บริ ษัท ฝึ กอบรมและสั มมนา วิ ู ูชน จํากัด Winyuchon Seminar and Training Co.,Ltd
สั มมนากฎหมายเชิ งปฏิบัติการ ในรู ปแบบ Public Training และ In- house Training
เพื%อเพิ%มศักยภาพในการทํางาน กําหนดการฝึ กอบรมสัมมนาในปี 2560
เดือนมกราคม
ศุกร์ท ี

มกราคม

พฤหัส-ศุกร์-เสาร์
ที - มกราคม
ศุกร์ท ี

มกราคม

ศุกร์ท ี
กุมภาพันธ์
ศุกร์ท ี
กุมภาพันธ์
พฤหัส-ศุกร์ท ี
- กุมภาพันธ์
เสาร์ท ี
กุมภาพันธ์
อังคารที
กุมภาพันธ์

หลักสูตร
เทคนิ ค/ปัญหา การทําสัญญา จัดซื"อ-จัดจ้าง ภาครัฐและภาคเอกชน
วิ ทยากร ผูท้ รงคุณวุฒิ
English Business Contracts
(Asean Trade in goods Agreement : International Sale of Goods)
ศ.ดร.จุมพต สายสุนทร
การแก้ไขปัญหาค่าจ้างและค่าตอบแทน เพือให้สอดคล้องกับกฎหมาย
อาจารย์ เกรี ยงไกร เจี ยมบุญศรี
ระเบียบใหม่บงั คับใช้ปี PQRS การจ้างแรงงานต่างด้าว การนําเข้าและการขอใบอนุญาตทํางาน ของคน
ต่างด้าว / การจ้างงาน T อาชี พ AEC ( Asean Economics Community) แพทย์,ทันตแพทย์,พยาบาล,
วิ ศวกร,สถาปัตยกรรม, นักสํารวจ,นักบัญชี ,และวิ ชาชี พการท่ องเที ยว
อ.สมชาย มรกตศรี วรรณ
การบริ หารสัญญา จัดซื"อจัดจ้าง อย่างเป็ นระบบ /ปัญหา/แนวทางปฏิ บตั ิ
วิ ทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
Techniques Translation of Contracts and Legal documents. / English to Thai / Thai to English
เทคนิ ค การแปลสัญญาและเอกสารทางกฎหมาย อังกฤษเป็ นไทย/ไทยเป็ นอังกฤษ
ศาสตราจารย์ ดร.จุมพต สายสุนทร
เทคนิ ค การบริ หารจัดการหนี" เชิ งกลยุทธ์และการทวงหนี" ภายใต้กฎหมายฉบับใหม่
วิ ทยากร ผูท้ รงคุณวุฒิ
การบริ หารสัญญาเชิ งธุรกิ จ โดยใช้สิทธิ ประโยชน์ ทางภาษี
รศ.เพิ มบุญ แก้วเขียว

สมาชิ ก/ชําระ
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บริ ษัท ฝึ กอบรมและสั มมนา วิ ู ูชน จํากัด Winyuchon Seminar and Training Co.,Ltd
สั มมนากฎหมายเชิ งปฏิบัติการ ในรู ปแบบ Public Training และ In- house Training
เพื%อเพิ%มศักยภาพในการทํางาน กําหนดการฝึ กอบรมสัมมนาในปี 2560
ศุกร์ท ี #
กุมภาพันธ์
อังคารที
กุมภาพันธ์
พฤหัส-ศุกร์-เสาร์ท ี
- -# มีนาคม
ศุกร์ท ี มีนาคม
ศุกร์ท ี

มีนาคม

ศุกร์ท ี

มีนาคม

ศุกร์-เสาร์ท ี
- มีนาคม
ศุกร์ท ี # มีนาคม
พฤหัส-ศุกร์ท ี
- มีนาคม

เทคนิ คการสอบสวนและการใช้มาตรการทางวิ นัย /การเลิ กจ้าง /การจ่ายค่าชดเชย
อ.เกรี ยงไกร เจี ยมบุญศรี
กฎหมายธุรกิ จและจริ ยธรรมที ผู้บริ หารควรต้องรู้
ความเสี ยงทางกฎหมายในการดําเนิ นธุรกิ จ ทัง" ภายในและภายนอกองค์กร
วิ ทยากร ผูท้ รงคุณวุฒิ
English Business Contracts
( Asean Trade in goods Agreement : International Sale of Goods )
ศ.ดร.จุมพต สายสุนทร
การป้ องกันการทุจริ ตในองค์กร (ปัญหา สาเหตุ การสอบสวน และการดําเนิ นการเรี ยกเอาคืนกับผู้ทุจริ ต)
อ.เกรี ยงไกร เจี ยมบุญศรี
กฎหมายความรับผิ ดในผลิ ตภัณฑ์และกฎหมายมาตรฐานความความปลอดภัยของสิ นค้าในอาเซี ยน
ศาสตราจารย์ ดร. ศักดา ธนิ ตกุล
การป้ องกันการทุจริ ตของพนักงานในองค์กร การตรวจสอบ สืบสวน และคดี
อาจารย์ เกรี ยงไกร เจี ยมบุญศรี
การขอ Visa and Work Permit ภายใต้ระเบียบใหม่
พ.ต.อ. วิ บลู ย์ กิ ตติ แสงสุวรรณ และ อ.สมชาย มรกตศรี วรรณ
Up Date กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ที สําคัญในการดําเนิ นธุรกิ จ
วิ ทยากร ผูท้ รงคุณวุฒิ
Techniques Translation of Contracts and Legal documents. / English to Thai / Thai to English
เทคนิ ค การแปลสัญญาและเอกสารทางกฎหมาย อังกฤษเป็ นไทย/ไทยเป็ นอังกฤษ
ศาสตราจารย์ ดร.จุมพต สายสุนทร
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บริ ษัท ฝึ กอบรมและสั มมนา วิ ู ูชน จํากัด Winyuchon Seminar and Training Co.,Ltd
สั มมนากฎหมายเชิ งปฏิบัติการ ในรู ปแบบ Public Training และ In- house Training
เพื%อเพิ%มศักยภาพในการทํางาน กําหนดการฝึ กอบรมสัมมนาในปี 2560
ศุกร์ท ี

มีนาคม

ศุกร์ท ี เมษายน
ศุกร์ท ี

เมษายน

พฤหัส-ศุกร์-เสาร์
ที - เมษายน
พฤหัส-ศุกร์ท ี
#- พฤษภาคม

กฎหมายคุ้มครองผู้บริ โภคด้านโฆษณา ฉลาก และสัญญา เพือป้ องกันการถูกฟ้ องร้องจากภาครัฐ,ผู้
ประกอบด้วยกัน ,ผู้บริ โภค
วิ ทยากร ผูท้ รงคุณวุฒิ
เทคนิ ค การออกแบบสัญญาจ้างงาน เพือประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารงานบุคคล
อาจารย์ เกรี ยงไกร เจี ยมบุญศรี
ความเสี ยงกับกฎหมายในการบริ หารธุรกิ จในปัจจุบนั สําหรับผู้บริ หาร
วิ ทยากร ผูท้ รงคุณวุฒิ
English Business Contracts ( Drafting, Translation, Comment, Amendment )
ศาสตราจารย์ ดร.จุมพต สายสุนทร

English for Lawyers /Techniques Translation of Contracts and Legal documents.
/ English to Thai / Thai to English
ภาษาอังกฤษ สําหรับนักกฎหมาย / เทคนิ ค การแปลสัญญาและเอกสารทางกฎหมาย /อังกฤษเป็ นไทย/
ไทยเป็ นอังกฤษ
ศาสตราจารย์ ดร.จุมพต สายสุนทร
อังคารที
การบริ หารค่าจ้างและสวัสดิ การ ตามกฎหมาย แรงงาน,ประกันสังคมและสรรพากร (สําหรับผู้บริ หาร
พฤษภาคม
ฝ่ าย HR. และฝ่ ายบัญชี )
รศ. เพิ มบุญ แก้วเขียว
ศุกร์ท ี
เทคนิ คการทําสัญญาจ้างงาน เพือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ปัจจุบนั
พฤษภาคม
วิ ทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ
พฤหัส-ศุกร์-เสาร์ ที English Business Contracts
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บริ ษัท ฝึ กอบรมและสั มมนา วิ ู ูชน จํากัด Winyuchon Seminar and Training Co.,Ltd
สั มมนากฎหมายเชิ งปฏิบัติการ ในรู ปแบบ Public Training และ In- house Training
เพื%อเพิ%มศักยภาพในการทํางาน กําหนดการฝึ กอบรมสัมมนาในปี 2560
( Asean Trade in goods Agreement : International Sale of Goods )
ศ.ดร.จุมพต สายสุนทร
กฎหมายคุ้มครองผู้บริ โภคกับกฎหมายการเยียวยาผู้ได้รบั ความเสี ยหายจากสิ นค้า
วิ ทยากร ผูท้ รงคุณวุฒิ
UP DATE ระเบียบใหม่ สิ ทธิ ประโยชน์ ของกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงิ นทดแทน ที นายจ้าง ต้อง
ปฏิ บตั ิ
อาจารย์ ทรงพล เปรมอนันต์
ศุกร์ท ี มิถุนายน UP DATE กฎหมายแรงงานภาคปฏิ บตั ิ สาํ หรับ HR ( แนวปฏิ บตั ิ ใหม่จากคําพิ พากษาฎี กาคดี แรงงานปี
PQQo )
ศาสตราจารย์ เกษมสันต์ วิ ลาวรรณ
พฤหัสที
การบริ หารสัญญาธุรกิ จ โดยใช้สิทธิ ประโยชน์ ทางภาษี
มิถุนายน
รองศาสตราจารย์ เพิ มบุญ แก้วเขียว
ศุกร์ท ี มิถุนายน เทคนิ คการเขียนข้อบังคับการทํางานฉบับนายจ้าง
อาจารย์ เกรี ยงไกร เจี ยมบุญศรี
พฤหัส-ศุกร์-เสาร์ ที English Business Contracts
- - มิถุนายน ( Asean Trade in goods Agreement : International Sale of Goods )
ศ.ดร.จุมพต สายสุนทร
ศุกร์ท ี มิถุนายน Up Date กฎหมายป้ องกันการผูกขาดและการค้าของต่างประเทศ และอาเซี ยน ปัญหาที ต้องระวังในการ
ประกอบธุรกิ จ
ศาสตราจารย์ ดร. ศักดา ธนิ ตกุล
พฤหัส-ศุกร์ท ี - ระเบียบใหม่ การขอ VISA & WORK PERMIT
- พฤษภาคม
ศุกร์ท ี
พฤษภาคม
อังคารที
พฤษภาคม
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บริ ษัท ฝึ กอบรมและสั มมนา วิ ู ูชน จํากัด Winyuchon Seminar and Training Co.,Ltd
สั มมนากฎหมายเชิ งปฏิบัติการ ในรู ปแบบ Public Training และ In- house Training
เพื%อเพิ%มศักยภาพในการทํางาน กําหนดการฝึ กอบรมสัมมนาในปี 2560
# มิถุนายน
พ.ต.อ. วิ บลู ย์ กิ ตติ แสงสุวรรณ อ.สมชาย มรกตศรี วรรณ
ศุกร์ท ี มิถุนายน Legal Correspondence การเขียนจดหมายตอบโต้ธุรกิ จภาษาอังกฤษ
รองศาสตราจารย์ ดร.
อภิ รตั น์ เพ็ชรศิ ริ
อังคารที #
การบริ หาร “สัญญาเชิ งธุรกิ จ” ( Contractual for Business )
รองศาสตราจารย์ เพิ ม
กรกฎาคม
บุญ แก้วเขียว
ศุกร์ท ี กรกฎาคม การป้ องกันการทุจริ ตในองค์กร /แนวปฏิ บตั ิ เมือพบการทุจริ ต
อ. เกรี ยงไกร
เจี ยมบุญศรี
พฤหัส-ศุกร์ #English for Lawyers /Techniques Translation of Contracts and Legal documents.
กรกฎาคม
/ English to Thai / Thai to English
ภาษาอังกฤษ สําหรับนักกฎหมาย / เทคนิ ค การแปลสัญญาและเอกสารทางกฎหมาย /อังกฤษเป็ นไทย/
ไทยเป็ นอังกฤษ
ศาสตราจารย์ ดร.จุมพต สายสุนทร
พฤหัส-ศุกร์-เสาร์ ที English Business Contracts
- ( Asean Trade in goods Agreement : International Sale of Goods )
กรกฎาคม
ศ.ดร.จุมพต สายสุนทร
ศุกร์ท ี # สิงหาคม กฎหมายความรับผิ ดในผลิ ตภัณฑ์และกฎหมายมาตรฐานความความปลอดภัยของสิ นค้าในอาเซี ยน
ศาสตราจารย์ ดร. ศักดา ธนิ ตกุล
ศุกร์ท ี สิงหาคม การบริ หารบริ ษทั ภายใต้กฎหมายเกี ยวกับงานทะเบียนบริ ษทั /ความรับผิ ดของผู้บริ หาร
อ.โกมล นมรักษ์
พฤหัส-ศุกร์-เสาร์ ที English Business Contracts
#- - สิงหาคม ( Asean Trade in goods Agreement : International Sale of Goods )
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บริ ษัท ฝึ กอบรมและสั มมนา วิ ู ูชน จํากัด Winyuchon Seminar and Training Co.,Ltd
สั มมนากฎหมายเชิ งปฏิบัติการ ในรู ปแบบ Public Training และ In- house Training
เพื%อเพิ%มศักยภาพในการทํางาน กําหนดการฝึ กอบรมสัมมนาในปี 2560
ศ.ดร.จุมพต สายสุนทร
อังคารที
กฎหมายและแนวทางการปฏิ บตั ิ ในการรักษาข้อมูลความลับทางการตามกฎหมาย
สิงหาคม
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ศุกร์ท ี กันยายน ปัญหาข้อกฎหมายคุ้มครองผู้บริ โภคไทยและต่างประเทศ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
อังคารที
กฎหมายแรงงานกับกฎหมายประกันสังคม
กันยายน
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ศุกร์ท ี กันยายน เตรี ยมความพร้อมก่อน การยืน ขอถิ นที อยูข่ องคนต่างด้าว ในประเทศไทย ( หลักเกณฑ์การพิ จารณา
และตรวจเอกสาร )
พ.ต.อ. วิ บลู ย์ กิ ตติ แสงสุวรรณ
พฤหัส-ศุกร์-เสาร์ ที English Business Contracts
- - # กันยายน ( Asean Trade in goods Agreement : International Sale of Goods )
ศ.ดร.จุมพต สายสุนทร
อังคารที ตุลาคม การบริ หารสัญญาธุรกิ จ ( Contractual for Business )
ผู้ทรงคุณวุฒิ
พฤหัส-ศุกร์ท ี Techniques Translation of Contracts and Legal documents.
ตุลาคม
/ English to Thai / Thai to English เทคนิ ค การแปลสัญญาและเอกสารทางกฎหมาย /อังกฤษเป็ นไทย/
ไทยเป็ นอังกฤษ
ศาสตราจารย์ ดร.จุมพต สายสุนทร
เสาร์ท ี ตุลาคม
การบริ หารจัดการหนี" /เทคนิ คการทวงหนี"
ผู้ทรงคุณวุฒิ
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บริ ษัท ฝึ กอบรมและสั มมนา วิ ู ูชน จํากัด Winyuchon Seminar and Training Co.,Ltd
สั มมนากฎหมายเชิ งปฏิบัติการ ในรู ปแบบ Public Training และ In- house Training
เพื%อเพิ%มศักยภาพในการทํางาน กําหนดการฝึ กอบรมสัมมนาในปี 2560
ASEAN INTELLECTUAL PROPERTY
ผู้ทรงคุณวุฒิ
พฤหัส-ศุกร์-เสาร์ English Business Contracts ( Asean Trade in goods Agreement : International Sale of Goods )
ที - - ตุลาคม ศ.ดร.จุมพต สายสุนทร
พฤหัส-ศุกร์ท ี ระเบียบใหม่ การขอ VISA & WORK PERMIT
พฤศจิกายน
พ.ต.อ. วิ บลู ย์ กิ ตติ แสงสุวรรณ อ.สมชาย มรกตศรี วรรณ
พฤหัส-ศุกร์-เสาร์ ที English Business Contracts
16-17-18
( Asean Trade in goods Agreement : International Sale of Goods )
พฤศจิกายน
ศ.ดร.จุมพต สายสุนทร
ศุกร์ท ี #
UpDate กฎหมายแรงงานกับคําพิ พากษาฎีกา คดี แรงงานปี PQRS ศาสตราจารย์ เกษมสันต์ วิ ลาวรรณ
พฤศจิกายน
ศุกร์ท ี ธันวาคม การบริ หารสัญญาธุรกิ จ ( Contractual for Business )
ผู้ทรงคุณวุฒิ
พฤหัส-ศุกร์-เสาร์ ที English Business Contracts
- - ธันวาคม ( Asean Trade in goods Agreement : International Sale of Goods )
ศ.ดร.จุมพต สายสุนทร
ศุกร์ท ี

ตุลาคม

กําหนดการอาจมีการเปลียนแปลงตามความเหมาะสมในปัจจุบนั
กรุณาสอบถามโทร SP-ovo-PSPP ,STo-wSx-yPSS winyuchon_2554@hotmail.com
www.seminar winyuchon.com

,

,
,

,

,
,

,

,

,

,

,

,
,

,

