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เจาะลึก...การจ ้างแรงงานผ่านบริษัทรับเหมา(outsource) ต ้องบริหารอย่างไร..?
จัดอบรมวันที่ 14 มิถน
ุ ายน 2564 เวลา 13.00-16.00 น.
โดย อาจารย์สมบัต ิ น ้อยหว ้า
วัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้นายจ ้าง, ผู ้บริหาร หรือ HR. ทราบถึงการจ ้างแรงงานระหว่างพนักงานประจาของบริษัทฯ กับการจ ้างแรงงานทีผ
่ า่ น
บริษัทรับเหมาOutsource แตกต่างกันอย่างไร.. เช่น กรณีลก
ู จ ้างไม่ผา่ นทดลองงาน ,การลงโทษทางวินัย ,การย ้าย
หน่วยงาน หรือการเลิกจ ้าง
ิ ธิกาหนดให ้ทางาน
2. เพือ
่ ให ้ทราบถึงการกาหนดสภาพการทางานให ้ลูกจ ้างทีน
่ าเข ้าผ่านบริษัท Outsource นายจ ้างมีสท
แตกต่างไปจากลูกจ ้าง ประจาของบริษัทฯได ้มากน ้อยเพียงใด และมีการเลือกปฏิบต
ั ไิ ด ้หรือไม่ เช่น การกาหนดให ้ทางาน
ต ้องเข ้าทางานตามกะเช ้า กะบ่าย ,กะดึก , หรือ ต ้องออกไปปฏิบต
ั งิ านตามไซต์งาน , ออกไปปฏิบต
ั งิ านตามสาขาต่างๆ
ึ
3. เพือ
่ ให ้ผู ้เข ้ารับการอบรม เรียนรู ้ และเป็ นกรณีศกษาในกรณีนายจ ้างมีการบริหารงานผิดพลาดเกีย
่ วกับ เรือ
่ งการจ่ายค่าจ ้าง
,ค่าล่วงเวลา หรือ การจ่ายสวัสดิการไม่เป็ นไปตามสิทธิของลูกจ ้างทีไ่ ด ้รับตามกฎหมายกาหนด จนเป็ นเหตุให ้ลูกจ ้างได ้
ติดตามทวงถาม เช่น การเรียกร ้องสิทธิทางแรงงานจังหวัด หรือ ฟ้ องศาลแรงงาน องค์กรจะเกิดผลกระทบอะไรบ ้าง..?

หัวข้ อในการอบรม
1. วัตถุประสงค์การประกอบธุรกิจของบริ ษัทรับเหมาค่าแรง Outsource มีอะไรบ้ าง..?
2. บริ ษัทฯจะต้ องมีหน้ าที่ และความรับผิดชอบต่อพนักงานในองค์กรตามกฎหมายแรงงาน มีอะไรบ้ าง..?
 เช่น วันทางาน - การจ่ายค่าจ้ าง - การจ่ายสวัสดิการ - การลงโทษทางวินยั - การเลิกจ้ าง - การจ่ายค่าชดเชย ในกรณีตา่ งๆ
3. ผู้บริ หาร หรื อ HR. ต้ องมีความเข้ าใจวัตถุประสงค์ในการจ้ างงาน และประเภทของสัญญาจ้ างแรงงาน อะไรบ้ าง..?
 เช่น สัญญาจ้ างแรงงานปลายเปิ ด- สัญญาจ้ างแรงงานปลายปิ ด - สัญญาจ้ างทาของ - ผู้รับเหมาช่วง หรื อ ตัวแทนจาหน่าย
4. การทาสัญญาจ้ างบริ ษัทรับเหมาค่าแรง Outsource เพื่อให้ นาแรงงานเติมเต็มให้ กบั องค์กร หรื อ เพือ่ การทาสัญญาจ้ างให้ ถกู ต้ องและ เป็ น
ธรรมต้ องกาหนดเงื่อนไขการจ้ างไว้ ในสัญญาจ้ างอย่างไร..?
 เช่น ระยะเวลาการจ้ าง - การจ่ายค่าจ้ าง - การจ่ายสวัสดิการ - การส่งคืนลูกจ้ างกรณีเกิดปั ญหาในการทางาน
 มีตวั อย่าง :การเขียนสัญญาจ้ างแจกให้ ผ้ เู ข้ าร่วมสัมมนา
5. การจ้ างแรงงานตามพระราชบัญญัติค้ มุ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 11/1 กรณีให้ ลกู จ้ างรับเหมาค่าแรงที่ทางานในลักษณะเดียวกัน
กับลูกจ้ างตามสัญญาจ้ างโดยตรงได้ รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการทีเป็ นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบตั ิ นายจ้ างต้ องปฏิบตั ิอย่างไร..?
 เช่น การจ่ายค่าจ้ าง - จ่ายเงินเพิม่ จากการทางาน - การจ่ายสวัสดิการ - การปรับค่าจ้ าง - การกาหนดให้ ได้ รับสิทธิจากเงินกองทุนต่างๆ
6. สภาพการจ้ าง และสภาพการทางานมีความจาเป็ นต้ องให้ ทางานเหมือนกับพนักงานประจาของบริษัทฯหรื อไม่ เพราะอะไร..?
 การได้ รับสิทธิวนั หยุด ,วันลาต่างๆ ,การทางานประจากะเช้ า ,ต้ องเข้ ากะบ่าย , กะดึก
7. ขอบเขตการบริ หารจัดการ หรื อการลงโทษทางวินยั พนักงานที่นาเข้ าจากบริ ษัท Outsource ทาได้ เพียงใด..?
 เช่น การปฏิบตั ิงานที่ไม่ผา่ นทดลองงาน - การย้ ายหน่วยงาน - การลงโทษทางวินยั - การเลิกจ้ างเพราะเหตุตา่ งๆ
8. กรณีนายจ้ างมี นโยบายสัง่ ให้ ลกู จ้ างกักตัว 14 วัน เพื่อเฝ้าดูอาการติดเชื ้อจากcovid- 19 ระบาด ต้ องบริ หารจัดการ อย่างไร..?
 ลูกจ้ างที่ผา่ นบริษัทOutsource จะได้ รับค่าจ้ างจากใคร.. จะได้ รับสิทธิการว่างงานหรื อไม่เพราะอะไร..

9. กรณีนายจ้ างประสบปั ญหาในการประกอบธุรกิจจาก covid-19ระบาด จนเกิดวิกฤต ลูกจ้ างไม่มงี านทา ,นายจ้ างไม่มีรายได้ บริ ษัทฯ มี
นโยบายให้ ลกู จ้ างหยุดงาน 30 หรื อ 60 วัน โดยไม่จา่ ยค่าจ้ างให้ ต้ องบริ หารจัดการ อย่างไร..?
 การแจ้ งต่อหน่วยงานภาครัฐ -การได้ รับสิทธิการว่างงานของลูกจ้ างจากกองทุนประกันสังคม
 มีตวั อย่าง : การทาหนังสือ แจ้ งต่อหน่วยงานภาครัฐ แจกให้ ผ้ เู ข้ าร่วมสัมมนา
10. เมื่อนายจ้ างประสบปั ญหาทางเศรษฐกิจจากcovid-19 ระบาด จึงมีนโยบายยกเลิกสัญญาจ้ าง บริษัทรับเหมาOutsourceก่อนครบกาหนด
ตามสัญญาจ้ าง ต้ องดาเนินการอย่างไร..?
 ต้ องรับผิดต่อบริ ษัทOutsource กรณีบอกเลิกสัญญาจ้ างก่อนกาหนดหรื อไม่..- การบริ หารส่งมอบแรงงานคืนต่อบริษัทOutsource

11.

11. กรณีนายจ้ างส่งมอบลูกจ้ างคืนต่อบริ ษัทOutsourceไปแล้ ว เมื่อบริ ษัทOutsourceไม่สามารถจัดส่งลูกจ้ างไปทางาน ณ ที่บริ ษัทฯ แห่งใหม่ได้
ลูกจ้ างจะรับสิทธิอะไรบ้ าง..?
 ลูกจ้ างไม่ได้ ทางานจะได้ รับค่าจ้ างจากใคร.. จะได้ รับการว่างงานจากประกันสังคมหรื อไม่..
12. กรณีบริ ษัทOutsource จัดส่งลูกจ้ างแรงงานต่างด้ าวเข้ ามาทางาน นายจ้ างต้ องตรวจสอบอะไรบ้ าง..?
 หนังสือเดินทาง (Visa ) -ใบอนุญาตให้ ทางาน - บัตรประจาตัวแรงงานต่างด้ าว - บัตรพิสจู น์สญ
ั ชาติ
13. กรณีลกู จ้ างที่นาเข้ าจากบริษัทOutsource ตังสหภาพแรงงานขึ
้
้นในบริ ษัทฯ องค์กรจะได้ รับผลกระทบ อะไรบ้ าง..?
14. กรณีลกู จ้ างที่นาเข้ าจากบริ ษัทOutsource ทาความเสียหายต่องาน แล้ วออกจากงานไป ใครคือผู้รับผิดชอบ ในทางเสียหายต่องาน
15. เมื่อลูกจ้ างที่นาเข้ าจากบริษัทOutsource ประสบอันตราย , เจ็บป่ วย หรื อเสียชีวติ จากการทางาน องค์กรจะได้ รับผลกระทบอย่างไร..?
16. ข้ อเปรี ยบเทียบการจ้ างแรงงานที่นาเข้ าผ่านบริ ษัทOutsource เกิดผลดี และแตกต่างจากการจ้ างแรงงานประจาของบริษัทฯอย่างไร..?
17. กรณีนายจ้ างจ่ายค่าจ้ าง ,จ่ายสวัสดิการให้ กบั ลูกจ้ างผ่านบริ ษัทOutsource เมื่อบริ ษัทOutsourceไม่จา่ ย ให้ กบั ลูกจ้ าง ในกรณีนี ้ลูกจ้ าง บริ ษัท
Outsource จะติดตามทวงถาม หรื อ ฟ้องเรี ยกค่าเสียหายจาก ใคร..?
18. เมื่อลูกจ้ างที่นาเข้ าจากบริษัทOutsource ปฏิบตั งิ านกลับบริ ษัทฯไปจนเกษี ยณอายุ ในการทางานจะได้ รับ ค่าชดเชยตามค่าจ้ าง,ตามอายุใน
การทางาน , ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 118 กับใคร..?
19. ข้ อควรระวัง : การฟ้องคดีย้อนหลัง ตาม มาตรา 11/1 เพื่อเรียกร้ อง สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการที่เป็ นธรรม โดยไม่เลือกปฏิบัติ
20. อายุความในการเรี ยกร้ องสิทธิ และ ค่าดอกเบี ้ย หรื อสิทธิ ในการเรี ยกเงินเพิ่มใน กรณีตา่ งๆ
 ถาม - ตอบ - แนะนา
 ผู้เข้ าร่วมสัมมนา - นายจ้ าง - ผู้บริ หาร - ฝ่ ายHR. - บุคคลทัว่ ไป
วิทยากร อาจารย์ สมบัต ิ น ้อยหว ้า วิทยากรผู ้ทรงคุณวุฒด
ิ ้านแรงงาน






ประวัตก
ิ ารทางาน / ประสบการณ์
เป็ นผู ้พิพากษาสมทบศาลแรงงานกลาง กรุงเทพฯ 9 ปี
 เป็ นผู ้ประนอมคดีแรงงานในศาลแรงงานกลาง กรุงเทพฯ
 เป็ นกรรมการ (บอร์ด) ค่าจ ้างขัน
้ ต่า ทีก
่ ระทรวงแรงงาน
 เป็ นทีป
่ รึกษาด ้านแรงงาน จดทะเบียน ทีก
่ ระทรวงแรงงาน
 เป็ นอนุกรรมการประกันสังคม ณ สานักงานใหญ่ จ. นนทบุรี
 เป็ นผู ้ทรงคุณวุฒด
ิ ้านแรงงาน จากสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ.2562
 เป็ นทีป
่ รึกษาด ้านแรงงาน บริษัทฯเอกชนในเขตุกรุงเทพฯและต่างจังหวัด
วิทยากรบรรยายหลักสูตร 40 ประเด็น เด็ดๆ..ทีผ
่ ู ้บริหารงานHR.มือใหม่ต ้องรู ้
วิทยากรบรรยายหลักสูตร Updateกฎหมายคุ ้มครองแรงงานฉบับใหม่ทใี่ ช ้ปี 2564
วิทยากรบรรยายหลักสูตร การบริหารงาน-บริหารคนของนายจ ้างในบริษัทเอกชน
วิทยากรบรรยายหลักสูตร สวัสดิการ-ลงโทษ-เลิกจ ้างทีผ
่ ู ้บริหารและHR.ห ้ามพลาด














วิทยากรบรรยายหลักสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรองข ้อเรียกร ้องของสหภาพแรงงาน
วิทยากรบรรยายหลักสูตร การปฏิบต
ั ต
ิ นทีด
่ ข
ี ณะเป็ นลูกจ ้างในสถานประกอบกิจการ
วิทยากรบรรยายหลักสูตร เจาะลึก...การสรรหาว่าจ ้างพนักงานใหม่เข ้าทางานในองค์กร
วิทยากรบรรยายหลักสูตร เลิกจ ้างอย่างไร.ไม่ให ้เกิดปั ญหาลูกจ ้างฟ้ องศาลแรงงานภายหลัง
วิทยากรบรรยายหลักสูตร ผู ้บริหาร หัวหน ้างานลงโทษอย่างไร..ไม่ให ้ผิดกฎหมายแรงงาน
วิทยากรบรรยายหลักสูตร การนาเข ้าและจ ้างแรงงานต่างด ้าวอย่างถูกกฎหมายภายใต ้ MOU.
วิทยากรบรรยายหลักสูตร การจัดทาข ้อบังคับในการทางานให ้สอดคล ้องกับกฎหมายแรงงาน
วิทยากรบรรยายหลักสูตร การบริหารงานกรณีสอบสวนความผิด-ลงโทษทางวินัยหรือเลิกจ ้าง
วิทยากรบรรยายหลักสูตร Update กฎหมายแรงงานและกฎหมายประกันสังคมทีใ่ ช ้ล่าสุดปี 2564
วิทยากรบรรยายหลักสูตร การเตรียมความพร ้อมรับมือ พ.ร.บ.คุ ้มครองข ้อมูลส่วนบุคคล ปี 2564
วิทยากรบรรยายหลักสูตร เจาะลึก.การจ ้างแรงงานผ่านบริษัทรับเหมา(outsource) ต ้องบริหารอย่างไร.
วิทยากรบรรยายหลักสูตร เทคนิคการออกระเบียบปฏิบต
ั แ
ิ ละการพิจารณาความผิดเพือ
่ ลงโทษทางวินัย
 วิทยากรบรรยายหลักสูตรได ้รับผลกระทบจาก covid-19ระบาดมีนโยบายลดค่าใช ้จ่ายต ้องบริหารอย่างไร..

ั
อ ัตราค่าอบรมสมมนา
ท่านละ 1,500 + Vat 7% 105 = 1,605 บาท
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1. โอนผ่านบัญชธี นาคาร ดังนี้
ิ รไทย บัญชส
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Partnership)
รายละเอียดเพิม
่ เติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา

Professional Training Solution
Tel 02-1753330, 086-6183752
www.ptstraining.in.th
อีเมล์ info.ptstraining@gmail.com,

086-8929330

ptstraining3@gmail.com

กรณีหกั ภาษี ณ ที่จา่ ย หจก.โปรเฟสชัน่ แนล เทรนนิ่ง โซลูชนั่
เลขที่ 89/161 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี 0103553030100

แบบฟอร์ มการลงทะเบียน
หลักสูตร: เจาะลึก...การจ ้างแรงงานผ่านบริษัทรับเหมา(outsource)ต ้องบริหารอย่างไร..?
สง่ มาที่ email : ptstraining3@gmail.com หรือ info.ptstraining@gmail.com

บริษทั __________________________________________________________________________
ที่อยู่ออกใบกำกับภำษี _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
รหัสไปรษณีย_์ ____________________เลขประจำตัวผูเ้ สียภำษี________________________________
ชื่อผูป้ ระสำนงำน (HR)____________________________โทรศัพท์ ____________________ต่อ_______
Fax: ___________________________

E-mail: _________________________________________

วันสัมมนำ_______________________________________________________________________
1. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _________________________________________________________
ตำแหน่ง: ___________________________________มือถือ ____________________________
E-mail: ____________________________________________________________________
2. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _________________________________________________________
ตำแหน่ง: ___________________________________มือถือ: ___________________________
E-mail: _____________________________________________________________________
3. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _________________________________________________________
ตำแหน่ง: ___________________________________มือถือ: ___________________________
E-mail: _____________________________________________________________________
หมายเหตุ กรณียกเลิกการเข้ าสัมมนากรุณาแจ้ งล่วงหน้ า 7 วันก่อนวันสัมมนา มิฉะนันจะต้
้ องชาระ 30% ของราคาค่าสัมมนา

ค่ำฝึ กอบรม สำมำรถหักค่ำใช้จ่ำยทำงภำษี นิติบคุ คลได้ 200% ของค่ำใช้ จ่ำยจริ ง
(พระรำชกฤษฎีกำฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลำคม พ .ศ.2548 เป็ นต้นไป)


