สภาองค์การนายจ้างผูป้ ระกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย
EMPLOYERS’ CONFEDERATION OF THAI TRADE AND INDUSTRY

เป็ นที่ทราบกันดีวา่ ข้อพิพาทแรงงานที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งเกิดจากการ
ที่ผปู ้ ฏิบตั ิ ขาดความรู ้ ความเข้าใจในตัวบทกฎหมาย ส่วนหนึ่งเกิดขึ้น
จากการตีความกฎหมายที่ไม่ถูกต้อง และอีกส่วนหนึ่งเกิดขึ้นจากคนที่มี
ความรู ้ ความเข้าใจในกฎหมายเป็ นอย่างดี และพยายามเอาช่องว่างของ
กฎหมายมาเป็ นข้อได้เปรี ยบ ดังนั้นผูท้ ี่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการใช้
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน จาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องมีความรู ้ ความ
เข้าใจในตัวบทกฎหมายอย่างลึกซึ้ง ไม่วา่ จะเป็ นเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ ายกฎหมาย และโดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูท้ ี่สมัครเข้ารับ
การแต่งตั้งเป็ น “ผู้พพิ ากษาสมทบศาลแรงงาน” ท่านจาเป็ นอย่างยิง่ ที่
จะต้องมีความรู ้ ความเข้าใจ เพื่อสอบเข้าเป็ นผูพ้ ิพากษาสมทบและ
เมื่อได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งแล้ว ท่านยิง่ ต้องมีความรู ้ความเข้าใจใน
กฎหมายแรงงาน ที่เกี่ยวข้องเป็ นอย่างมาก เพราะไม่เพียงแต่ท่าน
จะต้องรู ้เพื่อใช้ในการพิจารณาคดีเท่านั้น แต่จะช่วยให้ท่านได้รับการ
ยอมรับจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อันจะเป็ นผลให้ท่านสามารถดารง
ตาแหน่งได้อย่างสมศักดิ์ศรี
สภาองค์การนายจ้างผูป้ ระกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย
ตระหนักในความสาคัญดังกล่าว จึ งได้จดั ให้มีการสัมมนาเพื่อเตรี ยม
ความพร้ อมขึ้ น โดยได้รับ เกี ยรติ จากผูท้ รงคุ ณ วุฒิ ที่ มีชื่อเสี ยงมาเป็ น
วิทยากร

คุณสมบัตผิ ้ ูเข้ าสัมมนา

ผูบ้ ริ หาร / ผูจ้ ดั การ / หัวหน้าฝ่ าย
/ หัวหน้าแผนก / เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล / บุคคลผูส้ นใจทัว่ ไป

หัวข้อการบรรยาย
วันศุกร์ ที่ 2 พฤศจิกายน 2561
อาจารย์ ร่ ุงโรจน์ รื่นเริงวงศ์
 ความรู ้ความเข้าใน พ.ร.บ. คุม้ ครองแรงงาน
 ความรู ้ความเข้าใจใน พ.ร.บ. ประกันสังคม
 ความรู ้ความเข้าใจใน พ.ร.บ. เงินทดแทน
วันเสาร์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2561
ศาสตราจารย์ เกษมสันต์ วิลาวรรณ
 ความรู ้ความเข้าใจใน พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ์
 ความรู ้ความเข้าใจใน พ.ร.บ. รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
 ความรู ้ ค วามเข้ า ในในประมวลกฎหมายแพ่ ง
ว่าด้วยเรื่ อง การจ้างงานสัญญาจ้าง ฯฯ
ความรู ้ ค วามเข้าใจใน พ.ร.บ. จัด ตั้ง ศาลแรงงาน
การเลิกจ้างที่ไม่เป็ นธรรม

วิ ทยากรโดย ศาสตราจารย์เกษมสั นต์ วิลาวรรณ

 อดีตผูพ้ ิพากษาอาวุโส ศาลแรงงานกลาง
 กรรมการกฤษฎีกา สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิฯ คณะพาณิ ชย์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 อุปนายก สมาคมกฎหมายแรงงาน (ประเทศไทย) ฯลฯ

วิ ทยากรโดย อาจารย์ ร่ ุ งโรจน์ รื่ นเริงวงศ์
 ผูพ้ ิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์
 อาจารย์บรรยายพิเศษให้กบั มหาวิทยาลัยต่างๆ อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็ นต้น
 ผูแ้ ต่งตาราว่าด้วยกาหมายหลายเล่ม ฯลฯ

วัน เวลา สถานที่ อบรม
วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิ กายน และ วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิ กายน 2561
เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ( ลงทะเบียน เวลา 08.30 น. )
ห้องไพลิ น ชัน้ 2 โรงแรมอวานี เอเทรียม
ถ.เพชรบุรีตดั ใหม่ กรุงเทพฯ
การเดิ นทาง
- รถไฟใต้ดิน ลงสถานี เพชรบุรี ใช้ทางออกหมายเลข 1

อัตราค่าสัมม

(ระยะทางจากสถานี MRT เพชรบุรี ถึง โรงแรมอวานี เอเทรี่ยม ประมาณ 900 เมตร )

อัตราค่ าสั มมนา ( รวมค่าเอกสาร อาหาร และเครื่ องดื่มแล้ว )

นา
ตราค่าสัมม
สมาชิ กอัECONTHAI

สมาชิกของสภา ท่านละ 7,5สมั
00คบาท
525ม.ค.(VAT
= 8+,0VAT
25 บาท
รหลัง+ 20
52 7 %)2,500
175 = 2,675
บุคคลทัว่ ไป ท่ านละ 8,5สมั
00คบาท
(VAT
= 9+,0VAT
95 บาท
รก่อน+ 52095ม.ค.
52 7 %)2,000
140 = 2,140

สาหรับผู้เข้ าอบรม ฟรี !! หนังสื อ จานวน 2 เล่ม

ผูส้ นใจทัวไป
่
3,000 + VAT 210 = 3,210
2,500 + VAT 175 = 2,675
พิเศษสุ ด

1. “ พระราชบัญญัตแิ รงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 ” โดย คุณรุ่งโรจน์ รื่ นเริงวงศ์
นา พ.ศ. 2541” โดยคุณรุ่งโรจน์ รื่นเริงวงศ์
2. “ พระราชบัญญัตคิ ้มุ ครองแรงงาน
สมาชิ ก ECONTHAI
ผูส้ นใจทัวไป
่
สมัครหลัง 20 ม.ค. 52
2,500 + VAT 175 = 2,675
3,000 + VAT 210 = 3,210
สมัครก่อน 20 ม.ค. 52
2,000 + VAT 140 = 2,140
2,500 + VAT 175 = 2,675
ค่ าใช้ จ่ายในการเข้ ารับการฝึ กอบรมตามหลักสู ตรนีไ้ ด้รับการยกเว้ นภาษีเงินได้ ร้อยละร้ อย (200 %) ตามประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 437) ม.4
*** หลักสู ตรการอบรมของสภาฯได้ รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015

