร..ไม่ให้ถูกฟ้องภายหลัง  
 

 

 
 

 

ค่าใชจ้่ายในการอบรม Online Program Zoom  
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จะท าการส่งเอกสารการบรรยาย ไฟล์ PDF ทางอีเมล์ก่อนอบรม  2-3 วัน  พรอ้มรบัใบรบัรองวุฒิบตัรทางไปรษณีย ์

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาพเิศษท่านละ 1,900 133 57 1,976 

สมัคร 3 เข้าฟรีเพิม่ + 1 ท่าน 5,700 399 171 5,928 

รายละเอียดหลักสูตรอื่น ๆ  เพิม่เติมได้ท่ีนี่  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/ 
 

ส ารองที่นั่ง  ติดต่อเพิม่เติมได้ที่     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 

รายละเอียดการช าระเงิน  การชำระเงิน โอนเข้าบัญชี ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์จำกัด   

  บัญชีออมทรัพย์  เลขท่ีบัญชี 206-237-174-0 
 กรณีชำระเงินแล้ว กรณุา Scan  หรือถ่ายรูป  สลิป Pay in มาที่  Line  : hrdzenter    
 หรือ mail  : hrdzentertraining@gmail.com, jiw473@gmail.com 

   กรุณาหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ จำกดั   เลขท่ีผู้เสียภาษี 0105555113021 
 เลขท่ี 171/162  ซอยพุทธบูชา 39  แยก 1-1  แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 (สำนักงานใหญ่)   

 

การแจ้งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

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

3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามท่ีส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งส้ิน   หรือหากท่านยังไม่ช าระค่า
สัมมนา  ทางบริษัท ต้องขอเกบ็ค่าธุรการจ านวน  30 %  ทันที    
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