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จํากั ด

สัญญาจางแรงงาน/สัญญาจางบริการ/สัญญาจ างเหมาคาแรง/สัญญาจา งเหมางาน/สัญญาจางทําของ
ตามกฎหมายแพ งและพาณิ ชย/กฎหมายคุมครองแรงงานใหม/ ประมวลรัษ ฎากร
ในการบริ หารองคก รที่จําเปนต องมี การจ าง “บุ คคล” (Person) ทั้ง ภายในประเทศหรื อต างประเทศเขามาทํ างาน การทํ า สั ญญาจาง
(Contract) ถื อเป นเรื่องสํา คั ญที่ สุดเพราะถ าไม มีสัญญาก็ จะอ างเหตุ ถึงที่ มาของการจา ยคาตอบแทนไมได ดว ยเหตุ นี้ประเภทของสั ญญาแตละชนิดจะมี
ขอกํา หนดของกฎหมายที่ ควบคุ มแตกตางกัน และความรับผิด ในการเสี ยภาษียอมไมเหมือนกั น ทั้ง การหัก ภาษีเงิ นได ณ ที่จา ย การเสี ยภาษีมู ลค าเพิ่ม การ
ปดอากรแสตมป ทั้งต นฉบับและคูฉ บั บ ตามประมวลรั ษฎากรดังนั้น การเลื อกทํา สั ญญาจางที่เหมาะสมกั บการบริ หารองคก รและการเสี ยภาษี ที่ถูกต องตาม
กฎหมาย ยอมก อใหเ กิด ประโยชน สูงสุด และสามารถป องกัน ความผิดพลาดจากการถู กตรวจสอบจากเจา หน าที่ รัฐ ทั้งเจา หน าที่ สรรพากรและเจาหนาที่
แรงงาน

หัวข้อ บรรยาย:
1. ความหมายของส ัญญาจา้ งแรงง าน/สัญญาจ้างบริการ/ส ัญญาจ้างเหมาค่ าแรง/สัญญาจ้างเหมางาน/
และสัญญาจ้างทํ าของ
-ตามประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิ ชย ์
-ตามพระราชบ ัญญัติคุม
้ ครองแรงงานพ.ศ.2541 (ปร ับปรุงล่ าสุดพ.ศ.2560)
-ตามประมวลร ัษฎากร
2.

3.

หลักเกณฑ ์และหัวใจสํ าคัญ ของแต่ ละประเภทส ัญญา ได้แก่
-สัญญาจ้างแรงงาน
-สัญญาจ้างบริการ
-สัญญาจ้างเหมาค่ าแรง
-สัญญาจ้างเหมางาน
-สัญญาจ้างทําของ

4.

ข้อ แตกต่ างสํา คัญระหว่ างสัญญาจ้างแรงงาน/ส ัญญาจ้างบริการ/สัญญาจ้างเหมา
ค่ าแรง/สัญญาจ้างเหมางาน/และส ัญญาจ้างทํ าของ
การผิด สัญญาและการบังคับให้เป็ นไปตามส ัญญาแต่ ละประเภท

5.

ผลกระทบทางด้านภาระภาษีต ามประมวลร ัษฎากร
-ภาษีเงินได้ ( Income Tax)
-ภาษีเงินได้หก
ั ณ ที่จ่ าย (withholding Tax)
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-ภาษี มูลค่ าเพิ่ ม (Value Added Tax)
-อากรแสตมป์ (Stamp Duty)
6. ปั ญหาพิ เ ศษเฉพาะ “ส ัญญาจ้างแรงงาน” ได้แก่
6.1-ปั ญหาความหมายของคํ าว่ า “ค่ าจ้าง” ตามกฎหมาย
6.2-ปั ญหาการให้”สว ัสดิการ” ที่คาบเกี่ยวกบ
ั การจ่ ายค่ าจ้าง
่
6.3-ปั ญหาการจ ัดทํ า”ข้อ บังคับ เกียวกับการทํ
างาน”ตามกฎหมาย
6.4-ปั ญหาการเลิกจ้า ง/การลงโทษทางวินย
ั /การลาออก/การเกษีย ณอายุ
6.5-ปั ญหาการบริหารวันหยุ ดว ันลา
่ั
6.6-ปั ญหาการทํ าสัญญาทดลองงาน/การจ้างลู กจ้างชวคราว
่ นคนไทย
6.7-ปั ญหาการเลือกปฏิบ ต
ั ใิ นการทํ าส ัญญาจ้างลูกจ้างต่ างด้าวก ับลู กจ้างทีเป็
้
้
6.8-ปั ญหาการจ ัดตังกองทุ
นสํารองเลียงชี
พ /กองทุนประกน
ั ส ังคม/กองทุนเงิ นทดแทน/กองทุ น
เงิ นกูย
้ ืมสําหร ับพนักงาน
่ อ งชดใช้ค่าเสียหาย
6.9-ปั ญหาการเลิกจ้างไม่เ ป็นธรรมทีต้
6.10-ปั ญหาการโอนย้ายพนักงาน/การยุ บหน่ วยงาน
7.

การบริหารงานด้วยความขอบธรรม/มีคุ ณธรรม/และจริยธรรม

วิทยากร รศ.เพิ่มบุญ แกว เขียว
-อดีตอาจารยป ระจํ าคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัย รามคํ าแหง
-ที่ปรึ กษากฎหมายธุรกิจ /แรงงาน/บัญ ชี/และภาษี

กําหนดการ วันพุ ธที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น.
สถานที่ ศูนย ประชุมและสัมมนา เดอะ คอนเนคชั่น ( ขา งที่ จอดรถ MRT ลาดพราว )สี่แยกรั ชดา-ลาดพรา ว กทม.
อัตราค่าลงทะเบียน : (รวมค่าเอกสาร, ของว่าง และอาหารกลางวัน)
รายการ
ราคา+vat 7%
สมาชิก
□ 6,000+420= 6,420
่
บุคคลทัวไป
□ 7,000+490= 7,490
่
บุคคลทัวไป
(โอนเงิน ก่อน 1
□ 6,500+455= 6,955
สัปดาห ์ )

หัก ณ ที่จ่าย (บาท)
□ 6,420 -180= 6,240
□ 7,490 - 210= 7,280
□ 6,955 -195= 6,760

่ ่ งได ้ทีบริ
่ ษท
สอบถามสํ ารองทีนั
ั ฝึ กอบรมและสัมมนากฎหมายวิญญู ชน จํากัด
โทร.02-919-2022, 089-703-4200 ,095-839-8190 ,080-056-8084
Email: winyuchon_2554@hotmail.com,www. SeminarWinyuchon.com

