ใบสั่งซื้อข้อมูลออนไลน์ Salary Survey 2022

“ค่าตอบแทนตามต�ำแหน่งงาน”
265 องค์กร / 19 หมวดธุรกิจ / 25 สายงาน / 215 ต�ำแหน่งงาน

1. ฟรี สิทธิเข้าฟังสัมมนาออนไลน์รายงานผลสำ�รวจ

ค่าตอบแทนตามตำ�แหน่งงานประจำ�ปี 2565 1 ท่าน

2. ฟรี สิทธิเข้าร่วมการสำ�รวจการขึ้นค่าจ้าง
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องค์กรที่สั่งซื้อข้อมูลจะได้รับ

และจ่ายโบนัสปี 2022-23

3. ฟรี สิทธิสมาชิกรายปี HR Center 1 ปี
(บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

วิทยากร ดร.สุพจน์

นาคสวัสดิ์

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการบริหารค่าตอบแทน
และการบริหารทรัพยากรบุคคล
*ข้อมูลออนไลน์ใช้งานได้ถึง 31 ธ.ค. 2566

สั่งซื้อข้อมูลออนไลน์
“ค่าตอบแทนตามตำ�แหน่งงาน”

สมาชิก 2,500 บาท + VAT 175 บาท
= 2,675 บาท

ผู้สนใจทั่วไป 3,000 บาท + VAT 210 บาท
= 3,210 บาท

*กรณีมีผู้ติดตาม

ท่านละ 1,000 บาท + VAT 70 = 1,070 บาท
โปรดชำ�ระภายในวันที่ 9 กันยายน 2565
เพื่อรับสิทธิเข้าสัมมนาและรับเอกสารก่อนการสัมมนา

ติดต่อสั่งซื้อได้ที่ คุณอุมาพร
Tel. 02-736-2245
e-mail: survey.hrcenter@gmail.com

สัมมนา
ออนไลน์ วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565
ผ่านโปรแกรม

เวลา 09.00-12.00 น. (เปิด Login 08.00 น.)

หัวข้อการสัมมนาออนไลน์ :

รายงานผลสำ�รวจค่าตอบแทนตามตำ�แหน่งงานประจำ�ปี 2565

1. ข้อมูลทั่วไปขององค์กรที่เข้าร่วมส�ำรวจ
2. แนวทางการอ่านและการใช้รายงานผลส�ำรวจ
•
•
•
•

ระดับค่างาน
ระดับค่าจ้างค่าตอบแทน (Percentile)
Paymix
การใช้ข้อมูลส�ำรวจทางออนไลน์

3. Highlights ค่าตอบแทนประจ�ำปี 2565
4. HR Benchmark เช่น สัดส่วนพนักงาน เป็นต้น
5. ถาม-ตอบ

พิเศษ “แพ็กคู่สุดคุ้ม” เมื่อสั่งซื้อพร้อมกัน
ข้อมูลออนไลน์ 2022

สมาชิก

+
ค่าตอบแทนตามตำ�แหน่งงาน
+ ข้อมูลสรุปเป็นไฟล์ PDF พร้อม Print

(กว่า 500 หน้า)

ราคาพิเศษ
3,500 เป็น 3,300 + VAT 7% 231

Net 3,531 บาท
Starting Rate

+ ข้อมูลสรุปเป็นไฟล์ PDF พร้อม Print

ผู้สนใจทั่วไป 4,500 เป็น 4,300 + VAT 7% 301
Net 4,601 บาท

(180 หน้า)

ใบสั่งซื้อข้อมูลออนไลน์ “ค่าตอบแทนตามต�ำแหน่งงาน”
ชื่อผูป้ ระสานงานสั่งซือ้ .................................................................................
บริษัท.........................................................................................................
ที่อยูบ่ ริษัท (เพื่อออกใบเสร็จ). ..........................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
รหัสไปรษณีย.์ .............................................................................................
เลขประจ�ำตัวผูเ้ สียภาษี ................................................................................
สาขาที่ออกใบก�ำกับภาษี . ............................................................................
โทรศัพท์. ....................................................................................................
มือถือ.........................................................................................................
e-mail . ......................................................................................................

ติดต่อสั่งซื้อได้ที่ คุณอุมาพร
Tel. 02-736-2245
e-mail: survey.hrcenter@gmail.com
วิธีการช�ำระเงิน
โอนเงิน ในนาม บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จ�ำกัด
หรือ HR Center Co., Ltd.
yy ธนาคารกรุงเทพ สาขาสี่แยกบางนา
บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 2403005727
yy ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศรีนครินทร์ (กรุงเทพกรีฑา)
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 0802359647
yy ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาถนนศรีนครินทร์-กรุงเทพกรีฑา
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 3071269091
*ค่าธรรมเนียมการโอน (ถ้ามี) ผูโ้ อนเป็ นผูช้ ำ� ระ
โอนแล้ว ส่งใบสั่งซือ้ และส�ำเนาใบโอนเงินมาที่

ชื่อผูเ้ ข้าสัมมนาออนไลน์. .............................................................................
ต�ำแหน่ง ....................................................................................................
มือถือ.........................................................................................................
e-mail . ......................................................................................................
(โปรดระบุเพือ่ รับ Username/Password)

e-mail: survey.hrcenter@gmail.com

ที่อยู่ บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จ�ำกัด
52/37 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 ถนนกรุงเทพกรีฑา
แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250
เลขประจ�ำตัวผูเ้ สียภาษี 0105540023934
โทรศัพท์ 02-736-2245 (อัตโนมัต)ิ
หมายเหตุ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการไม่คนื เงินในทุกกรณี

