
เนื้อหาการบรรยาย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไดท้ี่
Email: trainingcenter@hmcenter-group.com โทร 092-1956199, 097-2825669, 098-7487172,

ผู้อบรมจะได้รับ
• คู่มือส ำหรับผู้เข้ำอบรม
• วุฒิบัตร Electronic File ส ำหรับผู้เข้ำอบรมเต็มเวลำ

ผู้เช่ียวชาญและนักบริหาร
แรงงานสัมพันธ์ระดับประเทศ
อดีตสวัสดิการและคุ้มครอง

แรงงานจังหวัดชลบุรี

ราคาท่านละ 2,500 บาท 
(ราคานี้ไม่รวม Vat7%)

อัตราค่าอบรม

หมายเหตุ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการอบรม โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนการอบรม อย่างน้อย 7 วัน
(ราคาค่าอบรม รวมอาหารว่าง และ อาหารกลางวัน แล้ว)

สแกน
เพื่อสมัครอบรม

หลักสูตรนี้ เหมาะส าหรับ
• HR & ER 

Officer/Manager/Director
• นำยจ้ำง/ผู้บริหำร

• บริหำรแรงงำนอย่ำงไร ภำยใต้วิกฤติเศรษฐกิจและโควิด
• แนวทำงบริหำรจัดกำรแรงงำนภำยใต ้พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงำน
• แนวทำงบริหำรจัดกำรแรงงำนภำยใต ้พ.ร.บ.แรงงำนสัมพันธ์
• อะไรคือสภำพกำรจำ้ง จะเปลี่ยนแปลงอย่ำงไรให้ลงตัว
• แนวทำงกำรบริหำรจัดกำร เป็นธรรม/ไม่เป็นธรรม
• สหภำพ และ กรรมกำรลูกจำ้ง มีข้อแตกต่ำงและหน้ำท่ีอย่ำงไร
• เลิกจ้ำงอยำงไรให้ถูกกฎหมำย และเป็นธรรม
• เทคนิคกำรตักเตือน และกำรลงโทษ
• กำรบริหำรกำรเลิกจ้ำง
• แนวค ำพิพำกษำศำลฎีกำท่ีเกี่ยวข้องและส ำคัญที่ควรทรำบ

การบริหารแรงงานสัมพันธ์
แบบมืออาชีพ

www.hmcenter-group.com

จากสถาณการณ์ในปัจจุบัน การบริหารจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์ ถือว่ามีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง ไม่
ว่าจะเป็นบริษัทที่มีสหภาพหรือไม่มีก็ตาม การบริหารจัดการจะต้องเข้าใจถึงการจัดการด้านแรงงานสัมพั นธ์ ใน
หลากหลายมิติ โดยหลักสูตรนี้มุ่งหวังให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจ และสามารถด าเนินมาตรการให้สอดคล้อง
กับภาวะเศรษฐกิจ และวิกฤติโควิด ในปัจจุบัน ให้พลิกฟื้นทุกวิกฤติให้เป็นโอกาสได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรม

วิทยากร
นายสมภพ  มาลีแก้ว

ช่องทางการสมัครอบรม
1) สแกนบำร์โค๊ด เพื่อกรอกข้อมูล
2) กรอกบสมัครตำมเอกสำรที่แนบ
3) สมัครออนไลน์ตำม Link ที่ส่งมำพร้อม 

Email 

เวลา 9:00-16.00 น.
ณ พัฒนากอล์ฟ คลับ แอนด์ รีสอร์ท ชลบุรี

วันที่อบรม : วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563



วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563
เวลา 9:00-16.00 น.

ณ พัฒนากอล์ฟ คลับ แอนด์ รีสอร์ท ชลบุรี

การบริหารแรงงานสัมพันธ์
แบบมืออาชีพ

www.hmcenter-group.com

วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563
เวลา 9:00-16.00 น.

ณ พัฒนากอล์ฟ คลับ แอนด์ รีสอร์ท ชลบรุี

ราคาท่านละ 
2,500 บาท 
(ราคานี้ไม่รวม Vat7%)

อัตราค่าอบรม รวมคู่มือ, อาหารว่าง และ อาหารกลางวัน (ราคาต่อ 1 ท่าน)

ราคาค่าอบรม
(บาท)

Vat 7%
(บาท)

สามารถหัก ณ ที่จ่าย
ได้ 3 % (บาท) 

รวมยอดจ่าย
สุทธิ (บาท)

กรณีไม่มีหนังสือหัก
ณ ที่จ่าย 3%

จ่ายยอดเต็ม (บาท)

2,500 175 75 2,600 2,675

ใบสมัครหลักสูตรอบรม ( E-mail: trainingcenter@hmcenter-group.com )

1. ช่ือ - สกลุ : ……………………………………..………………………..……
ต ำแหน่ง : ……………………………………..……………………………………
Email : ………………………………………………………………………………
Tel: …………………………………………………………………………….……..

2. ช่ือ - สกลุ : ……………………………………..………………………..……
ต ำแหน่ง : ……………………………………..……………………………………
Email : ………………………………………………………………………………
Tel: …………………………………………………………………………….……..

ข้อมูลบริษัทส าหรับการออกใบก ากับภาษี และข้อมูลติดต่อ

ชื่อบริษัท : ……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………

ที่อยู่ : ……………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….……………………….

TAX ID. : ………………………………..…………………….........…..…………สำขำ : ………………………………………………..…………………………………

ผู้ประสำนงำน : …………………………………………………………....…ต ำแหนง่ : ………..…………………………………………………….…………………..

Email : ……………………………………………………..……………………..……Tel : …………………………………………………………………………………..

ชื่อ-ที่อยู่ ในการออกหนังสือหัก ณ. ที่จ่าย 
บริษัท ฮิวแมน แมเนจเมนท์ เซ็นเตอร์ จ ำกัด 
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี 0215552003525 (ส ำนักงำนใหญ่)
ที่อยู่: 5/10 หมู่ที่ 1 ต ำบลเนินพระ อ.เมืองระยอง
จังหวัดระยอง 21000  Tel: 038-029865

** กรุณาน าหนังสือหัก ณ. ที่จ่าย มาในวันที่อบรม เพ่ือ
ขอรับใบเสร็จรับเงิน / ใบก ากับภาษี

รูปแบบการช าระเงิน
โอนเข้าบัญชี
บริษัท ฮิวแมน แมเนจเมนท์ เซ็นเตอร์ จ ำกัด

ธนำคำร กรุงเทพ สำขำ โฮมโปร ระยอง
เลขท่ีบัญชี 762-0-15930-6

จ่ายเป็นเช็ค
สั่งจ่ำย ในนำม บริษัท ฮิวแมน แมเนจเมนท์ เซ็นเตอร์ จ ำกัด
กรุณาส่งหลักฐานการช าระเงินมายัง
Email: trainingcenter@hmcenter-group.com

กรณีลูกค้ามีความประสงค์จะยกเลิกคอร์สอบรม
1. กรุณำแจ้งล่วงหน้ำ ไม่น้อยกว่ำ 7 วันก่อนอบรม
2. กรณีแจ้งล่วงหน้ำน้อยกว่ำ 7 วัน ก่อนวันอบรม ทำงบริษัท ขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่ำอบรมเต็มจ ำนวน พร้อมท้ังจะจัดส่งเอกสำรกำร

ฝึกอบรมไปให้ท่ำนทำงไปรษณยี์

mailto:trainingcenter@hmcenter-group.com
mailto:trainingcenter@hmcenter-group.com

