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หัวข้ออบรม 

 เลิกจา้งเพราะไมผ่า่นทดลองงาน 

 เลิกจา้งก่อนหมดสญัญาจา้ง 

 เลิกจา้งเพราะหมดสญัญาจา้ง 

 เลิกจา้งเพราะท างานไมไ่ดเ้ปา้หมาย 

 เลิกจา้งเพราะลาป่วยบอ่ย 

 เลิกจา้งเพราะเศรษฐกิจไมดี่ตอ้งลอดคน ลดงาน 

 เลิกจา้งเพราะท างานกบัคนอ่ืนไมไ่ด ้

 เลิกจา้งเพราะท าผิดรา้ยแรง 50 ประเภท 

 เงินท่ีตอ้งจา่ยเม่ือเลิกจา้ง 

 พยาน หลกัฐานท่ีตอ้งมีใหช้ดัเจน ก่อนการเลิกจา้ง 

 การเขียนหนงัสือเลิกจา้งใหร้ดักมุ 

 บนัทกึการเลิกจา้งไมใ่หฟ้้องบรษิัทฯ ภายหลงั  

 
รูปแบบการอบรม: ทฤษฎี 80% ถาม - ตอบ 20% 

 

 
9 มิถุนายน 2565 เวลา 09:00-16:00 น. 

>>อบรมผ่านระบบออนไลน<์< 
 

 
อัตราท่านละ 3,900 บาท  

(ไมร่วม Vat 7%) 
 

\ 
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ประวัตวิิทยากร 
อาจารยสิ์ทธิศักดิ ์ศรีธรรมวัฒนา 
การศึกษา 

 ศิลปศาสตรบ์ณัฑิต (รฐัศาสตร)์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 ศกึษาค าพิพากษาคดีแรงงานมากกวา่ 1,000 คด ี

 
ประสบการณก์ารท างาน 

 ผูจ้ดัการฝ่ายบคุคล บรษัิทเซเรบอส (ประเทศไทย) จ ากดั 

 ผูจ้ดัการฝ่ายบคุคล บรษัิทคิงฟิชเชอร ์โฮลดิง้ส ์จ ากดั 

 ผูจ้ดัการฝ่ายบคุคล บรษัิทโตโยตา้ ทรานสปอรต์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

 หวัหนา้ฝ่ายบคุคล บรษัิทซีพซีี อายิ (ประเทศไทย ) จ ากดั 

 เจา้หนา้ที่บรหิารงานทั่วไป โรงพยาบาลรามาธิบดี 

ประสบการณก์ารเป็นที่ปรึกษา 
 บรษัิทโตโยดา้ โกเซ (ประเทศไทย ) จ ากดั – ผลติชิน้สว่นยานยนต ์

 บรษัิทเซอมิิทซไึทย – ผลติชิน้สว่นยานยนต ์

 บรษัิทเทคโนแฟบ (ประเทศไทย) จ ากดั – ผลติชิน้สว่นรถขดุตกั 

 บรษัิทอคาเดียฟดูส ์– ผลติเครือ่งปรุงอาหาร 

 บรษัิทรองเทา้ SCS – ผลติรองเทา้ 

หัวข้อการบรรยาย  
 กลยทุธก์ารบรหิารคน ภาคปฏิบตัิจรงิ 
 การประเมินผลงานสมยัใหม ่= PMS 
 Individual Development Plan = IDP 
 การจดัท า Job Description สมยัใหม ่= JD 
 ขอ้พิพาทแรงงานท่ีส าคญัที่ผูบ้รหิารตอ้งทราบ 
 กฎหมายแรงงานเพื่อการบรหิารงานบคุคล 
 การใชม้าตรการทางวินยัเชิงสรา้งสรรค ์
 การบรหิารแรงงานสมัพนัธเ์ชิงสรา้งสรรค ์
 การจดัท าขอ้บงัคบัการท างาน พรอ้มตวัอยา่งทีใ่ชไ้ดเ้ลย 
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ผลงานเขียนหนังสอื 
 

              
 

              
 
 
ลักษณะงานที่ให้ค าปรึกษา 

 การบรหิารงานบคุคลทัง้ระบบ 
 Individual Development Plan = IDP 
  การจดัท าหวัขอ้การประเมินผลงาน (KPI) 
  การจดัท า Job Description  
  การเลกิจา้ง การลงโทษทางวินยัใหถ้กูตอ้งตามกฎหมาย 
  การบรหิารสหภาพแรงงาน 
  การจดัท าขอ้บงัคบั ระเบียบ ค าสั่ง เก่ียวกบัการท างาน 
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บุค
คล

ธร
รม

ดา 4,173 บาท

อตัรา 3,900 บาท + 
ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 273 บาท นิต

บิุค
คล 4,056 บาท

อตัรา 3,900 บาท +
ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 273 บาท  -
ภาษี ณ ที่จ่าย 3 % 117 บาท

กา
รโ
อน

เง
นิ 1. เช็คส่ังจ่าย 

บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป

2. โอนเงนิเข้าบัญชีออมทรัพย์

บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป

• ธนาคารยโูอบี สาขาบางนา กม.2
เลขที่ 767-1-14508-2

กรุณาส่งใบหักภาษี ณ ที่จ่าย มาตามที่อยู ่ดังนี้
กรุณาส่งถงึ: วรางคณา ไชยเผือก

บรษัิท เนชั่น มลัติมีเดีย กรุป๊ จ ากดั (มหาชน)
1854 ชัน้  ถนนเทพรตัน แขวงบางนาใต้

เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

เมื่อไดร้บัใบหกัภาษี ณ ที่จ่าย ทีมงานจะ
ด าเนินการจดัสง่ใบเสรจ็รบัเงินใหท้างไปรษณีย์

หมายเหตุ

1.กรุณาช าระทนัทีหลงัจากยนืยนัจดัอบรม 
(เจา้หนา้ที่จะแจง้ใหท้ราบทางอีเมล)
2. กรุณาออกใบหกัภาษี ณ ที่จ่ายเดือนเดียวกบั
เดือนที่โอนช าระเงิน
3. ใบเสรจ็จะลงวนัท่ีในเดอืนเดียวกบัเดือนที่โอน
ช าระเงิน
4. ทางบรษัิทไมร่บัช าระคา่อบรมดว้ยเงินสดหรอื
บตัรเครดิตในวนังาน

แจ
้งก

าร
โอ
นเ
งนิ กรุณาส่งสแกนหลักฐานการโอนเงนิหรือหน้า

เช็คพร้อมระบุชื่อบริษัทและชื่อหลักสูตร
มายงัอีเมลนี้ 

คณุธษมณ ป่ินนิล (ฝ่ายอบรม)
โทร 0-2338-3705-7
tasamon_pin@nationgroup.com 

www.bangkokbiznews.com/trainingcourse
www.facebook.com/Panyaturakij

ชื่อที่อยูส่ าหรับออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย

บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด)์ จ ากัด (มหาชน) 
ส านักงานใหญ่
1854 ชั้นที่ 9, 10, 11 ถ.เทพรัตน 
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี: 0107536001524

กรุณาน าใบหักภาษี ณ ที่จ่าย
มาให้เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนหน้างาน

เพื่อรับใบเสร็จรับเงนิ

ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหยอ่นภาษีได้ 200% 
(ส าหรับนิติบุคคล)

การช าระค่าอบรม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กรณียกเลกิการเข้าอบรม  
• หากต้องการยกเลกิการเข้าอบรม ต้องแจ้งล่วงหน้าอยา่งน้อย 7 วนัท าการ  
• ในกรณีแจง้ยกเลกิภายใน 7 วนัท าการ ทางบรษัิทจะคดิคา่อบรมในอตัราเต็มของคา่อบรม  
• หากไมส่ามารถเขา้อบรมได ้สามารถเปลีย่นผูเ้ขา้อบรมเป็นทา่นอืน่แทนได  ้


