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Online by Zoom/ Onsite Training  กฎหมายแรงงาน  
 

หลกัสูตร รวม 35 ฎีกาคดีแรงงานที่ยอดฮิต นายจ้างและผู้บริหารงานบุคคลห้ามพลาด !! 
 >>  การบรรยาย 35 ข้อนี้ มีค าพพิากษาฎีกาแจกให้ “ ฟรี ” ทุกข้อ 

 

รอบวันพุธท่ี  29  มีนาคม   2566  เวลา  09.00-16.00 น. 

@ 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 !!! 

 

 หัวข้อการสัมมนา 

ขอ้. 1 ท ำสัญญำจำ้งรับลูกจำ้งเขำ้ท ำงำนเม่ือถึงวนัท ำงำนแลว้กรณีนำยจำ้งบอกไม่รับเขำ้ท ำงำนจะมีควำมผิดชดใชค้่ำเสียหำย
อะไรบำ้ง..?                    
ขอ้. 2 ลูกจำ้งอำศยัต ำแหน่งหนำ้ท่ีในกำรท ำงำนของตนชกัชวนหญิงท่ีอยู่ภำยใตบ้งัคบับญัชำไปเท่ียวในเวลำค ่ำคืนนอกเวลำ
ท ำงำนหำกลูกจำ้งไม่ไปดว้ย จะไม่เสนอให้ผำ่นกำรทดลองงำน กำรมีพฤติกรรมดงัน้ี เป็นควำมผิดทำงวินยัหรือไม่ เพรำะ
อะไร..?                                                  
 ขอ้. 3 วนัลำพกัผอ่นเม่ืออำยงุำนครบหน่ึงปี กรณีลำออก เลิกจำ้ง ผิดวินยัร้ำยแรงหรือวนัลำท่ีสะสมไว ้เม่ือออกจำกงำนจะ
ไดรั้บสิทธิอยำ่งไร..? 
ขอ้. 4 กรณีมีฟ้องกนัในศำลแรงงำน ผูฟ้้องเรียกเงินตำมกฎหมำยแรงงำน กำรไกล่เกล่ียใหไ้ดรั้บเงินนอ้ยกวำ่กฎหมำยท ำได้
ไหมเพรำะอะไร..? 
ขอ้. 5 เม่ือลูกจำ้งลำออกแลว้ยงัมีสิทธิไดรั้บค่ำบอกกล่ำวล่วงหนำ้ ค่ำชดเชย ค่ำเสียหำยจำกกำรถูกเลิกจำ้งไม่เป็นธรรมหรือไม่
เพรำะอะไร..?  
ขอ้. 6  กำรท ำผิดของลูกจำ้งจะเป็นกรณีร้ำยแรงหรือเป็นกรณีไม่ร้ำยแรง กำรพิจำรณำควำมผิด มีองคป์ระกอบอะไรบำ้ง..?                               
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ขอ้. 7  กรณีลูกจำ้งไม่ไดรั้บเงินจำกกองทุนส ำรองเล้ียงชีพในส่วนท่ีสมทบท ำไมถึงฟ้องเรียกค่ำเสียหำยจำกนำยจำ้งไม่ได ้
เพรำะอะไร..?                  
ขอ้. 8  กำรจำ้งแรงงำนต ำแหน่งงำนท่ีมิใช่ลูกจำ้งตำมกฎหมำยแรงงำน ตำมค ำพิพำกษำศำลฎีกำ มีต ำแหน่งงำนอะไรบำ้ง..?                                                              
 ขอ้. 9  กรณีนำยจำ้งท ำสัญญำจำ้งกบัลูกจำ้งท่ีไม่มีผลบงัคบัใชไ้ดต้ำมกฎหมำยแรงงำน ตกเป็นโมฆะ เป็นกำรก ำหนด
ขอ้ควำมอยำ่งไร..?                                                                
ขอ้. 10  ลูกจำ้งสัญญำวำ่ภำยใน 24 เดือนนบัจำกสัญญำจำ้งส้ินสุดลง ลูกจำ้งจะไม่เขำ้ไปเก่ียวขอ้งหรือกระท ำกำรใดๆเพื่อเป็น
กำรแข่งขนั             ธุรกิจทำงกำรคำ้กบันำยจำ้งสัญญำดงัน้ี บงัคบัใชไ้ดต้ำมกฎหมำยหรือไม่..กรณีลูกจำ้งฝ่ำฝืนฟ้องเรียกค่ำ
เสียหำรไดห้รือไม่ เพรำะเหตุใด..?                                                                                                  
ขอ้. 11  ใหลู้กจำ้งไปอบรมเพื่อศึกษำดูงำน 14 วนั มีก ำหนดตอ้งกลบัมำท ำงำนใหก้บันำยจำ้งเป็นเวลำ 3 ปี มีผลบงัคบัใช้
หรือไม่เพรำะอะไร..?  
ขอ้. 12 ในกรณีนำยจำ้งไม่มอบหมำยงำนใหลู้กจำ้ง  ท ำไดไ้หม...หรือลูกจำ้งฟ้องบงัคบัให้นำยจำ้งมอบหมำยงำน ท ำไดไ้หม..
เพรำะอะไร..?               
ขอ้. 13  เม่ือลูกจำ้งออกจำกงำน นำยจำ้งออกใบส ำคญัแสดงกำรท ำงำนอยำ่งไร...ไม่ใหลู้กจำ้งฟ้องศำลแรงงำนภำยหลงั                                                
ขอ้. 14 ใหลู้กจำ้งออกจำกงำนโดยมิไดบ้อกกล่ำวล่วงหนำ้นำยจำ้งตอ้งรับผิดจ่ำยค่ำสินจำ้งแทนกำรบอกกล่ำวล่วงหนำ้ตั้งแต่
เม่ือใดถึงเม่ือใด..?  
ขอ้. 15 นำยจำ้งพูดกบัลูกจำ้งวำ่ ถำ้ท ำอยำ่งน้ีไม่ไดล้ำออกไปเลยหรือใชค้ ำวำ่ถำ้ท ำอยำ่งน้ีไม่ไดอ้อกไปเลย ค ำพูดเหล่ำน้ีมีผล
อยำ่งไร..?                         
ขอ้ .16  นำยจำ้งเลิกจำ้งโดยจ่ำยค่ำบอกกล่ำวล่วงหนำ้ และค่ำชดเชยไปแลว้ ลูกจำ้งฟ้องเรียกค่ำเสียหำยอีกท ำไดไ้หมเพรำะ
อะไร..?                              
ขอ้ .17 กรณีลูกจำ้งละท้ิงหนำ้ท่ีไปหลบนอนในเวลำท ำงำนและนำยจำ้งไม่เคยตกัเตือนมำก่อน เม่ือนำยจำ้งเลิกจำ้ง ตอ้งจ่ำยค่ำ
อะไรบำ้ง..?               
ขอ้. 18 กรณีลูกจำ้งปฏิบติังำนท ำใหน้ำยจำ้งไดรั้บควำมเสียหำย จึงท ำหนงัสือยนิยอมชดใชค้่ำเสียหำยท่ีเกิดข้ึน 25% ขอรำคำ
สินคำ้ท่ีสูญหำยและไดผ้อ่นช ำระเป็นงวดๆไป ในเวลำต่อมำ นำยจำ้งจะใหลู้กจำ้งรับผิดชอบในรำคำขำย 100% ท ำไดไ้หม 
เพรำะอะไร..?                                              
ขอ้. 19 ในกรณีลูกจำ้งน ำรถยนตข์องนำยจำ้งไปใชส่้วนตวัโดยไม่ไดรั้บอนุญำตจำกผูบ้งัคับบญัชำเป็นควำมผิดทำงวินยั
ลงโทษอะไรไดบ้ำ้ง..?  
ขอ้. 20 ลูกจำ้งลำออกโดยส่งใบลำออกใหน้ำยจำ้งทรำบทำงกฎหมำยอิเลก็ทรอนิกส์หรือทำงระบบไลน์มีผลบงัคบัใชห้รือไม่
เพรำะอะไร..?                
ขอ้. 21 ลูกจำ้งท ำงำนไม่เป็นท่ีพอใจต่อนำยจำ้ง จึงเลิกจำ้งโดยจ่ำยค่ำบอกกล่ำว ค่ำชดเชย ค่ำจำ้ง ค่ำล่วงเวลำใหแ้ละมีขอ้ควำม
วำ่ เม่ือไดรั้บเงินแลว้จะไม่เรียกร้อง ค่ำเสียหำยหรือเงินอ่ืนใดอีก กรณีลูกจำ้งฟ้องศำลแรงงำนภำยหลงัเพื่อเรียกร้องเงินอ่ืนใด
อีกท ำไดไ้หมเพรำะอะไร..?                   
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ขอ้. 22 ในกรณีนำยจำ้งเลิกจำ้ง กำรบอกกล่ำวล่วงหนำ้ให้ถูกตอ้งตำมกฎหมำยแรงงำนตอ้งแจง้เป็นหนงัสือและตอ้งบอก
กล่ำวเม่ือใด..?                    
ขอ้. 23 ลูกจำ้งขำยสินคำ้เม่ือส้ินสุดกำรขำยแลว้ตอ้งน ำเงินเขำ้สู่ระบบแคชเชียร์ในวนันั้น กรณีลูกจำ้งฝ่ำฝืนจะมีควำมผิด
อะไรบำ้ง..?                        
ขอ้. 24 กรณีนำยจำ้งบอกเลิกจำ้งดว้ยวำจำ หรือลูกจำ้งลำออกดว้ยวำจำ จะมีผลบงัคบัใชต้ำมกฎหมำยหรือไม่เพรำะเหตุใด..?                                   
ขอ้. 25 เม่ือลูกจำ้งออกจำกงำน โดยไม่มีควำมผิด จึงมีสิทธิไดรั้บเงินสินจำ้งแทนกำรบอกกล่ำวล่วงหนำ้ ค่ำชดเชย และ
ค่ำเสียหำยจำก กำรถูกเลือกจำ้งท่ีไม่เป็นธรรม องคป์ระกอบหลกัท่ีลูกจำ้งมีสิทธิจะไดรั้บค่ำเสียหำย พิจำรณำจำกอะไร..?                                                                                 
ขอ้. 26 กรณีลูกจำ้งเป็นผูป้ระกนัตนตำมมำตรำ 33 เจ็บป่วยดว้ยโรคประจ ำตวัและไดเ้ขำ้รับกำรรักษำซ่ึงมิใช่โรงพยำบำลตำม
บตัรรับรองสิทธิเม่ือมีค่ำใชจ้่ำยหลำยหม่ืน ส ำนกังำนประกนัสังคม ตอ้งจ่ำยค่ำบริกำรทำงกำรแพทยใ์หห้รือไม่ มีหลกัเกณฑ์
ในทำงปฏิบติัอยำ่งไร..?                              
ขอ้. 27 สัญญำจำ้งท ำของตอ้งก ำหนดเงื่อนไขไวใ้นสัญญำจำ้งอยำ่งไร..ถึงจะมีผลบงัคบัใช ้เพรำะจะมีผลต่อกำรเลิกจำ้งโดย
ไม่จ่ำยค่ำชดเชย  
ขอ้. 28 นำยจำ้งไม่จ่ำยค่ำจำ้งตรงตำมเวลำ เม่ือลูกจำ้งบอกเลิกสัญญำจำ้งก่อนก ำหนดจะตอ้งชดใชค้่ำเสียหำยต่อนำยจำ้ง
หรือไม่เพรำะเหตุใด..?  
ขอ้. 29 ค่ำเบ้ียเล้ียง ค่ำน ้ำมนัรถ ค่ำโทรศพัท ์ท่ีนำยจำ้งจ่ำยใหทุ้กเดือนท ำไมเป็นค่ำจำ้ง เม่ือนำยจำ้งไม่อยำกใหเ้ป็นค่ำจำ้งตอ้ง
ท ำอยำ่งไร..?              
ขอ้. 30 กรณีลูกจำ้งท ำควำมเสียหำยและไม่ชดใชค่้ำเสียหำย ผูค้  ้ำประกนักำรท ำงำนตอ้งรับผิดร่วมและตอ้งชดใชค้่ำควำม
เสียหำยอะไรบำ้ง..? 
ขอ้. 31 ท ำผิดวินยัร้ำยแรงจึงท ำขอ้ตกลงใหลู้กจำ้งลำออกและนำยจำ้งจะไม่ด ำเนินคดีทำงอำญำต่อมำลูกจำ้งฟ้องเรียก
ค่ำชดเชยท ำไดไ้หม..?   
ขอ้. 32 กรณีลูกจำ้งเรียกรับเงินจำกลูกคำ้ของนำยจำ้ง เพื่อควำมสะดวกในกำรซ้ือขำยสินคำ้พฤติกรรมดงักล่ำวน้ีลงโทษอะไร
ไดบ้ำ้ง..?               
ขอ้. 33 กรณีลูกจำ้งท ำควำมเสียหำย เม่ือนำยจำ้งไม่เลิกจำ้งจะใหลู้กจำ้งชดใชค้่ำเสียหำยตอ้งท ำบนัทึกขอ้ตกลงเพื่อใหผ้อ่น
ช ำระอยำ่งไร..?    
ขอ้. 34 เม่ือนำยจำ้งเลิกจำ้งกฎหมำยใหจ้่ำยค่ำจำ้งภำยใน 3 วนั กรณีไม่จ่ำยโดยหกัชดใชค้่ำเสียหำยท่ีลูกจำ้งท ำข้ึนท ำไดไ้หม 
เพรำะอะไร..?    
ขอ้. 35 ลูกจำ้งเขียนขอ้ควำมด่ำนำยจำ้งลงทำงส่ือ หรือทำงไลน์กลุ่มวำ่ไดรั้บเงินโบนสันอ้ยเกินเหตุเป็นควำมผิดทำงวินยั
ลงโทษอะไรไดบ้ำ้ง..? 

• ถำม - ตอบ - แนะน ำ - ใหค้  ำปรึกษำหลงักำรสัมมนำ “ ฟรี ” ตลอดกำรไม่มีค่ำใชจ่้ำย 
• กำรบรรยำย 35 ขอ้น้ี มีค  ำพิพำกษำฎีกำแจกให ้“ ฟรี ” ทุกขอ้  ผูเ้ขำ้ร่วมสัมมนำ : นำยจำ้ง / ผูบ้ริหำรงำนบุคคล / 

บุคคล 
• ให้ค าปรึกษาผู้ เข้าร่วมสัมมนา หลังการสัมมนา “ฟรี” ตลอดกาล ไม่มีค่าใช้จ่าย 
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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 
• เป็นวิทยากรสอนกฎหมายแรงงานให้กับบริษัทฯเอกชนมากกว่า 20 หลักสูตร                          
• 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  
• วิทยากรบรรยายหลกัสูตร การพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารและหัวหน้างานยคุใหม่ท่ีดี 
• วิทยากรบรรยายหลักสูตร เจาะลึก...การสรรหาว่าจ้างพนักงานใหม่เข้าท างานในองค์กร  
• วิทยากรบรรยายหลักสูตร เลิกจ้างอย่างไร.ไม่ให้เกิดปัญหาลูกจ้างฟ้องศาลแรงงานภายหลัง  
• วิทยากรบรรยายหลกัสูตร การบริหารและขอบเขตการใช้อ านาจตามหน้าท่ีของหัวหน้างาน  
• วิทยากรบรรยายหลักสูตร การด ารงตนของผู้บริหารและหัวหน้างานท่ีดีต้องปฏิบัติอย่างไร.. 
• วิทยากรบรรยายหลักสูตร การน าเข้าและจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายภายใต้ MOU.  
• วิทยากรบรรยายหลักสูตร การจัดท าข้อบงัคบัในการท างานให้สอดคล้องกับกฎหมายแรงงาน   
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• วิทยากรบรรยายหลักสูตร เจาะลึก...การเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือการเลิกจ้างในกรณีต่างๆ         
• วิทยากรบรรยายหลักสูตร การบริหารงานกรณีสอบสวนความผิด-ลงโทษทางวินัยหรือเลิกจ้าง 
• วิทยากรบรรยายหลักสูตร Update กฎหมายแรงงานและกฎหมายประกันสังคมท่ีใช้ล่าสุดปี2566 
• วิทยากรบรรยายหลักสูตร การเตรียมความพร้อมรับมือ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปี 25656 
• วิทยากรบรรยายหลกัสูตร ได้รับผลกระทบจากพิษเศรษฐกิจ มีนโยบายเลิกจ้างอย่างไร..ไม่ให้ถูกฟ้อง 
• วิทยากรบรรยายหลักสูตร เจาะลึก..การจ้างแรงงานผ่านบริษัทรับเหมา(outsource)ต้องบริหารอย่างไร 
• วิทยากรบรรยายหลักสูตร รวม 35 ฎีกาคดีแรงงานท่ียอดฮิต นายจ้างและผู้บริหารงานบุคคลห้ามพลาด !!! 
• วิทยากรบรรยายหลักสูตร เจาะลึก เอกสารสัญญา ระเบียบปฎิบติั  39 ประเดน็ ท่ีนายจ้าง และ HR ห้ามพลาด !!! 

 
 
 
 

 

ค่าใชจ้่ายในการอบรมท่ีโรงแรม 

รวมคา่เอกสารประกอบการอบรม 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 

http://www.hrdzenter.com/
mailto:hrdzenter@gmail.com


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 

 

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 

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