
สอบถามและสาํรองท่ี

Tel:  085-938-6299 Fax.02-9030080 ตอ่ 4326
E-Mail : info@perfecttrainingandservice.com   www.perfecttrainingandservice.com

หลกัสตูร เจาะลกึ กฎหมายเกีย่วกบั “การทาํสญัญาจา้งแรงงานอยา่งไร

ใหไ้มผ่ดิกฎหมาย”ตามพระราชบญัญตั ิคุม้ครองแรงงาน ฉบบัใหม่
วนัองัคารที ่17 ธนัวาคม 2562 ณ โรงแรมบเูลอวารด์ สขุมุวทิ

 
               นายจา้งยอ่มไมต่อ้งการมขีอ้พพิาทขึน้ศาลกบัลกูจา้ง ฉะนัน้….ตอ้งกนัไวด้กีวา่แก ้“จา้งแบบไหนดกีวา่…จา้งเป็น
ลกูจา้ง เป็นผูรั้บจา้ง เป็นผูรั้บเหมาคา่แรง เป็นตวัแทนโดยมบํีาเหน็จ เป็นทีป่รกึษา หรอืเป็นผูทํ้างานตา่งตอบแทน”
รปูแบบทํางานแบบไหนดกีวา่.…ทํางานมกํีาหนดเวลา หรอืไมม่กํีาหนดเวลา หรอืใหทํ้าประจํา หรอืใหทํ้างานชัว่คราว ตอ้งให ้
ทดลองทํางานหรอืไม ่คนทํางานแตล่ะประเภทอยูใ่นบงัคบัของกฎหมายใด มสีทิธหินา้ทีเ่พยีงใด ผูป้ระกอบการตอ้ง
รับผดิชอบตอ่คนทํางานนัน้มากนอ้ยเพยีงใด
หวัขอ้สมัมนา เร ิม่เวลา 09.00-16.00 น.
1.  หลกัเกณฑข์องสญัญาจา้งแรงงาน
2.  ศาลวนิจิฉัยวา่สญัญาจา้งแรงงาน ควรเป็นนายจา้งหรอืลกูจา้งตอ้งมอํีานาจบงัคบับญัชานัน้ มหีลกัเกณฑก์ารพจิารณา
อยา่งไร
3.  ตวัอยา่งทีศ่าลวนิจิฉัยวา่เป็นสญัญาจา้งแรงงาน หรอืไมเ่ป็นสญัญาจา้งแรงงาน
4.  นายจา้งตอ้งจา่ยคา่จา้งใหแ้กล่กูจา้งตลอดเวลาทีล่กูจา้งทํางานใหน้ายจา้งหมายความวา่อยา่งไร
5.  ขอ้ยกเวน้ในกรณีตา่งๆ ทีน่ายจา้งตอ้งจา่ยคา่จา้ง ใหแ้กล่กูจา้ง แมไ้มม่าทํางานใหแ้กน่ายจา้ง
6.  หลกัเกณฑข์องสญัญาจา้งทําของ มอียา่งไร
7.  ตวัแทนโดยมบํีาเหน็จมลีกัษณะอยา่งไร อะไรบา้ง
8.  คนทํางานตามสญัญาตา่งตอบแทน มลีกัษณะอยา่งไร อะไรบา้ง
9.  สญัญารับเหมาคา่แรง มหีลกัเกณฑอ์ยา่งไร ผูจ้า้งเหมาคา่แรงมหีนา้ทีรั่บผดิชอบตอ่ผูม้าทํางาน อะไรบา้ง
10. นายจา้งทําสญัญาเอาเปรยีบลกูจา้งตามกฎหมายคุม้ครองแรงงานมาตรา 14/1 ม ีลกัษณะอยา่งไร มผีลบงัคบัไดห้รอืไม่
11. สญัญาจา้งแรงงานทีข่ดัตอ่ขอ้จํากดัของกฎหมายคุม้ครองแรงงานมลีกัษณะ หรอื ผลอยา่งไร มโีทษหรอืไม่
12. หลกัเกณฑข์องสญัญาจา้งแรงงานประเภทตา่งๆ เชน่
   ・ สญัญาจา้งลกูจา้งรายเดอืน / รายชัว่โมง    ・ สญัญาจา้งลกูจา้งตามผลสําเร็จของงาน
   ・ สญัญาจา้งทดลองงาน    ・ สญัญาจา้งมกํีาหนดเวลาแน่นอน/ แบบไมม่กํีาหนดเวลา
   ・ สญัญาจา้งเป็นชว่งๆ    ・ สญัญาจา้งหลงัเกษียณ
   ・ สญัญาฝึกงาน                                                            ・ สญัญาใหฝึ้กอบรมและมาทํางานชดใช ้
   ・ สญัญาค้ําประกนัการทํางาน                                           ・ สญัญาหา้มทํางาน , ขอ้จํากดัในการทํางาน
   ・ สญัญาการทํางานทีม่ลีขิสทิธิ ์หรอืสทิธบิตัร ฯลฯ 

13. สทิธแิละหนา้ทีข่องนายจา้งและลกูจา้ง ขอ้ด ีขอ้เสยีของสญัญาจา้งตา่งๆ ตามขอ้ขา้งบน
14. สญัญาตา่งๆ ขา้งตน้อยูใ่นขอ้บงัคบัของกฎหมายใด ผูใ้หทํ้างาน และผูทํ้างานมสีทิธแิละหนา้ทีต่อ่กนัอยา่งไร
15. สญัญาตา่งๆ ขา้งตน้ทัง้หมด เมือ่มขีอ้พพิาทตอ้งขึน้ศาลใด
16. คณะกรรมการตา่ง ๆ ทีไ่มเ่ป็นนติบิคุคล เชน่ คณะกรรมการหมูบ่า้นจา้งลกูจา้งมาทํางานใหห้มูบ่า้น ตอ้งทําอยา่งไร ถอื
เป็นนายจา้งและตอ้งรับผดิเป็นสว่นตวัหรอืไม่
17. คณะบคุคล หุน้สว่น ไมจ่ดทะเบยีน เชน่ กจิกรรมรว่มคา้ consortium จา้งคนมาทํางาน ตอ้งทําอยา่งไร ใครเป็นนายจา้ง 
ใครตอ้งรับผดิชอบ
18. ลกูจา้งของนติบิคุคลตา่งประเทศ ทีม่สีาขาหรอืไมม่สีาขาในประเทศไทย หรอืมบีรษัิทลกูในประเทศไทยนัน้ ใครเป็น
นายจา้ง ใครตอ้งรับผดิชอบ
19. นายจา้งทีเ่ป็นผูรั้บเหมาชัน้ตน้ และผูรั้บเหมาชว่ง มหีนา้ทีรั่บผดิชอบตอ่ลกูจา้งอยา่งไร
20. ถาม – ตอบปัญหา
หลกัสตูรนี ้เหมาะสําหรบั
  ・ ผูบ้รหิาร   ・ เจา้ของกจิการ    ・ ฝ่ายบคุคล    ・ นติกิร หรอื ฝ่ายกฎหมาย       ・ ผูท้ีส่นใจหรอืสายงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
วิทยากร บรรยายโดย
ทา่นอาจารยร์ุง่โรจน ์รืน่เรงิวงศ์
(ผูเ้ช่ียวชาญด้านกฎหมายแรงงานมากกว่า 30 ปี)

คณุวฒุกิารศกึษา
   ・ นติศิาสตรบ์ณัฑติ (เกยีรตนิยิม) จากจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย
   ・ เนตบิณัฑติ
ในอดตีทา่นเคยดาํรงตาํแหนง่
   ・ ผูพ้พิากษาหวัหนา้ศาลเบตง จังหวดัยะลา และจังหวดัสพุรรณบรุี
  ・ ผูพ้พิากษาศาลอทุธรณ์ ปฏบิตังิานในตําแหน่งรองอธบิดผีูพ้พิากษาศาลแรงงานกลาง



อตัราคา่ลงทะเบยีน

หลกัสตูร เจาะลกึ กฎหมายเกีย่วกบั “การทําสญัญาจา้งแรงงานอยา่งไร

ใหไ้มผ่ดิกฎหมาย”ตามพระราชบญัญตั ิคุม้ครองแรงงาน ฉบบัใหม่

บริษทั เพอเฟกท ์เทรนน่ิง แอนด ์เซอรวิ์ส จาํกดั 

ท่ีอยู ่16/54 แขวงแสมดาํ เขตบางขุนเทียน  กรุงเทพฯ 10150 

Tel. 02-4646524  Mobile. 085-9386299  

เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี 0735553003036

  เช็คขีดคร่อมสัง่จา่ย บริษัท เพอเฟกท ์เทรนน่ิง แอนด ์เซอรว์ิส จาํกดั

  โอนเงินเขา้บญัชีออมทรพัย ์ธนาคารกสิกรไทย สาขา บางบอน เลขท่ีบญัชี 022-3-91431-4

•  ราคานีร้วม เอกสารการอบรม / อาหารวา่งและอาหารกลางวนัตลอดหลกัสตูร
•  เฉพาะนิติบคุคลสามารถหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 3% ได้
•  ใบเสร็จคา่ลงทะเบียน สามารถนําไปบนัทกึหกัคา่ใช้จ่ายทางบญัชีได้ 200 %

ลงทะเบียนเพ่ือเขา้รว่มสมัมนา

ชือ่บรษัิท /หน่วยงาน...................................................................................................................................

ทีอ่ยูบ่รษัิท.................................................................................................................................................

                  
1. ชือ่.......................................................... ตําแหน่ง ......................................... Email ......................................

2. ชือ่.......................................................... ตําแหน่ง ......................................... Email ......................................

3. ชือ่.......................................................... ตําแหน่ง ......................................... Email ......................................

4.   ชือ่.......................................................... ตําแหน่ง ......................................... Email ......................................

5.   ชือ่.......................................................... ตําแหน่ง ......................................... Email ......................................
                  

โทรศพัท ์.......................................................... เบอรต์อ่........................................ โทรสาร ...................................

หมายเหต ุ...........................................................................................................................................................

การแจง้ยกเลิก : ผูส้มคัรสามารถท่ีจะยกเลิกการเขา้อบรมได ้ในกรณีท่ีท่านยกเลิกกอ่นวนังาน 10 วนั บริษัทฯ จะหกัค่าธุรการ รอ้ยละ 15 ของค่า

สมคัร และในกรณีท่ีท่านยกเลิกกอ่นวนังาน 7 วนั บริษัทฯ คืนเงินรอ้ยละ 50 ของค่าสมคัร นอกเหนือจากน้ีแลว้ บริษัทฯ จะไมคื่นเงินใดๆ ทั้งส้ิน 

การจองมีผลเมื่อชาํระเงินเรียบรอ้ยแลว้และแสดงใบ Pay-in เพื่อเป็นหลกัฐานในการสาํรองท่ีนัง่

จากราคาปกต ิ4,500 บาท/ทา่น สดุพเิศษ

เมือ่สมัคร 2 ทา่นลด 1,000 บาท/สมัคร 3 ทา่นลด 2,000บาท

สามารถจัด In-House Training ได ้


