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หนังสื อยินยอมการใช้ บริการแนะนาจัดหาบุคลากร
บริ ษทั ลูกค้าได้ตกลงใช้ “บริ การแนะนาจัดหาบุคลากร” จาก บริ ษทั จัดหางาน ไอเดียบอย จากัด ซึ่ง “บริ การแนะนาจัดหาบุคลากร” หมายถึง การรับส่ งข้อมูลผูส้ มัครงาน
ทุกรู ปแบบ การให้คาปรึ กษาเกี่ยวกับตาแหน่งงาน และการประสานงานตั้งแต่การสมัครงานไปจนถึงการเริ่ มทางานของผูส้ มัคร ทั้งนี้มีขอ้ ตกลงเกี่ยวกับการชาระค่าบริ การและความ
รับผิดชอบของลูกค้า ดังต่อไปนี้

ค่าบริการแนะนาจัดหาบุคลากร
ค่ าบริการ : 2 เท่ าของเงินเดือนรวมสวัสดิการที่พนักงานได้ รับเท่ ากันทุกเดือน ก่อนหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (แบ่ งชาระ 2 งวด)
งวดที่ 1 : จานวน 1 เท่าของเงินเดือนรวมสวัสดิการที่พนักงานได้รับเท่ากันทุกเดือน ชาระเมื่อพนักงานเข้าเริ่ มงานวันแรก
งวดที่ 2 : จานวน 1 เท่าของเงินเดือนรวมสวัสดิการที่พนักงานได้รับเท่ากันทุกเดือน ชาระเมื่อพนักงานทางานครบ 119 วัน
※คิดค่ าบริการเริ่มต้ น 40,000 บาท/พนักงาน 1 ท่ าน

วิธีชาระค่ าบริการ
1.ไอเดียบอยจะเรี ยกเก็บค่าบริ การงวดที่ 1 ตั้งแต่วนั แรกที่พนักงานเข้าเริ่ มงาน (กาหนดชาระค่าบริ การภายใน 7 วัน นับตั้งแต่พนักงานเข้าทางานวันแรก)
2.ไอเดียบอยจะเรี ยกเก็บค่าบริ การงวดที่ 2 เมื่อพนักงานทางานครบ 119 วัน (กาหนดชาระค่าบริ การภายใน 7 วัน นับตั้งแต่พนักงานทางานครบ 119 วัน)
3. กรณี ที่พนักงานทางานไม่ครบ 119 วัน โดยลาออกเอง หรื อบริ ษทั ลูกค้าไม่ประสงค์ที่จะจ้างงานต่อ บริ ษทั ลูกค้าต้องแจ้งให้กบั ไอเดียบอยทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรภายใน 7 วัน
หลังจากพนักงานไม่ได้ทางานแล้ว โดยแนบเอกสารการลาออกหรื อการเลิกจ้าง เพื่อบริ ษทั ลูกค้าจะไม่ตอ้ งชาระค่าบริ การในงวดที่ 2

กรณีการหาพนักงานทดแทนเมื่อพนักงานทางานไม่ครบ 119 วัน
1. หากลูกค้ามีความประสงค์จะให้หาพนักงานทดแทน ต้องแจ้งให้กบั ไอเดียบอยทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรภายใน 7 วัน หลังจากพนักงานไม่ได้ทางานแล้ว โดยแนบเอกสารการ
ลาออกหรื อการเลิกจ้าง มิฉะนั้นจะถือว่าลูกค้าไม่มีความประสงค์ให้หาพนักงานทดแทนในตาแหน่งดังกล่าว
2. เมื่อพนักงานทดแทนทางานครบ 119 วันโดยนับต่อจากวันทางานสะสมตั้งแต่คนแรกที่เริ่ มงาน ไอเดียบอยจะเรี ยกเก็บค่าบริ การงวดที่ 2 เท่ากับ 1 เท่าของเงินเดือนรวมสวัสดิการที่
พนักงานทดแทนได้รับเท่ากันทุกเดือน (กาหนดชาระค่าบริ การภายใน 7 วัน นับต่อจากวันทางานสะสมตั้งแต่คนแรกที่เริ่ มงาน 119 วัน)
3. ในตาแหน่งเดียวกันไอเดียบอยจะนับวันทางานสะสมรวมกันตั้งแต่คนแรกที่เริ่ มงานจนถึงคนล่าสุ ดจนครบ 119 วัน ไม่ได้จากัดจานวนพนักงานทดแทนในตาแหน่งเดิม
4. หากลูกค้าเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ หรื อหน้าที่ความรับผิดชอบไปจากพนักงานคนเดิม ไอเดียบอยขอสงวนสิ ทธิ์ในการปฏิเสธการหาพนักงานทดแทน

ความรับผิดชอบของบริษัทลูกค้ า
1. บริ ษทั ลูกค้าเป็ นผูต้ ดั สิ นใจว่าจะจ้างงานพนักงานหรื อไม่ และถือเป็ นความรับผิดชอบของบริ ษทั ลูกค้า ไอเดียบอยทาหน้าที่เพียงแนะนาและคัดกรองคุณสมบัตขิ องพนักงาน ตาม
ความต้องการและเงื่อนไขของบริ ษทั ลูกค้าเท่านั้น
2. กรณี ลูกค้าและผูส้ มัครตกลงจ้างงานกันเอง โดยเจตนาไม่แจ้งให้ไอเดียบอยทราบ เพื่อประโยชน์ในการไม่ชาระค่าบริ การดังกล่าว ลูกค้าต้องจ่ ายค่าปรับในอัตรา 1 เท่าของค่าบริ การ
(2 งวดเงินเดือน) ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่ไอเดียบอยทราบเรื่ อง และชาระค่าบริ การตามเงื่อนไขปรกติ
3. กรณี ลูกค้าชาระค่าบริ การล่าช้ากว่ากาหนด ไอเดียบอยสามารถเรี ยกเก็บค่าติดต่อทวงถามหนี้ได้ตามจริ ง และดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี
หมายเหตุ) พนักงานที่ไอเดียบอยแนะนาไป ถือว่าเป็ นผูส้ มัครของไอเดียบอยเป็ นระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ไอเดียบอยได้แนะนาให้กบั บริ ษทั ลูกค้า
หากมีการจ้างงานเกิดขึ้น ภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้บริ ษทั ลูกค้าปฎิบตั ิตามเงื่อนไขและวิธีการชาระค่าบริ การดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าได้ อ่าน ทาความเข้าใจ และยินยอมทาตามข้อตกลงข้างต้นนี้ทุกประการ
ลายมือชื่อผูม้ ีอานาจและประทับตราบริ ษทั
ตาแหน่ง
ชื่อบริ ษทั ลูกค้า
วันที่
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