
www.hrcenter.co.th

วัน เวลา และสถานที่

วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 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 / บุคคลทั่วไป 4,300 บาท + VAT 301 รวม 4,601 บาท
กรณุาชาํระค�าฝ�กอบรมภายในวนัที ่16 ก.ย. 2564 เพื่อรับเอกสารก�อนการบรรยาย

ยกเครื่อง
เรื่องสัญญาจ�างงาน 

และ
สัญญาที่เกี่ยวข�องกับแรงงาน 

ทกุประเภท

 ถึงเวลาตองยกเครื่องปรับปรุงสัญญาเกี่ยวกับ

การจางงานกันใหม เนื่องจากมีกฎหมายที่เกี่ยวของ

เปลี่ยนแปลงใหม ประกาศใชใหมจํานวนมาก 

 หลักสูตรนี้ วิทยากรจะวิเคราะหเจาะลึกสัญญา

เกี่ยวกับการจางงาน และสัญญาที่เกี่ยวของกับ

แรงงานทุกประเภท ทั้งปญหาขอกฎหมาย / 

ขอดี-ขอเสียของเนื้อหาสัญญา / ขอสัญญาที่

ไมมีผลใชบังคับ / ขอความใดควรเขียน ขอความใดไม

ควรเขียน / ตัวอยางคดีที่เกิดจากสัญญาที่

หละหลวม

 พิเศษสุด ผูเขาสัมมนาจะไดรับแจกสัญญา

ฉบับสมบูรณ และบันทึกขอตกลง 14 รายการ 

ตามหัวขอการบรรยาย รวมถึงตรวจสัญญา

จางงาน ฉบับภาษาไทย ใหฟรี บริษัทละ 1 ฉบับ 

(เฉพาะบริษัทเอกชน และตองสงมาใหวิทยากร

กอนวันสัมมนา 10 วัน)

วิทยากร

อาจารย�อรรถพล มนัสไพบูลย�
  กรรมการผูจัดการ และทนายความ

คดีแรงงาน สํานักงานกฎหมาย 

บริษัท กรุงเทพนิติการ จํากัด

  อดีตผูบริหารงานบุคคลองคกรชั้นนํา

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

หลักสูตรนี้เหมาะสําหรับ
 ผูจัดการบุคคลและธุรการ

 เจาหนาที่บุคคลที่รับผิดชอบ

เกี่ยวกับสัญญาจางงานและอื่น ๆ

พิเศษ

รุ�นที่     6
มอบวุฒิบัตร

ผานโปรแกรม

เรียน
ออนไลน�

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



หัวข�อการฝ�กอบรม

หลักสูตรฝกอบรมออนไลน “ยกเครื่องเรื่องสัญญาจางงานและสัญญาที่เกี่ยวของกับแรงงานทุกประเภท รุนที่ 6” (วันที่ 23 ก.ย. 2564)

1. สัญญาจางงานแบบไมมีกําหนดเวลา
2. สัญญาจางงานแบบมีกําหนดเวลา
3. สัญญาคํ้าประกันการทํางาน (ตามกฎหมายคํ้าประกันที่

แกไขใหม)
4. สัญญาจางบริการขับรถ (จางทํางานขับรถประจําตําแหนง

ผูบริหาร เขียนสัญญาไมใหเปนการจางแรงงาน ฯลฯ)
5. สัญญาจางเหมาบริการจัดหาพนักงานขับรถประจําตําแหนง 

(สัญญาจางทําของ จางผานบริษัท หรือบุคคล ใหจัดพนักงาน
ขับรถมาให)

6. สัญญาจางเหมารถตูรับสงพนักงาน (สัญญาจางทําของ)
7. สัญญาจางที่ปรึกษารายป (จางพนักงานที่เกษียณไปแลว 

ทํางานเปนที่ปรึกษา นายจางตองการใหเขียนสัญญาใหเปน
สัญญาจางทําของ)

8. สัญญาไปฝกอบรมที่ตางประเทศ (กลับมาทํางานกับนายจาง
ตามเวลาที่กําหนด)

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 บันทึกการรับเงินเนื่องจากการสิ้นสุดสัญญาจาง 
และขอตกลงที่จะไมฟองรองดําเนินคดีตอกัน

13.3 บันทึกการรับเงินเนื่องจากการสิ้นสุดสัญญาจาง และ
ขอตกลงที่จะไมฟองรองดําเนินคดีตอกัน หรือเผยแพร
ขาวทางสังคมออนไลน หรือทางอื่น ๆ (กรณีเลิกจาง
ไดรับเงิน)

13.4 บันทึกขอตกลงกรณีลาออกดวยความสมัครใจ ไดรับ
เงินชวยเหลือ และจะไมทําความเสียหายหรือฟองรอง
บริษัท)

14. แบบฟอรมที่ใชสําหรับการยายสถานประกอบกิจการไปตั้ง 
ณ สถานที่ใหม หรือสาขาอื่น มาตรา 120 (แบบฟอรมของ
กระทรวงแรงงาน ตามมาตรา 120 ใหม)

15. คดีแรงงาน / คําพิพากษาคดีแรงงานที่สําคัญตามสัญญาที่
เกี่ยวของ

แจกสัญญาและเอกสาร ฉบับสมบูรณ ตามรายการที่ 1-14

1.  *ชื่อ-นามสกุล ............................................................................

*ตําแหนง ..................................................................................

E-mail ..............................................มือถือ .............................

2.  *ชื่อ-นามสกุล ............................................................................

*ตําแหนง ..................................................................................

E-mail ..............................................มือถือ .............................

*ขอมูลนี้อาจเปดเผยใหกับวิทยากรเพื่อประโยชนในการปรับหลักสูตรใหเหมาะกับผูเรียน

ชื่อและที่อยูบริษัทสําหรับออกใบกํากับภาษี

บริษัท ................................................................................ เลขประจําตัวผูเสียภาษี ............................................สาขา ................................

ที่อยู  ..........................................................................................................................................................................................................

ประเภทธุรกิจ ............................................................ โทรศัพท  ............................................ ตอ.................. โทรสาร....................................

ผูติดตอ .................................................................... E-mail .......................................................................มือถือ ......................................

กรุณาชําระคาฝกอบรมกอนวันงาน
โอนเงิน หรือเช็คขีดครอมในนาม บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด หรือ HR Center Co., Ltd.

 ธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 2403005727      ธนาคารไทยพาณิชย เลขที่ 0802359647      ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขที่ 3071269091

คาธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถามี) ผูโอนเงินจะตองเปนผูชําระที่ธนาคาร หรือชําระเพิ่มที่หนางาน

 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 
เลขที่ประจําตัวผูเสียภาษี 0105540023934
หมายเหตุ กรณีหลักสูตรยืนยันการจัดอบรมแลว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนเงินในทุกกรณี

สนใจสมัครสมาชกิหรือสาํรองที�นั� ง public1.hrcenter@gmail.com โทรศัพท์ (02) 736-2245-7 โทรสาร (02) 736-0470-1

อัตราค่าฝึกอบรมรวมเอกสารแล้ว (ราคาต่อ 1 ท่าน)


