TRAINING

Online
Preparing hire of work contract
การทาสัญญาว่าจ้างทาของ
สัญญาจ้างทาของ เป็ นชือ่ เรียกสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มีเรียกขานหลายชื่อ เช่น สัญญาว่ าจ้าง สัญญา
จัดจ้าง สัญญาจัดหา สัญญาจ้างซ่อม สัญญาจ้างเหมา เป็ นต้น สัญญาจ้างทาของมีหลายประเด็นทีค่ ล้ายกับสัญญาซือ้ ขาย แต่กม็ หี ลาย
ประเด็นทีต่ ่างกัน ในการจ้างทาของหลาย ๆ งานนักจัดซื้อมักทาเป็ นสัญญาซื้อขาย หรือบางสัญญาก็ทากลับกั นซึง่ มีความเสีย่ งทีจ่ ะ
ตีความตามสัญญาต่างกับคูส่ ญ
ั ญาอันจะเป็ นเหตุให้เกิดข้อพิพาทหรือฟ้ องร้องยังศาลเป็ นคดีกนั ได้
ท่านจะได้ความรูค้ รบกระบวนการทัง้ วิธที าสัญญาด้วยวาจาและการทาสัญญาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร วิธกี ารระบุขอ้ สัญญาและ
เงือ่ นแง่ต่าง ๆ ให้รดั กุม การกาหนดค่าปรับ แนวปฏิบตั ขิ องผูต้ รวจงาน วิธปี ฏิบตั กิ ารรับมอบงานหรือไม่รบั มอบงงานทีช่ ารุดบกพร่อง
และงานทีส่ ง่ มอบเลยกาหนดเวลา อายุความ และวิธกี ารใช้สทิ ธิของฝ่ ายผูว้ ่าจ้างบอกเลิกสัญญาฝ่ ายเดียวให้ถูกต้ องตามกฎหมาย เป็ น
ต้น

หัวข้อสัมมนา :
1. ลักษณะ มูลเหตุ และเป้ าหมายของการทาสัญญาจ้างทาของ
2. ความแตกต่างระหว่างสัญญาจ้างทาของกับสัญญาซือ้ ขาย และเหตุทต่ี อ้ ง
พิเคราะห์ความแตกต่างกัน
3. ความแตกต่างระหว่างสัญญาจ้างทาของกับสัญญาจ้างแรงงาน
4. ฝ่ ายทีร่ บั ผิดกรณีการงานทีจ่ า้ งทาพังทลายหรือบุบสลายลง
5. หน้าทีค่ วามรับผิดของผูร้ บั จ้างทาของ
6. มีผลอย่างไรกรณีผวู้ า่ จ้างรับมอบงานโดยไม่อดิ เอือ้ น
7. ระยะเวลาทีผ่ รู้ บั จ้างจะต้องรับผิดต่องานทีช่ ารุดบกพร่อง

8. หน้าทีแ่ ละความรับผิดของผูว้ า่ จ้าง
9. บทปรับและเรียกค่าเสียหาย และความระงับของสัญญาจ้างทาของ
10.เหตุทผ่ี วู้ า่ จ้างจะบอกเลิกสัญญาจ้างได้และวิธบี อกเลิกสัญญา
11. อายุความฟ้ องร้องคดี
12. ตัวอย่างสัญญาจ้างทาของ
13. บทสรุป Q & A Test - T & F 20 ข้อ

วิทยากร
บรรยายโดย
อาจารย์สชุ าติ ประเสริฐสม, Adv.C.P.S
ทีป่ รึกษากฎหมายและงานจัดซือ้
IFPSM Lewis E. Spangler Award 2013
ประธานที่ปรึกษากิต ติม ศักดิ ์
สมาคมบริห ารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่ง ประเทศไทย

ประวัติวิทยากร
อาจารย์สุชาติ ประเสริฐสม, Adv.C.P.S
Suchart Prasertsom
ที่ปรึกษากฎหมายและงานจัดซื้อ
IFPSM Lewis E. Spangler Award 2013
ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย
แ
งานในอดีต :
- ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อต่างประเทศ ห้างฯ พงษ์สิทธิ์
- ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป บริษัท ไทยฟูจิ จากัด
- ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บริษัท สตรองแพ็ค จากัด
- ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ บริษัท สตรองแพ็ค จากัด
- ผู้จัดการ สานักปรึกษากฎหมายและธุรกิจ เอส พี
- Personnel & Administration Manager, บริษัท โอเซ่ (ประเทศไทย) จากัด

การศึกษา วุฒิบัตรการอบรม และรางวัล :
- ปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต
- ใบอนุญาตให้เป็นทนายความประเภทตลอดชีพ สภาทนายความ
- Diploma in Accounting, BKK Technical Institute
- Certificate of Proficiency in English, A.U.A. Language Lewis E.Spangler Award 2013 Center (Education & Training) ,IFPSM
- ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้าน International Purchasing & Supply Chain Management โดยตรงจาก UNCTAD/WTO –
International Trade Centre (ITC) เพื่อเป็นวิทยากรของโครงการ MLS - Modular Learning System ในวิชา จัดซื้อจัดจ้าง
และซัพพลายเชนนานาชาติ
- ได้รับการถ่ายทอดความรู้โดยตรงจาก The Chartered Institute of Purchasing and Supply (CIPS) ประเทศอังกฤษ
เพื่อเป็นวิทยากรของโครงการเผยแพร่วิชา การจัดซื้อจัดจ้างและซัพพลาย นานาชาติ ของสถาบัน CIPS กิจกรรมสมาคม และวิชาชีพ
- อุปนายก สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย
- ที่ปรึกษากฎหมายและงานจัดซื้อบริษัทเอกชน
- วิทยากรพิเศษฝึกอบรมสัมมนาในสถาบัน AMC
- วิทยากรอบรมเข้มหลักสูตร C.P.S. (Certificate in Purchasing and Supply) ของสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย
- วิทยากรหลักสูตร International Purchasing & Supply Chain Management ของ UNCTAD/WTO – International Trade Centre (ITC)
- วิทยากรหลักสูตร Certificate วิชา การจัดซื้อ/จัดจ้างนานาชาติสถาบัน ของThe Chartered Institute of Purchasing and
Supply (CIPS) ประเทศอังกฤษ
- เป็นบรรณาธิการผู้ช่วย วารสารรายเดือน "วิทยายุทธจัดซื้อและบริหารพัสดุ" (Purchasing, Logistics & Supply Chain Digest)
- เป็นอาจารย์พิเศษวิชา Procurement Management สาหรับหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รายละเอียดสิ ทธิ สมาชิ ก และการชาระเงิ น
อัตราค่าอบรม ONLINE หลักสูตรอบรม 1 วัน (6 ชัวโมง/วั
่
น)

ค่อบรมหลักสูตรอบรม ONLINE

฿ 3,000
<< ระบบการเรียนการสอนแบบ Online >>
เรียนโดยระบบ Online ผ่านโปรแกรม

ระยะเวลาการเรียน 09:00 – 16:00 น.(6 ชัวโมง)
่
ราคาพิเศษ 3,000 บาท จากปรกติ 4,200 บาท
** หมายเหตุ : ราคานี้ ยงั ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ ม 7% **

**Promotion !!
สมัครอบรม 3 ท่าน ในหลักสูตรเดียวกัน ท่านที่ 3 ลด 50%**
รายละเอียดการชาระเงิ น
* *สมาคมไม่อยูใ่ นข่ายทีต่ อ้ งถูกหักภาษี ณ ทีจ่ ่าย ตามคาสังสรรพากรที
่
่ ทป.4/2528และ ทป.19/2530ข้อ 8(2)**

ออมทรัพย์ สาขา ย่อยสีแ่ ยกถนนจันทน์ - เลียบคลองช่องนนทรี

เลขทีบ่ ญ
ั ชี 747 – 2 – 13256 – 8
ชือ่ บัญชี สมาคมบริหารงานจัดซือ้ และซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย
และส่ง หลักฐานการชาระเงิ นมาที่
training@pscmt.or.th, helpdesk@pscmt.or.th
ติ ดต่อสอบถามข้อมูล หรือจองสัมมนาได้ที่
02 – 678 – 6786 ถึง 7

www.pscmt.or.th

Training@pscmt.or.th
helpdesk@pscmt.or.th

ThaiBuyer

หมายเหตุ :
กรุณาส่งสาเนาใบโอนเงินพร้อมระบุชอ่ื ผูเ้ ข้าอบรม เพือ่ ยืนยันการชาระเงิน และดาเนินการออกเอกสารใบเสร็จรับเงิน เป็ นลาดับถัดไป

QR Code
@pscmt

แ

