การฝึกอบรมผู้บริหารและฝ่ายจัดการสหกรณ์

หลักสูตร “กฎหมายแรงงานและภาษีท่เี กี่ยวข้องกับสหกรณ์” รุ่นที่ 2
ระหว่างวันที่ 15 – 17 มิถุนายน 2564
ณ ห้องประชุมศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
1. หลักการและเหตุผล :
ปัจจุบันกฎหมายแรงงาน และกฎระเบียบทางภาษีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และสลับซับซ้อนขึ้นตามทิศทางนโยบายของ
รัฐที่เปลี่ยนแปลงไป ผู้บริหารและฝ่ายจัดการสหกรณ์ จึงควรมีความรู้ความเข้าใจเรื่องกฎหมายแรงงานอย่างแท้จริง รวมถึงข้อกาหนด
ทางภาษี การวางแผนภาษีต่า งๆที่จะช่ วยให้ ชาระภาษีได้อย่างถูกต้ องครบถ้ว น พร้อมทั้ งรักษาผลประโยชน์ของสหกรณ์ให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด
2. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจที่จาเป็นเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานอย่างแท้จริง
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รู้ถึงสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้างตามที่กฎหมายบัญญัติ
3. เพื่ อให้ ผู้เข้า อบรมได้ มีความรู้ ความเข้า ใจประเภทภาษี อากรต่ างๆที่เกี่ยวข้องกับ สหกรณ์ และสามารถน าความรู้ไ ป
ประยุกต์ใช้กับธุรกิจสหกรณ์ได้อย่างถูกต้อง
3. เนื้อหาวิชา : จานวน 14 ชั่วโมง
1. ปลูกฝังแนวคิด หลักการ วิธกี าร อุดมการณ์สหกรณ์
2 ชั่วโมง
2. สัญญาจ้างแรงงาน/การค้าประกันการทางานของลูกจ้าง
3 ชั่วโมง
- ความหมายของจ้างแรงงาน
- ลักษณะสาคัญของสัญญาจ้างแรงงาน
- รูปแบบของสัญญาจ้างแรงงาน / ข้อตกลงในสัญญาจ้างแรงงาน
- ควรทาสัญญาจ้างเป็นหนังสือ / ทะเบียนลูกจ้าง
- ความเป็นมาของการเรียกหรือรับหลักประกัน / ประเภทของการประกัน
- ข้อห้ามเรียกรับหลักประกัน / การคุ้มครองตามกฎหมาย
3. สิทธิหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้างตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
3 ชั่วโมง
- สิทธิและหน้าที่ของลูกจ้าง
- สิทธิและหน้าที่ของนายจ้าง
- อายุความฟ้องเรียกร้องสิทธิตามสัญญาจ้าง
4. ข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานและข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง/วันหยุดและวันลา
3 ชั่วโมง
- ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทางานในวันหยุดและค่าล่วงเวลาในวันหยุด
- ข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน / ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง
- วินัยและการลงโทษทางวินยั
- สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า / ค่าชดเชย / เลิกจ้างไม่เป็นธรรม
5. ภาษีธุรกิจสหกรณ์
3 ชั่วโมง
- สิ่งที่ควรรู้ในภาษีเงินได้นิติบุคคล
- การจาหน่ายหนีส้ ูญให้ถูกต้องกับหลักกฎหมายรัษฎากร
- แนวตรวจสอบภาษีใหม่
4. วิธีการศึกษาคาบวิชาตามหลักสูตร :
1. ฟังบรรยาย
2. กรณีศึกษา และฝึกปฏิบัติ

-25. กลุ่มเป้าหมาย :
บุคลากรสหกรณ์ฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้อง สหกรณ์ทุกประเภท จานวน 50 คน
6. ค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรม คนละ 1,000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (ไม่รวมค่าที่พัก) ให้สิทธิ์สหกรณ์ละ 1 คน
ในกรณีสหกรณ์ส่งบุคลากรอบรมเกิน 1 คน หรือได้ส่งผู้เข้าอบรมเข้ารุ่นที่ 1 แล้ว หรือผู้เข้าร่วมอบรมครบจานวนที่กาหนดไว้
เก็บค่าธรรมเนียมคนละ 1,800.- บาท ไม่รวมค่าที่พัก (ค่าวิชาการ/ค่าวิทยากร/ ค่าอาหารมื้อกลางวัน 3 มื้อ/ ค่าเอกสาร/
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 4 มื้อ)
โอนค่าธรรมเนียม ชื่อบัญชี “สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย”
ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีย่าน เลขที่ 012-1-62642-3 ประเภทออมทรัพย์
7. วันเวลา และสถานที่ :
ระหว่างวันที่ 15 – 17 มิถุนายน 2564 ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส (น.ม.ส.) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
8. เกณฑ์สาเร็จหลักสูตรและรับวุฒิบัตร :
1. ต้อง เข้ารับการฝึกอบรมเต็มเวลาหรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของหลักสูตร
2. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่กาหนด
9. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ :
- ค่าที่พัก ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส (นมส.) สันนิบาตสหกรณ์ฯ ราคา 720 บาท/ คืน ติดต่อสารองห้องพักได้ที่
02-6693254-62 ต่อ 1044 หรื อ 02-2411047, 089-9598122
- ค่าอาหารเช้า และอาหารกลางวัน/เย็น นอกจากวันที่กาหนด และค่าพาหนะเดินทาง ฯลฯ
*** ขอความกรุณาเบิกจ่ายจากสหกรณ์ต้นสังกัด***
10.การสมัครอบรม : สามารถสมัครด้วยการคลิกลิงก์ หรือสแกน QR Code ที่ปรากฏด้านล่าง
1. คลิกที่ลิงก์ https://forms.gle/MMEWh2qTgcuWdGNMA
2. หรือสแกน QR code
ใบสมัคร

สนใจ สมัครและดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่ www.clt.or.th หรือโทรศัพท์ 02-6693254-62 ต่อ1033,1008,1090
โทรสาร 02-2411229, 02-2414839, Email : clt_insti@hotmail.com, Line ID : @clt.coop
Facebook fanpage: สถาบันพิทยาลงกรณ์
หมดเขตรับสมัครวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 และขอสงวนสิทธิ์ในกรณีที่กลุ่มเป้าหมายเต็มจานวนก่อนสิ้นสุดวันรับสมัคร

กาหนดการ
วัน/เดือน/ปี
15 มิถุนายน 2564

16 มิถุนายน 2564

17 มิถุนายน 2564

เวลา
08.30-09.30
09.30-10.00
10.00-12.00
12.00-13.00
13.00- 16.00
09.00-12.00
12.00-13.00
13.00-16.00
09.00–12.00
12.00-12.30

รายละเอียด/หัวข้อบรรยาย
ลงทะเบียน
ปฐมนิเทศ / พิธีเปิด
ปลูกฝังแนวคิด หลักการ วิธีการ อุดมการณ์สหกรณ์
รับประทานอาหารกลางวัน
สัญญาจ้างแรงงาน/การค้าประกันการทางานของลูกจ้าง
สิทธิหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้างตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
รับประทานอาหารกลางวัน
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานและข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง/วันหยุดและวันลา
ภาษีธุรกิจสหกรณ์
พิธีมอบวุฒิบัตร / พิธีปิด / เดินทางกลับภูมิลาเนาโดยสวัสดิภาพ

