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หลักสูตร เจาะลึก...การจ้างแรงงานผ่านบริษทัรับเหมา (outsource) ต้องบริหารอย่างไร..? 

ให้ค ำปรึกษำผู้เข้ำร่วมสัมมนำ หลงักำรสัมมนำ “ ฟรี ” ตลอดกำลไม่มีค่ำใช้จ่ำย 
วันพฤหัสบดีที่ 15  ธันวาคม   2565    เวลา 08.00-12.00 น.  (อบรม 4 ชม.) 

อบรมออนไลน์ Zoom พร้อมรับใบวุฒิบัตรฟรี 
 

วิทยากร  อาจารย์สมบัติ  น้อยหว้า 

ประสบการณ์  >>  เป็นผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานกลางกรุงเทพฯ 9  ปี   

รบัส่วนลดพิเศษ  สมคัร 3 ท่านเขา้ฟรเีพิ่ ม 1 ท่านทนัที !!! 
 

วัตถุประสงค์ 
ใ   เพ่ือให้นำยจ้ำง, ผู้บริหำร หรือ HR. ทรำบถึงกำรจ้ำงแรงงำนระหว่ำงพนักงำนประจ ำของบริษัทฯ กบักำรจ้ำงแรงงำนที่

ผ่ำนบริษัทรับเหมำ Outsource แตกต่ำงกนัอย่ำงไร.. เช่น กรณีลูกจ้ำงไม่ผ่ำนทดลองงำน ,กำรลงโทษทำงวนิัย ,กำรย้ำย

หน่วยงำน หรือกำรเลกิจ้ำง 

2.  เพ่ือให้ทรำบถึงกำรก ำหนดสภำพกำรท ำงำนให้ลูกจ้ำงที่น ำเข้ำผ่ำนบริษัท Outsource นำยจ้ำงมีสิทธิก ำหนดให้ท ำงำน

แตกต่ำงไปจำกลูกจ้ำงประจ ำของบริษัทฯ ได้มำกน้อยเพยีงใด และมีกำรเลือกปฏิบัติได้หรือไม่ เช่น กำรก ำหนดให้ท ำงำน

ต้องเข้ำท ำงำนตำมกะเช้ำ   กะบ่ำย ,กะดึก , หรือ ต้องออกไปปฏิบัติงำนตำมไซต์งำน , ออกไปปฏิบัติงำนตำมสำขำต่ำงๆ 

3.  เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรอบรม เรียนรู้ และเป็นกรณีศึกษำในกรณีนำยจ้ำงมีกำรบริหำรงำนผิดพลำดเกีย่วกบั เร่ืองกำรจ่ำย

ค่ำจ้ำง,ค่ำล่วงเวลำ หรือ กำรจ่ำยสวัสดิกำรไม่เป็นไปตำมสิทธิของลูกจ้ำงที่ได้รับตำมกฎหมำยก ำหนด จนเป็นเหตุให้ลูกจ้ำง

ได้ติดตำมทวงถำม เช่น กำรเรียกร้องสิทธิทำงแรงงำนจังหวัด หรือ ฟ้องศำลแรงงำน องค์กรจะเกดิผลกระทบอะไรบ้ำง..? 

หัวข้อการอบรม                
         
1.  วัตถุประสงค์กำรประกอบธุรกจิของบริษัทรับเหมำค่ำแรง Outsource มีอะไรบ้ำง..? 

2.  บริษัทฯจะต้องมีหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบต่อพนักงำนในองค์กรตำมกฎหมำยแรงงำน มีอะไรบ้ำง..? 

•  ยกตัวอย่ำง : วันท ำงำน - กำรจ่ำยค่ำจ้ำง - กำรจ่ำยสวัสดิกำร - กำรลงโทษทำงวินัย - กำรเลกิจ้ำง - กำรจ่ำยค่ำชดเชย 

ในกรณีต่ำงๆ  

3.   ผู้บริหำร หรือ HR. ต้องมีควำมเข้ำใจวัตถุประสงค์ในกำรจ้ำงงำน และประเภทของสัญญำจ้ำงแรงงำน อะไรบ้ำง..? 
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•  ยกตัวอย่ำง : สัญญำจ้ำงแรงงำนปลำยเปิด - สัญญำจ้ำงแรงงำนปลำยปิด - สัญญำจ้ำงท ำของ - ผู้รับเหมำช่วง หรือ 

ตัวแทนจ ำหน่ำย 

4.  กำรท ำสัญญำจ้ำงบริษัทรับเหมำค่ำแรง Outsource เพ่ือให้น ำแรงงำนเติมเต็มให้กบัองค์กร หรือ เพ่ือกำรท ำสัญญำ

จ้ำงให้ถูกต้องและ เป็นธรรมต้องก ำหนดเง่ือนไขกำรจ้ำงไว้ในสัญญำจ้ำงอย่ำงไร..?   

•  มีตัวอย่ำง : กำรเขยีนสัญญำจ้ำง ระยะเวลำกำรจ้ำง - กำรจ่ำยค่ำจ้ำง - กำรจ่ำยสวัสดิกำร - กำรส่งคืนลูกจ้ำง แจกให้

ผู้เข้ำร่วมสัมมนำ 

5.   กำรจ้ำงแรงงำนตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน พ.ศ. 2541 มำตรำ 11/1 กรณีให้ลูกจ้ำงรับเหมำค่ำแรงที่

ท ำงำนในลกัษณะเดียวกนักบัลูกจ้ำงตำมสัญญำจ้ำงโดยตรงได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิกำรที่เป็นธรรมโดยไม่เลือก

ปฏิบัติ นำยจ้ำงต้องปฏิบัติอย่ำงไร..? 

•  มีตัวอย่ำง :  กำรระเบียบปฏิบัติกำรจ่ำยสวัสดิกำรให้กบัลูกจ้ำง  แจกให้ผู้เข้ำร่วมสัมมนำ 

6.  สภำพกำรจ้ำง และสภำพกำรท ำงำนมีควำมจ ำเป็นต้องให้ท ำงำนเหมือนกบัพนักงำนประจ ำของบริษัทฯ หรือไม่ 

เพรำะอะไร..?   

•  ยกตัวอย่ำง  :  กำรได้รับสิทธิวันหยุด - วันลำต่ำงๆ - กำรท ำงำนประจ ำกะเช้ำ - ต้องเข้ำกะบ่ำย - กะดึก 

7.   ขอบเขตกำรบริหำรจัดกำร หรือกำรลงโทษทำงวินัยพนักงำนทีน่ ำเข้ำจำกบริษัท Outsource ท ำได้เพยีงใด..เช่น  

กำรปฏิบัติงำนที่ไม่ผ่ำนทดลองงำน - กำรย้ำยหน่วยงำน - กำรลงโทษทำงวินัย - กำรเลิกจ้ำง เพรำะเหตุในกรณีต่ำงๆ  

•  มีตัวอย่ำง : หนังสือลงโทษทำงวนิัย - เป็นหนังสือเตือน - หนังสือส่ังพักงำน - หนังสือเลกิจ้ำง แจกให้ผู้เข้ำร่วม

สัมมนำ 

8.   กรณีนำยจ้ำงมี นโยบำยส่ังให้ลูกจ้ำงหยุดงำนเพ่ือต่อเติมโรงงำนหรือตดิตั้งเคร่ืองจักรเป็นเวลำ 60 วัน ต้องบริหำร

จัดกำร อย่ำงไร  และลูกจ้ำงที่ผ่ำนบริษัท Outsource จะได้รับค่ำจ้ำงจำกใคร..?    

•   มีตัวอย่ำง : กำรท ำหนังสือ แจ้งต่อภำครัฐเพ่ือให้นำยจ้ำงจ่ำยค่ำจ้ำงร้อยละ 75  ของค่ำจ้ำง แจกให้ผู้เข้ำร่วมสัมมนำ 

9.  กรณีนำยจ้ำงประสบปัญหำในกำรประกอบธุรกจิจนเกดิวิกฤต เป็นเหตุให้ลูกจ้ำงไม่มีงำนท ำ,นำยจ้ำงไม่มีรำยได้ 

บริษัทฯ มีนโยบำยให้ลูกจ้ำงหยุดงำน 60 วัน โดยไม่จ่ำยค่ำจ้ำงให้ลูกจ้ำงจะได้รับกำรว่ำงงำนอย่ำงไร..?   

• มีตัวอย่ำง : กำรท ำหนังสือ แจ้งภำครัฐเพ่ือวินิจฉัยและมีค ำส่ังให้ลูกจ้ำงได้รับสิทธิว่ำงงำน แจกให้ผู้เข้ำร่วมสัมมนำ 

10. เม่ือนำยจ้ำงประสบปัญหำทำงเศรษฐกจิจึงมีนโยบำย ยกเลกิสัญญำจ้ำงบริษัทรับเหมำ Outsource ก่อนครบก ำหนดตำม

สัญญำจ้ำง ต้องด ำเนินกำรอย่ำงไร..?  
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•   ยกตัวอย่ำง : กำรรับผิดต่อบริษัท Outsource กรณีบอกเลกิสัญญำจ้ำงก่อนก ำหนด และกำรส่งมอบแรงงำนคืนต่อ

บริษัท Outsource              

11. กรณีนำยจ้ำงส่งมอบลูกจ้ำงคืนต่อบริษัท Outsource ไปแล้ว เม่ือบริษทั Outsource ไม่สำมำรถจัดส่งลูกจ้ำงไปท ำงำน ณ 

ที่บริษทัฯ แห่งใหม่ได้ลูกจ้ำงจะรับสิทธิอะไรบ้ำง..? 

•  ยกตัวอย่ำง  : ลูกจ้ำงไม่ได้ท ำงำนจะได้รับค่ำจ้ำงจำกใคร.. จะได้รับกำรว่ำงงำนจำกประกนัสังคมหรือไม่.. 

12.  กรณีบริษัท Outsource จัดส่งลูกจ้ำงแรงงำนต่ำงด้ำวเข้ำมำท ำงำน นำยจ้ำงต้องตรวจสอบอะไรบ้ำง..?  

•  ยกตัวอย่ำง  : กำรตรวจสอบหนังสือเดินทำง (Visa ) -ใบอนุญำตให้ท ำงำน - บัตรประจ ำตัวแรงงำนต่ำงด้ำว - บัตร

พสูิจน์สัญชำติ 

13.  กรณีลูกจ้ำงที่น ำเข้ำจำกบริษัท Outsource ตั้งสหภำพแรงงำนขึน้ในบริษทัฯ องค์กรจะได้รับผลกระทบ อะไรบ้ำง..?  

 14.  กรณีลูกจ้ำงที่น ำเข้ำจำกบริษัท Outsource ท ำควำมเสียหำยต่องำน แล้วออกจำกงำนไป ใครคือผู้รับผิดชอบ ในทำง

เสียหำยต่องำน 

 15.  เม่ือลูกจ้ำงที่น ำเข้ำจำกบริษัท Outsource ประสบอนัตรำย , เจ็บป่วย หรือเสียชีวิตจำกกำรท ำงำน องค์กรจะได้รับ

ผลกระทบอย่ำงไร..? 

 16.  ข้อเปรียบเทียบกำรจ้ำงแรงงำนที่น ำเข้ำผ่ำนบริษัท Outsource เกดิผลด ีและแตกต่ำงจำกกำรจ้ำงแรงงำนประจ ำของ

บริษัทฯ อย่ำงไร..? 

 17.  กรณีนำยจ้ำงจ่ำยค่ำจ้ำง ,จ่ำยสวัสดิกำรให้กับลูกจ้ำงผ่ำนบริษัท Outsource เม่ือบริษทั Outsourceไม่จ่ำย ให้กบัลูกจ้ำง 

ในกรณีนีลู้กจ้ำง บริษัท Outsource จะติดตำมทวงถำม หรือ ฟ้องเรียกค่ำเสียหำยจำก ใคร..? 

 18.  เม่ือลูกจ้ำงที่น ำเข้ำจำกบริษัท Outsource ปฏิบัติงำนกลบับริษทัฯ ไปจนเกษียณอำยุ ในกำรท ำงำนจะได้รับ ค่ำชดเชย

ตำมค่ำจ้ำง,ตำมอำยุในกำรท ำงำน , ตำมกฎหมำยคุ้มครองแรงงำน พ.ศ. 2541 มำตรำ 118 กบัใคร..? 

 19.  ข้อควรระวัง : กำรฟ้องคดีย้อนหลงั ตำม มำตรำ 11/1 เพ่ือเรียกร้อง สิทธิประโยชน์ และสวัสดิกำรที่เป็นธรรม โดยไม่

เลือกปฏิบัติ 

 20.  อำยุควำมในกำรเรียกร้องสิทธิ และ ค่ำดอกเบีย้ หรือสิทธิ ในกำรเรียกเงินเพิม่ใน กรณต่ีำงๆ                          
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• ถำม - ตอบ - แนะน ำ 

• ผู้เข้ำร่วมสัมมนำ - นำยจ้ำง - ผู้บริหำร - ผู้แทนเจรจำข้อเรียกร้อง  

• ให้ค ำปรึกษำผู้เข้ำร่วมสัมมนำ หลงักำรสัมมนำ “ ฟรี ” ตลอดกำลไม่มีค่ำใช้จ่ำย  

         วทิยำกร อำจำรย์ สมบัติ  น้อยหว้ำ 
   ประสบกำรณ์ ด้ำนแรงงำนที่ต่ำงประเทศ 
 ....ประเทศมำเลเซีย  พ.ศ. 2546  
....ประเทศญ่ีปุ่น พ.ศ. 2554 
....นครเจนีวำประเทศสวิตเซอร์แลนด์  พ.ศ. 2551 
                ประวัติกำรท ำงำน / ประสบกำรณ์ 
•  เป็นผู้พพิำกษำสมทบศำลแรงงำนกลำง กรุงเทพฯ 9 ปี  
•  เป็นผู้ประนอมคดีแรงงำนในศำลแรงงำนกลำง กรุงเทพฯ 
•  เป็นกรรมกำร (บอร์ด) ค่ำจ้ำงขั้นต ่ำ ที่กระทรวงแรงงำน                                                  
•  เป็นที่ปรึกษำด้ำนแรงงำน จดทะเบียน ที่กระทรวงแรงงำน                                                                   
•  เป็น อนุกรรมกำรประกันสังคม ณ ส ำนักงำนใหญ่  จ. นนทบุรี  
• เป็นที่ปรึกษำด้ำนแรงงำนบริษัทฯเอกชนในเขตุกรุงเทพฯและต่ำงจังหวัด   
• เป็นวิทยำกรบรรยำยสอนกฎหมำยแรงงำน มำกกว่ำ 15 หลักสูตร  

วิทยากรบรรยายหลักสูตร 40 ประเด็น เด็ดๆ..ที่ผู้บริหารงานHR.มือใหม่ต้องรู้ 
วิทยากรบรรยายหลักสูตร Updateกฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ที่ใช้ปี2565 
วิทยากรบรรยายหลักสูตร การบริหารงาน-บริหารคนของนายจ้างในบริษัทเอกชน  
วิทยากรบรรยายหลักสูตร สวัสดิการ-ลงโทษ-เลิกจ้างที่ผู้บริหารและHR.ห้ามพลาด 
วิทยากรบรรยายหลักสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรองข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงาน 
วิทยากรบรรยายหลักสูตร การเขียนสัญญาจ้าง-เขียนระเบียบปฏิบัติ -ประกาศ -ค าส่ัง 
วิทยากรบรรยายหลักสูตร การปฏิบัติตนที่ดีขณะเป็นลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ 
วิทยากรบรรยายหลักสูตร Update กฎหมายประกันสังคมที่มีผลบังคับใช้ล่าสุดปี 2565 
วิทยากรบรรยายหลักสูตร เจาะลึก...การสรรหาว่าจ้างพนักงานใหม่เข้าท างานในองค์กร 
วิทยากรบรรยายหลักสูตร เลิกจ้างอย่างไร.ไม่ให้เกิดปัญหาลูกจ้างฟ้องศาลแรงงานภายหลัง 
วิทยากรบรรยายหลักสูตร การบริหารและขอบเขตการใช้อ านาจตามหน้าที่ของหัวหน้างาน 

วิทยากรบรรยายหลักสูตร การน าเข้าและจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายภายใต้ MOU.  
วิทยากรบรรยายหลักสูตร การจัดท าข้อบังคับในการท างานให้สอดคล้องกับกฎหมายแรงงาน                  
วิทยากรบรรยายหลักสูตร การบริหารงานกรณีสอบสวนความผิด-ลงโทษทางวินัยหรือเลิกจ้าง 
วิทยากรบรรยายหลักสูตร การเตรียมความพร้อมรับมือพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปี 2565 
วิทยากรบรรยายหลักสูตร เจาะลึก.การจ้างแรงงานผ่านบริษทัรับเหมา(outsource) ต้องบริหารอย่างไร.. 

วิทยากรบรรยายหลักสูตร ได้รับผลกระทบจากพษิ covid-19 ระบาดมนีโยบาย,ลดสวัสดิการ,ลดค่าจ้าง                                                                                 
หรือเลิกจ้าง บริหารอย่างไร..ไม่ให้ถูกฟ้องภายหลัง  
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www.hrdzenter.com 

(We are The B.E.S.T Solution You can trust) 

 

E-mail : hrdzenter@gmail.com 
 

Tel : 090 645 0992, 089-606-0444 

 

บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด (สนญ.)  เลขท่ี 171/162  ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1-1 แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 

HOTLINE : 089-606-0444, 090-6450992,  089-773-7091  :www.hrdzenter.com E-mail:hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter 

ค่าใชจ้่ายในการอบรม Online Program Zoom 

จะท าการส่งเอกสารการบรรยาย ไฟล์ PDF ทางอีเมล์ก่อนอบรม  2-3 วัน  พรอ้มรบัใบรบัรองวุฒิบตัรทางไปรษณีย ์

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษมีูลค่าเพิม่ 7% ภาษหีัก ณ ที่จ่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาพเิศษท่านละ 1,900 133 57 1,976 

สมัคร 3 เข้าฟรีเพิม่ + 1 ท่าน 5,700 399 171 5,928 

รายละเอียดหลักสูตรอ่ืน ๆ  เพิม่เติมได้ที่นี่  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/ 
 

ส ารองที่นัง่  ติดต่อเพิม่เติมได้ที่     คุณธนนันท์     090 645 0992 , 089 606 0444, Line :  hrdzenter  www.facebook.com/hrdzenter,   
IG : hrd_zenter  www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzentertraining@gmail.com , jiww456@gmail.com 

รายละเอียดการช าระเงนิ  การชำระเงิน โอนเข้าบัญชี ในนาม บริษัท ศูนยส์่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกดั   

  บัญชีออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 206-237-174-0 
 กรณีชำระเงินแล้ว กรุณา Scan  หรือถ่ายรูป  สลิป Pay in มาท่ี  Line  : hrdzenter    
 หรือ mail  : hrdzentertraining@gmail.com, jiw473@gmail.com 

   กรุณาหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด   เลขที่ผู้เสียภาษี 0105555113021 
 เลขที่ 171/162  ซอยพุทธบชูา 39  แยก 1-1  แขวงบางมด  เขตทุ่งคร ุ กรุงเทพฯ  10140 (สำนักงานใหญ่)   

 

การแจ้งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลกิก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2. กรณีที่ท่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน  1-7 วัน บริษทัฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร  

3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษทัฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งส้ิน   หรือหากท่านยังไม่ช าระค่า
สัมมนา  ทางบริษทั ต้องขอเกบ็ค่าธุรการจ านวน  30 %  ทันที    
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