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ววันนน เวววลลาา แแลละสสถถานนนทท่ีี

วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564
เวลา 09.00-16.30 น. (เปด Login 08.00 น.)

อัตราค�าอบรมท�านละ

สมาชิก 3,700 บาท + VAT 259 รวม 3,959 บาท / บุคคลท่ัวไป 4,300 บาท + VAT 301 รวม 4,601 บาท
กรณุาชําระค�าฝ�กอบรมภายในวนัท่ี 9 ธ.ค. 2564 เพ่ือรับเอกสารก�อนการบรรยาย

ยกเคร่ือง
เร่ืองสัญญาจ�างงาน 

และ
สัญญาที่เก่ียวข�องกับแรงงาน 

ทกุประเภท

ถึงเวลาตองยกเคร่ืองปรับปรุงสัญญาเก่ียวกับ
การจางงานกันใหม เน่ืองจากมีกฎหมายท่ีเก่ียวของ
เปลี่ยนแปลงใหม ประกาศใชใหมจํานวนมาก 

หลักสูตรนี้ วิทยากรจะวิเคราะหเจาะลึกสัญญา
เก่ียวกับการจางงาน และสัญญาท่ีเก่ียวของกับ
แรงงานทุกประเภท ทั้งปญหาขอกฎหมาย / 
ขอดี-ขอเสียของเน้ือหาสัญญา / ขอสัญญาท่ี
ไมมีผลใชบังคับ / ขอความใดควรเขียน ขอความใด
ไมควรเขียน / ตัวอยางคดีที่เกิดจากสัญญาท่ี
หละหลวม

ผูเขาสัมมนาจะไดรับแจกสัญญาฉบับสมบูรณ 
และบันทึกขอตกลง 14 รายการ ตามหัวขอการ
บรรยาย 

ววิิทททยาากกกร

อาจารย�อรรถพล มนัสไพบูลย�
 กรรมการผูจัดการ และทนายความ
คดีแรงงาน สํานักงานกฎหมาย 
บริษัท กรุงเทพนิติการ จํากัด

 อดีตผูบริหารงานบุคคลองคกรชั้นนํา

แจกตัวอย�างสัญญาจ�างงาน
และสัญญาท่ีเกี่ยวข�องกว�า 10 สัญญา

หลลลัักกกสสููตตรรนนน้้ีีีเหหมมมาาาะะสสสํําาหหหรับบ
ผูจัดการบุคคลและธุรการ
เจาหนาที่บุคคลท่ีรับผิดชอบ

เก่ียวกับสัญญาจางงานและอื่น ๆ

พิเศษ

รุ���นนนท่่่ีี     7
มมมอบวววุฒิบััตตตร

ผานโปรแกรม

เรียน
ออนไลน�

โปรโมชัน่พิเศษ!! เข�าอบรม 1 ท�าน ฟรี 1 ท�าน



หัวข�อการฝ�กอบรม

หลักสูตรฝกอบรมออนไลน “ยกเคร่ืองเรื่องสัญญาจางงานและสัญญาท่ีเกี่ยวของกับแรงงานทุกประเภท รุนท่ี 7” (วันท่ี 16 ธ.ค. 2564)

1. สัญญาจางงานแบบไมมีกําหนดเวลา
2. สัญญาจางงานแบบมีกําหนดเวลา
3. สัญญาค้ําประกันการทํางาน (ตามกฎหมายค้ําประกันท่ี

แกไขใหม)
4. สัญญาจางบริการขับรถ (จางทํางานขับรถประจําตําแหนง

ผูบริหาร เขียนสัญญาไมใหเปนการจางแรงงาน ฯลฯ)
5. สัญญาจางเหมาบริการจัดหาพนักงานขับรถประจําตําแหนง 

(สัญญาจางทําของ จางผานบริษัท หรือบุคคล ใหจัดพนักงาน
ขับรถมาให)

6. สัญญาจางเหมารถตูรับสงพนักงาน (สัญญาจางทําของ)
7. สัญญาจางท่ีปรึกษารายป (จางพนักงานท่ีเกษียณไปแลว 

ทํางานเปนท่ีปรึกษา นายจางตองการใหเขียนสัญญาใหเปน
สัญญาจางทําของ)

8. สัญญาไปฝกอบรมที่ตางประเทศ (กลับมาทํางานกับนายจาง
ตามเวลาท่ีกําหนด)

9. สัญญาโอนพนักงาน (โอนพนักงานตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย มาตรา 577 วรรคแรก)

10. สัญญาจางเหมาคาแรง (สัญญาจาง บริษัทหรือบุคคลอื่น 
สงคนเขามาทํางานในสถานประกอบกิจการ ตามมาตรา 11/1)

11. สัญญาจางใหบริการรักษาความปลอดภัย (สัญญาจาง รปภ.)

12. สัญญาจางแมบาน (เอาทซอส)
13. ตัวอยางบันทึกขอตกลง

13.1 หนังสือยืนยันการรับเงินจากนายจางครบถวนแลว และ
แสดงเจตนาไมเรียกรองเงินหรือผลประโยชนอื่นใดอีก 
(กรณีลาออก)

13.2 บันทึกการรับเงินเน่ืองจากการส้ินสุดสัญญาจาง 
และขอตกลงท่ีจะไมฟองรองดําเนินคดีตอกัน

13.3 บันทึกการรับเงินเน่ืองจากการส้ินสุดสัญญาจาง และ
ขอตกลงท่ีจะไมฟองรองดําเนินคดีตอกัน หรือเผยแพร
ขาวทางสังคมออนไลน หรือทางอื่น ๆ (กรณีเลิกจาง
ไดรับเงิน)

13.4 บันทึกขอตกลงกรณีลาออกดวยความสมัครใจ ไดรับ
เงินชวยเหลือ และจะไมทําความเสียหายหรือฟองรอง
บริษัท)

14. แบบฟอรมที่ใชสําหรับการยายสถานประกอบกิจการไปตั้ง 
ณ สถานท่ีใหม หรือสาขาอ่ืน มาตรา 120 (แบบฟอรมของ
กระทรวงแรงงาน ตามมาตรา 120 ใหม)

15. คดีแรงงาน / คําพิพากษาคดีแรงงานท่ีสําคัญตามสัญญาท่ี
เก่ียวของ

แจกสัญญาและเอกสาร ฉบับสมบูรณ ตามรายการที่ 1-14

1.  *ชื่อ-นามสกุล ............................................................................
*ตําแหนง ..................................................................................
E-mail ..............................................มือถือ .............................

2.  *ชื่อ-นามสกุล ............................................................................
*ตําแหนง ..................................................................................
E-mail ..............................................มือถือ .............................

*ขอมูลนี้อาจเปดเผยใหกับวิทยากรเพ่ือประโยชนในการปรับหลักสูตรใหเหมาะกับผูเรียน

ชื่อและที่อยูบริษัทสําหรับออกใบกํากับภาษี

บริษัท ................................................................................ เลขประจําตัวผูเสียภาษี ............................................สาขา ................................
ที่อยู  ..........................................................................................................................................................................................................
ประเภทธุรกิจ ............................................................ โทรศัพท  ............................................ตอ.................. โทรสาร....................................
ผูติดตอ .................................................................... E-mail .......................................................................มือถือ ......................................

กรุณาชําระคาฝกอบรมกอนวันงานโอนเงิน หรือเช็คขีดครอมในนาม บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด หรือ HR Center Co., Ltd.
 ธนาคารกรุงเทพ เลขท่ี 2403005727      ธนาคารไทยพาณิชย เลขท่ี 0802359647      ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขท่ี 3071269091
คาธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถามี) ผูโอนเงินจะตองเปนผูชําระที่ธนาคาร หรือชําระเพิ่มท่ีหนางาน
 เมื่อชําระเงินแลว โปรด e-mail สําเนาใบโอนเงิน โดยระบุชื่อองคกร ชื่อหลักสูตร มาที่บริษัทฯ กอนวันฝกอบรม  
 เอกสารหักภาษี ณ ที่จาย ตัวจริง กรุณาสงไปรษณียลงทะเบียนมาใหกอนวันอบรม
บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด (สํานักงานใหญ)
52/37 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงทับชาง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250 
เลขท่ีประจําตัวผูเสียภาษี 0105540023934
หมายเหตุ กรณีหลักสูตรยืนยันการจัดอบรมแลว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมคืนเงินในทุกกรณี

สนใจสมัครสมาชกิหรือสาํรองที่น่ัง public1.hrcenter@gmail.com โทรศัพท์ (02) 736-2245-7 โทรสาร (02) 736-0470-1
อัตราค่าฝึกอบรมรวมเอกสารแล้ว (ราคาต่อ 1 ท่าน)


