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Onsite Training / Online by Zoom  กฎหมายแรงงาน  
หลักสูตร การบริหารงานของ HR มือใหม่ 

มีตัวอย่าง >> การออกหนังสือเลิกจ้าง แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา  พร้อมค าอธิบาย“ ฟรี ” ทุกข้อ 
 

รุ่นท่ี 1 รอบวันท่ี 27  กมุภาพันธ์  2566 

@ Novotel Bangkok Hotel  ซอยสุขุมวิท 20  ใกล้ BTS อโศก  กรุงเทพฯ   ** สถานท่ีอาจมีการเปลี่ยนแปลง 

หรือเลือกอบรมแบบ Online by Zoom  ราคาพเิศษท่านละ  2,500.- 
 

 

วิทยากร  อาจารย์สมบัติ น้อยหว้า 

เป็นผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานกลางกรุงเทพฯ 9  ปี  (4 สมัย) 

พเิศษสมัคร 2 ท่านลดเพิม่  500.- 
หรือสมัคร  3 ท่าน เข้าฟรี + 1 ท่านทันที !!! 

 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ด้าน การสรรหา ว่าจ้าง คัดเลือก พนักงานใหม่เข้ามาท างานในองค์กรและทราบ

เทคนิคการสัมภาษณ์งาน-การยิงค าถาม-การวิเคราะห์ค าตอบ-การคัดเลือกคนให้ได้คนให้ตรงกับสายงาน 

2. เพ่ือให้ทราบถึงการเขียนสัญญาจ้าง-การก าหนดเพ่ือจ่ายค่าจ้าง-สวัสดิการและการออกระเบียบปฏิบัติ เพ่ือให้

สวัสดิการท่ีลูกจ้างได้รับไม่ผูกพันกับค่าจ้างหรือลูกจ้างไม่สามารถเอาไปรวมเป็นค่าจ้างในกรณีออกจากงาน 

3. เพ่ือให้รู้ลึก-รู้จริงต่อการทราบเทคนิคการออกหนังสือเตือน-หนังสือส่ังพักงาน-การออกหนังสือเลิกจ้าง เขียนให้

ดี ให้มีผลทางกฎหมายและป้องกันมิให้ลูกจ้างฟ้องเพ่ือเรียกร้องสิทธิภายหลังได้ ต้องออกหนังสือเลิกจ้าง

อย่างไร.. 
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หัวข้อการสัมมนา 

 
1. การตรวจสอบตามต าแหน่งงานเพ่ือเติมเตม็ตามสายงาน ตามนโยบายของนายจ้างท่ีก าหนดขึน้ 

• ยกตัวอย่าง  จ านวน-ต าแหน่งงาน-สถานท่ีปฏิบัติงาน-ลักษณะสภาพการท างาน พร้อมค าอธิบาย 

2. การก าหนดคุณสมบัติของพนักงานใหม่เพ่ือให้ได้คนให้ตรงกับสายงานตามนโยบายของนายจ้าง 

• ยกตัวอย่าง  เพศ-อาย-ุการศึกษา-ประสบการณ์-ความสามารถพิเศษ พร้อมค าอธิบาย 

3. การพิจารณาสรรหาถึงแหล่งท่ีมาของแรงงานตามสถานท่ีต่างๆ 

• ยกตัวอย่าง  ท่ีมาของแรงงาน 7 ช่องทาง 

4. เทคนิคการสัมภาษณ์งาน การใช้จิตวิทยาในการถามและการวิเคราะห์ค าตอบเพ่ือเกบ็ข้อมูลน าไปพิจารณา 

• ยกตัวอย่าง  การยิงค าถามเพ่ือให้ทราบเบือ้งลึกของความสามารถ พร้อมค าอธิบาย 

5. การทดสอบข้อเขียนเพ่ือวัดทักษะและองค์ความรู้ทางการศึกษาหรือประสบการณ์ 

• ยกตัวอย่าง  การท าข้อสอบ-การตอบค าถามกรณีข้อสอบบรรยาย พร้อมค าอธิบาย 

6. การตรวจร่างกาย - ตรวจบุคลิกภาพต่างๆในภาพรวมของพนักงานใหม่เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ 

• ยกตัวอย่าง  การตรวจร่างกาย-ตรวจสอบรอยสัก-ใบรับรองแพทย์ พร้อมค าอธิบาย 

7. การก าหนดสิทธิให้ได้รับสวัสดิการของลูกจ้างระดับบริหารท่ีรับค่าจ้างเป็นรายเดือนต้องก าหนดอย่างไร..? 

• ยกตัวอย่าง  เวลาท างาน-เวลาพัก-ค่าล่วงเวลา-ค่าต าแหน่ง-ค่าสวัสดิการ-โบนัส พร้อมค าอธิบาย 

8. การก าหนดสิทธิให้ได้รับสวัสดิการของลูกจ้างระดับปฏิบัติการท่ีรับค่าจ้างเป็นรายวันต้องก าหนดอย่างไร..? 

• ยกตัวอย่าง  เวลาท างาน-เวลาพัก-ค่าล่วงเวลา-ค่าสวัสดิการ-โบนัส พร้อมค าอธิบาย 

9. การก าหนดค่าจ้างและก าหนดสวัสดิการในระหว่างทดลองงานหรือในระหว่างขยายเวลาทดลองงานต้องก าหนดให้

ลูกจ้างได้รับสิทธิแตกต่างจากการผ่านทดลองงานอย่างไร..? 

• ยกตังอย่าง การลาหยดุงาน-การจ่ายค่าจ้าง-การจ่ายสวัสดิการ พร้อมค าอธิบาย 

10. การคัดเลือกพนักงานใหม่และเปรียบเทียบกับผู้สมัครท่านอ่ืนเพ่ือรับเข้าท างานพิจารณาจากอะไร..? 

• ยกตัวอย่าง  ความสามารถในด้านต่างๆ-ความพร้อมในภาพรวม พร้อมค าอธิบาย 

11. การท าสัญญาจ้างพนักงานทดลองงาน ต้องก าหนดค่าจ้าง-สวัสดิการ-เง่ือนไขการจ้างไว้ในสัญญาจ้างอย่างไร..? 

• มีตัวอย่าง  การเขียนสัญญาจ้าง แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมค าอธิบาย 

12. นายจ้างมีสิทธิเรียกเพ่ือรับเงินประกันการท างานกับลูกจ้างมีต าแหน่งงานใดบ้างและมีสิทธิเรียกรับเงินประกันการ
ท างานกับลูกจ้างได้ไม่เกินเท่าใด..? 

• ยกตัวอย่าง  นายจ้างมีสิทธิเรียกรับเงินประกัน 10 ต าแหน่งงาน  พร้อมค าอธิบาย 
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13. การปฐมนิเทศพนักงานใหม่เพ่ือให้ทราบถึงสิทธิท่ีลูกจ้างจะได้รับตลอดระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างหรือ
ระเบียบปฏิบัติ วินัยในการท างานและโทษทางวินัย 

• ยกตัวอย่าง การได้รับสิทธิด้านค่าจ้าง สวัสดิการ และการส้ินสภาพจากการเป็นลูกจ้างในกรณีต่างๆ พร้อมค าอธิบาย 

14. การตรวจสอบเพ่ือพิจารณาอนุมัติให้พนักงานใหม่ท่ีผ่านการประเมินผลการท างานจากหัวหน้างานเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานประจ า
ขององค์กรพิจารณาจากอะไร..? 

• ยกตัวอย่าง  เอกสารการรับรองจากหัวหน้างาน-การปฏิบัติตนทางวินัย   พร้อมค าอธิบาย 

15. การท าสัญญาจ้างพนักงานท่ีผ่านการประเมินผลการท างานแล้ว เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานประจ าของบริษัทฯต้องก าหนด

ค่าจ้าง-สวัสดิการ-ข้อห้ามไว้ในสัญญาจ้างอย่างไร..? 

• มีตัวอย่าง  การเขียนสัญญาจ้าง แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมค าอธิบาย  

16. นายจ้างท าสัญญาจ้างหรือท าข้อตกลงกับลูกจ้างท่ีขัดต่อกฎหมายน าไปปฏิบัติไม่ได้ (เป็นโมฆะ) มีกรณีใดบ้าง..? 

• ยกตัวอย่าง  การท าสัญญาจ้างหรือท าข้อตกลง 7 กรณี พร้อมค าอธิบาย 

17. ท าสัญญาจ้างพนักงานท่ีเกษียณงานแล้วจ้างให้ท างานอีก ต้องก าหนดเง่ือนไขไว้ในสัญญาจ้างอย่างไร..? 

• มีตัวอย่าง  การเขียนสัญญาจ้าง แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา 

18. ท าสัญญาจ้างพนักงานต าแหน่งงานท่ีปรึกษาด้านแรงงาน-ด้านการผลิต-ด้านการตลาด เพ่ือไม่ให้ผูกพันกับสัญญาจ้าง

แรงงานต้องก าหนดเง่ือนไข การจ้างไว้ในสัญญาจ้างอย่างไร..? 

• มีตัวอย่าง การเขียนสัญญาจ้าง แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา 

19. ท าสัญญาจ้างบริษัทรับเหมา (outsource) เพ่ือให้น าแรงงานเข้ามาท างานต้องก าหนดเง่ือนไขไว้ในสัญญาจ้างอย่างไร..? 

• มีตัวอย่าง  การเขียนสัญญาจ้าง แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา  

20. การก าหนดและจ่ายเงินเพ่ิมอันนอกเหนือจากค่าจ้างต้องก าหนดเง่ือนไขของการได้รับสิทธิอย่างไร..? 

• ยกตัวอย่าง  ค่าเดินทาง-เบีย้ขยนั-ค่าเข้ากะ-ค่าอาหาร-ค่าเส่ือมรถยนต์ พร้อมค าอธิบาย 

21. จ่ายค่าสวัสดิการ ให้ลูกจ้างเพ่ือป้องกันสวัสดิการท่ีจ่ายให้ไม่ให้มีผลผูกพันกับการเอาไปรวมเป็นค่าจ้างต้องเขียน
ระเบียบและก าหนดเง่ือนไขการจ่ายอย่างไร..? 

• มีตัวอย่าง  การเขียนระเบียบการจ่ายสวัสดิการ แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา 

22. การก าหนดเง่ือนไขการจ่ายเงินโบนัส เพ่ือให้ผูกพันกับการปฏิบัติตนผิดวินัยในการท างาน เช่นใบเตือน-พักงาน-ขาด

งาน ต้องก าหนดเง่ือนไขการจ่ายให้ลูกจ้างได้รับสิทธิยอย่างไร..? 

• มีตัวอย่าง  การเขียนระเบียบการจ่ายเงินโบนัส แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา 

23. การ สร้างส่ิงโน้มน้าวจิตใจ ให้พนักงานรักองค์กรและให้อยู่กับองค์กรได้นานๆ ต้องด าเนินการอย่างไร..? 

• ยกตัวอย่าง  การจ่ายค่าจ้างตามต าแหน่งงาน-การจ่ายสวัสดิการ พร้อมค าอธิบาย 

24. การสร้างแรงงานสัมพันธ์อันดีงามระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง ผู้บริหาร-หัวหน้างาน ต้องด าเนินการอย่างไร..? 
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• ยกตัวอย่าง  การท ากิจกรรมภายใน-การท ากิจกรรมภายนอก พร้อมค าอธิบาย 

25. ลูกจ้างมาท างานสายบ่อยๆนายจ้างหักค่าจ้างไม่ได้ จึงมีนโยบายให้หักค่าจ้างได้โดยไม่ท าให้ผิดกฎหมายต้องออก
ระเบียบการมาปฏิบัติงานอย่างไร..? 

• มีตัวอย่าง  การออกระเบียบปฏิบัติกรณีมาสาย แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา 

26. ในแต่ละปีลูกจ้างมีพฤติกรรมลาป่วยมาก เพ่ือเป็นการให้สิทธินายจ้างก าหนดกฎเกณฑ์การลาป่วยและเข้าตรวจสอบวัน
ลาป่วยของลูกจ้างได้นายจ้างต้องออกระเบียบปฏิบัติอย่างไร..? 

• มีตัวอย่าง  การออกระเบียบปฏิบัติการลาป่วย แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา 

27. กรณีลูกจ้างแจ้งเอกสารหรือให้ข้อมูลอันเป็นเทจ็ต่อนายจ้าง-ต่อผู้บังคับบัญชาเพ่ือประโยชน์แก่ตน เช่น เพ่ือเข้าท างาน-

ผ่านการทดลองงานหรือได้รับสิทธิการลาต่างๆจะมีความผิดอย่างไร..? 

• ยกตัวอย่าง  เทคนิคการตรวจสอบเอกสาร-การพิจารณาลงโทษทางวินัย  พร้อมค าอธิบาย 

28. นายจ้างตกลงรับลูกจ้างเข้าท างานแล้ว เม่ือถึงวันท างานนายจ้างบอกไม่รับเข้าท างานจะมคีวามผิดชดใช้ค่าเสียหายกรณี
ผิดสัญญาจ้างต่อลูกจ้างอย่างไร..? 

• ยกตัวอย่าง  การรับผิดชดใช้ค่าเสียหายตามต าแหน่งงานต่างๆ  พร้อมค าอธิบาย 

29. นายจ้างตกลงรับลูกจ้างเข้าท างานแล้ว เม่ือถึงวันท างานลูกจ้างไม่มาท างานนายจ้างสืบทราบว่าไปท างานท่ีแห่งใหม่จะมี
ความผิดชดใช้ค่าเสียหายกรณีผิดสัญญาจ้างต่อนายจ้างอย่าไร..? 

• ยกตัวอย่าง  การรับผิดชดใช้ค่าเสียหายตามต าแหน่งงานต่างๆ  พร้อมค าอธิบาย  

30. กรณีนายจ้างได้รับหนังสือจากกองบังคับคดีให้หักเงินค่าจ้างลูกจ้างเพ่ือชดใช้หนีต้ามค าพิพากษาของศาล นายจ้างมีสิทธิ
หักค่าจ้างลูกจ้างมีเงินอะไรบ้าง..ต้องด าเนินการอย่างไร..? 

• ยกตัวอย่าง  เงินท่ีนายจ้างมีสิทธิหักและการด าเนินการต่างๆ พร้อมค าอธิบาย 

31. นายจ้างมีนโยบายปิดกิจการเป็นบางส่วนเป็นการช่ัวคราวเน่ืองจากประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ ท าให้นายจ้างไม่มีงานจึงมี
นโยบายไม่ให้ลูกจ้างเข้าท างานนายจ้างต้องแจ้งภาครัฐ-ต้องจ่ายค่าจ้างอย่างไร..? 

• มีตัวอย่าง  การออกหนังสือแจ้งภาครัฐ แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา 

32. นายจ้างมีนโยบายเลิกจ้างลูกจ้างโดยไม่มีความผิด-ให้เกษียณงานก่อนก าหนด เพ่ือเป็นการป้องกัน มิให้ลูกจ้างฟ้องเรียก

ค่าใดๆ ภายหลังได้นายจ้างต้องแจ้ง-ต้องจ่ายหรือก าหนดเป็นนโยบาย-เป็นโครงการอย่างไร..? 

• มีตัวอย่าง  การเขียนโครงการเกษียณงานก่อนก าหนด แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา 

33. นายจ้างมีนโยบายเลิกจ้างลูกจ้างเพราะเหตุ ลูกจ้างลางาน-หยดุงานมาก หรือหย่อนสมรรถภาพในการท างาน เพ่ือ

ป้องกันมิให้ลูกจ้างฟ้องเรียกค่าใดๆภายหลังได้ นายจ้าง ต้องแจ้ง-ต้องจ่ายอย่างไร..? 

• มีตัวอย่าง  การออกหนังสือเลิกจ้าง แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา 
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34. ในกรณีนายจ้างประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ จึงมีนโยบายลดค่าจ้าง พนักงานช่ัวคราวทุกต าแหน่งงาน 20% ของค่าจ้าง 

ต้องด าเนินการอย่างไร..? 

• ยกตัวอย่าง  การก าหนดให้เป็นวันลา-การเปล่ียนวันท างาน พร้อมค าอธิบาย 

35. นายจ้างประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ จึงมีนโยบายไม่จ่ายค่าต าแหน่งงาน-ค่าเดินทาง-ค่าน า้มันรถยนต์-ค่าโทรศัพท์ เป็น

การช่ัวคราว ต้องด าเนินการอย่างไร..? 

• ยกตัวอย่าง  การให้เหตุผลของนายจ้าง-การด าเนินการต่างๆ พร้อมค าอธิบาย 

36. ในกรณีลูกจ้างท าความเสียหายต่อนายจ้างคิดมูลค่าเป็นเงิน 100,000 บาท แล้วออกจากงานไปกรณีนีน้ายจ้างไม่จ่าย

ค่าจ้าง-เงินประกัน-เงินกองทุน ท าได้ไหม...เพราะเหตุใด..? 

• ยกตัวอย่าง  การตรวจสอบสัญญาจ้าง-สัญญาการประกัน-ระเบียบของกองทุน พร้อมค าอธิบาย 

37. เม่ือลูกจ้างย่ืนใบลาออกแล้วไม่ท างานอยู่ให้ครบ 30วัน ตามระเบียบของบริษัทฯ หรือตามสัญญาจ้างท าให้บริษัทฯได้รับ

ความเสียหาย จะมีความผิดชดใช้ค่าเสียหายต่อนายจ้างอย่างไร..? 

• ยกตัวอย่าง  ต าแหน่งงาน-ความเสียหายท่ีเกิดขึน้-การชดใช้ค่าเสียหาย  พร้อมอธิบาย 

38. ในสัญญาจ้างระบุไว้ว่าในระหว่างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้างหรือลูกจ้างออกจากงานไปแล้วภายใน 2 ปี ห้ามมิให้ลูกจ้าง

ไปท างานหรือน าความลับทางการค้าของนายจ้างไปเปิดเผยให้กับคู่แข่งทางการค้าของนายจ้างในกรณีลูกจ้าง ฝ่าฝืน จะ

มีความผิดอย่างไร..? 

• ยกตัวอย่าง  การชดใช้ค่าเสียหายกรณีผิดสัญญาจ้าง พร้อมค าอธิบาย 

39. การพิจารณาความผิดเพ่ือก าหนดลงโทษทางวินัยเป็นหนังสือเตือนหรือหนังสือส่ังพักงานเป็นความผิดอย่างไร..? 

• มีตัวอย่าง  การออกหนังสือเตือน หนังสือส่ังพักงานแจก ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา  พร้อมค าอธิบาย  

40. การพิจารณาความผิดเพ่ือก าหนดลงโทษทาวินัยเป็นกรณีร้ายแรงและต้องเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยฺเป็นความผิดท่ี
เกิดขึน้ในลักษณะใด..? 

มีตัวอย่าง  การออกหนังสือเลิกจ้าง แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา  พร้อมค าอธิบาย 
• ถาม - ตอบ - แนะน า 
• ให้ค าปรึกษาหลังการสัมมนา “ ฟรี ” ตลอดกาลไม่มีค่าใช้จ่าย                     
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วิทยากร         อาจารย์สมบัติ  น้อยหว้า 
ประสบการณ์ด้านแรงงานท่ีต่างประเทศ 
...... ประเทศมาเลเซีย  พ.ศ. 2546                       
...... ประเทศญี่ปุ่ น  พ.ศ. 2554                                                                             
...... นครเจนนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์      เป็นเวลา 19 วัน พ.ศ. 2551 
ประวัติการท างาน / ประสบการณ์ 

• เป็นผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานกลางกรุงเทพฯ 9 ปี  
• เป็นผู้ไกล่เกลี่ยคดีแรงงานในศาลแรงงานกลางกรุงเทพฯ 
• เป็นกรรมการ (บอร์ด) ค่าจ้างขั้นต า่ ท่ีกระทรวงแรงงาน 
• เป็นท่ีปรึกษาด้านแรงงาน จดทะเบียน ท่ีกระทรวงแรงงาน 
• เป็นอนุกรรมการประกันสังคม ณ ส านักงานใหญ่  จ. นนทบุรี 
• เป็นท่ีปรึกษาด้านแรงงาน บริษทัฯเอกชนในเขตุกรุงเทพฯและต่างจังหวัด 
• วิทยากรบรรยายหลักสูตร 40 ประเดน็ เดด็ๆ..ท่ีผู้บริหารงานHR.มือใหม่ต้องรู้  
• วิทยากรบรรยายหลักสูตร Update กฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบบัใหม่ท่ีใช้ปี2565 
• วิทยากรบรรยายหลักสูตร การบริหารงาน-บริหารคนของนายจ้างในบริษทัเอกชน  
• วิทยากรบรรยายหลักสูตร สวัสดิการ-ลงโทษ-เลิกจ้างท่ีผู้บริหารและHR.ห้ามพลาด  
• วิทยากรบรรยายหลักสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรองข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงาน  
• วิทยากรบรรยายหลักสูตร การเขยีนสัญญาจ้าง-เขียนระเบียบปฏิบติั-ประกาศ-ค าส่ัง  
• วิทยากรบรรยายหลักสูตร การปฏิบัติตนท่ีดีขณะเป็นลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ  
• วิทยากรบรรยายหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารและหัวหน้างานยคุใหม่ท่ีดี 
• วิทยากรบรรยายหลักสูตร เจาะลึก...การสรรหาว่าจ้างพนักงานใหม่เข้าท างานในองค์กร  
• วิทยากรบรรยายหลักสูตร เลิกจ้างอย่างไร.ไม่ให้เกิดปัญหาลูกจ้างฟ้องศาลแรงงานภายหลัง  
• วิทยากรบรรยายหลกัสูตร การบริหารและขอบเขตการใช้อ านาจตามหน้าท่ีของหัวหน้างาน  
• วิทยากรบรรยายหลักสูตร การด ารงตนของผู้บริหารและหัวหน้างานท่ีดีต้องปฏิบัติอย่างไร.. 
• วิทยากรบรรยายหลักสูตร การน าเข้าและจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายภายใต้ MOU.  
• วิทยากรบรรยายหลักสูตร การจัดท าข้อบงัคบัในการท างานให้สอดคล้องกับกฎหมายแรงงาน   
• วิทยากรบรรยายหลักสูตร เจาะลึก...การเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือการเลิกจ้างในกรณีต่างๆ         
• วิทยากรบรรยายหลักสูตร การบริหารงานกรณีสอบสวนความผิด-ลงโทษทางวินัยหรือเลิกจ้าง 
• วิทยากรบรรยายหลักสูตร Update กฎหมายแรงงานและกฎหมายประกันสังคมท่ีใช้ล่าสุดปี2566 
• วิทยากรบรรยายหลักสูตร การเตรียมความพร้อมรับมือ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปี 2566  
• วิทยากรบรรยายหลักสูตร ได้รับผลกระทบจากพิษเศรษฐกิจ มีนโยบายเลิกจ้างอย่างไร..ไม่ให้ถูกฟ้อง 
• วิทยากรบรรยายหลักสูตร เจาะลึก..การจ้างแรงงานผ่านบริษัทรับเหมา(outsource)ต้องบริหารอย่างไร. 
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ค่าใชจ้่ายในการอบรมท่ีโรงแรม 

รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม คา่อาหารว่าง 2 ม้ือ อาหารกลางวันและใบรบัรองวุฒิบตัร 

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาพเิศษท่านละ 3,900 273 117 4,056 

สมัคร 2 ท่านลดเพิม่ 500.- 7,300 511 219 7,592 

สมัคร 3 เข้าฟรีเพิม่ + 1 ท่าน 11,700 819 351 12,168 
 
 

ค่าใชจ้่ายในการอบรม Online Program Zoom  

จะท าการส่งเอกสารการบรรยาย ไฟล์ PDF ทางอีเมล์ก่อนอบรม  2-3 วัน  พรอ้มรบัใบรบัรองวุฒิบตัรทางไปรษณีย ์

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาพเิศษท่านละ 2,500 175 75 2,600 

สมัคร 2 ท่านลดเพิม่ 500.- 4,500 315 135 4,680 

สมัคร 3 เข้าฟรีเพิม่ + 1 ท่าน 7,500 525 225 7,800 

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

 

ส ารองที่นั่ง  ติดต่อเพิม่เตมิได้ที่     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 าระเงนิ 

 การชำระเงิน โอนเข้าบัญชี ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกดั   

  บัญชอีอมทรัพย์  เลขท่ีบัญชี 206-237-174-0 
 กรณีชำระเงินแล้ว กรณุา Scan  หรือถา่ยรูป  สลิป Pay in มาที่  Line  : hrdzenter    
 หรือ mail  : hrdzentertraining@gmail.com, jiw473@gmail.com 
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HOTLINE : 089-606-0444, 090-6450992,  089-773-7091  :www.hrdzenter.com E-mail:hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter 

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

                                      

 

 Scan  QR Code   กรอกใบสมัคร Online 

 

การแจ้งยกเลิก:  

1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  2. 

กรณีทีท่่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวนังาน  1-7 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมคัร    
3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามท่ีส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งส้ิน   
หรือหากท่านยังไม่ช าระค่าสัมมนา  ทางบริษัท ต้องขอเก็บค่าธุรการจ านวน  30 %  ทันที    
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