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วัน เวลา และสถานที่

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564
เวลา 09.00-12.00 น. (เป�ด Login 08.00 น.)

อัตราค�าอบรมท�านละ

สมาชิก 1,200 บาท + VAT 84 รวม 1,284 บาท / บุคคลท่ัวไป 1,700 บาท + VAT 119 รวม 1,819 บาท
กรุณาชําระค�าฝ�กอบรมภายในวันท่ี 17 พ.ย. 2564 เพ่ือรับเอกสารก�อนการบรรยาย

วิทยากร

อาจารย�อรรถพล มนัสไพบูลย�
ท่ีปรึกษากฎหมายแรงงานและทนายความคดีแรงงาน 

สํานักงานกฎหมาย บริษัท กรุงเทพนิติการ จํากัด

สัญญาจ�าง
4 ประเภท
ทําให�ถูก จ�างให�เป�น

ผานโปรแกรม

เรียน
ออนไลน�

 

การจางทุกประเภทสัญญามีกฎหมายบังคับใช ผูวาจางหรือนายจางตองทําใหถูกตอง ที่ผานมามีปญหามาก
ที่เปนคดีแรงงาน เชน นายจางผูวาจางตองการจางเปนแบบสัญญาจางทําของไมใชลูกจาง เพ่ือไมตองปฏิบัติตาม
กฎหมายคุมครองแรงงาน แตถึงอยางไรคนท่ีจางมาทํางานน้ันก็ยังเปนลูกจาง หรือจางลูกจางมาทํางานแบบสัญญา
มีกําหนดระยะเวลา (จางช่ัวคราว / จางโครงการ) ทําสัญญารายป หมดแลวตอ ทําผิดกฎหมายแรงงานเปนสวนใหญ

จากผลกระทบจากวิกฤติการณโควิด-19 นายจางหลายองคกรมีแนวโนมการจางงานวิถีใหมคือ จางแบบสัญญาจาง
มีกําหนดระยะเวลา ซึ่งมีทั้งขอดี ขอเสียมากมายท่ีตองเรียนรูทุกแงมุมดานกฎหมายและผลกระทบท่ีตามมา

สัญญาจ�างทําของ 
(เช�น จ�างต�อลูกจ�าง
หลังเกษียณอายุ 
จ�างคนขับรถ 

จ�างบริการรายครั้ง)

สัญญาจ�างงาน
แบบไม�มีกําหนด
ระยะเวลา

สัญญาจ�างงาน
แบบมีกําหนด
ระยะเวลา

สัญญาจ�าง
พาร�ทไทม�และ 

การจ�างนักเรียน 
นักศึกษา



หัวข�อการฝ�กอบรม

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

หลักสูตรฝกอบรมออนไลน “สัญญาจาง 4 ประเภท” (วันท่ี 24 พ.ย. 2564)

1. ขอแตกตางระหวาง การจางทําของ กับ การจางแรงงาน
2. ตัวอยางคําพิพากษาฎีกาหมู-การจางงานท่ีนายจางผูวาจาง

ไมตองการใหเปนลูกจาง แตทางกฎหมายถือวาเปนลูกจาง
3. ขอดี ขอเสีย ขอแตกตาง ผลทางกฎหมายระหวาง

การจางงานแบบไมมีกําหนดระยะเวลา กับการจางงาน
แบบมีกําหนดระยะเวลา   

4. การจางงานแบบมีกําหนดระยะเวลา เมื่อครบกําหนดการจาง 
ตองจายคาชดเชยหรือไม 

5. การจางงานแบบมีกําหนดระยะเวลา สัญญาจางทํา
หลายครั้ง เมื่อครบกําหนดสัญญาฉบับหลังสุด และไมจางตอ  
ตองจายสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนาหรือไม

6. ในทางกฎหมายคุมครองแรงงาน “สัญญาจางท่ีมีกําหนด
ระยะเวลาการจางไวแนนอน...” ซึ่งทําใหนายจางไมตองจาย
คาชดเชยตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฯ มาตรา 118 
วรรคสาม มีความหมายและผลทางกฎหมายตางกันอยางไร 
กับขอความ “สัญญาจางยอมสิ้นสุดลงเมื่อครบกําหนด
ระยะเวลาในสัญญาจางโดยมิตองบอกกลาวลวงหนา” 
ตามมาตรา 17 วรรคแรก ซึ่งเปนเร่ืองยาก และนายจาง / HR   
ยังเขาใจผิด ปฏิบัติผิด

7. การจางงานชวงส้ัน ๆ เชน ครั้งละ 3 เดือน ครบสัญญา
แลวตอ หรือนายจางใหเขียนใบลาออกแลวทําสัญญา
ฉบับใหม เชนน้ี มีประโยชนอะไร และผลทางกฎหมาย 
นายจางตองรับผิดชอบจายคาชดเชย หรือสินจางแทน
การบอกกลาวลวงหนาอยางไร และจะเปนการเลิกจางท่ี
ไมเปนธรรมหรือไม 

8. ลูกจางท่ีครบเกษียณอายุไปแลว หากจะจางตอ นายจาง
ควรเลือกจางตอแบบใด ที่เหมาะสม ไมเปนภาระ
เกินควร และไมผิดกฎหมายแรงงาน

9. การจางงานพารทไทม / การจาง นักเรียน นักศึกษา 
ทํางานหลังเลิกเรียน หรือทํางานในวันเสาร-วันอาทิตย  
ทําไมองคกรตาง ๆ จึงทําผิดกฎหมายคุมครองแรงงาน
เปนสวนใหญ

10. รวบรวมคําพิพากษาฎีกาท่ีเก่ียวของ ที่สําคัญ เพ่ือศึกษา
เปนแนวทางในการบริหารการจางงาน

11. ตอบปญหาการจางงานทุกประเภท 
ยินดีใหสงคําถามมาลวงหนาหลังสมัครเขาเรียนแลว

โอนเงิน หรือเช็คขีดครอมในนาม บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด หรือ HR Center Co., Ltd.
• ธนาคารกรุงเทพ เลขท่ี 2403005727
• ธนาคารไทยพาณิชย เลขท่ี 0802359647
• ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขท่ี 3071269091

 คาธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถามี) ผูโอนเงินจะตองเปนผูชําระที่ธนาคาร
• 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

กรุณาชําระคาฝกอบรมกอนวันงาน

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 ......................................


