
               

 หลกัสตูร:  Online  

    เจาะลกึ...การจา้งแรงงานผา่นบรษัิทรบัเหมา(outsource) ตอ้งบรหิารอยา่งไร..? 
จัดอบรมวนัที ่7 กรกฎาคม 2564  เวลา 13.00-16.00 น.   

โดย อาจารยส์มบัต ิ นอ้ยหวา้ 

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหน้ายจา้ง, ผูบ้รหิาร หรอื HR. ทราบถงึการจา้งแรงงานระหวา่งพนักงานประจ าของบรษัิทฯ กบัการจา้งแรงงานทีผ่า่น

บรษัิทรับเหมาOutsource แตกตา่งกนัอยา่งไร.. เชน่ กรณีลกูจา้งไมผ่า่นทดลองงาน ,การลงโทษทางวนัิย ,การยา้ย

หน่วยงาน หรอืการเลกิจา้ง 

2. เพือ่ใหท้ราบถงึการก าหนดสภาพการท างานใหล้กูจา้งทีน่ าเขา้ผา่นบรษัิท Outsource นายจา้งมสีทิธกิ าหนดใหท้ างาน

แตกตา่งไปจากลกูจา้ง ประจ าของบรษัิทฯไดม้ากนอ้ยเพยีงใด และมกีารเลอืกปฏบิตัไิดห้รอืไม ่เชน่ การก าหนดใหท้ างาน

ตอ้งเขา้ท างานตามกะเชา้  กะบา่ย ,กะดกึ , หรอื ตอ้งออกไปปฏบิตังิานตามไซตง์าน , ออกไปปฏบิตังิานตามสาขาตา่งๆ 

3. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรม เรยีนรู ้และเป็นกรณีศกึษาในกรณีนายจา้งมกีารบรหิารงานผดิพลาดเกีย่วกบั เรือ่งการจา่ยคา่จา้ง

,คา่ลว่งเวลา หรอื การจา่ยสวัสดกิารไมเ่ป็นไปตามสทิธขิองลกูจา้งทีไ่ดรั้บตามกฎหมายก าหนด จนเป็นเหตใุหล้กูจา้งได ้

ตดิตามทวงถาม เชน่ การเรยีกรอ้งสทิธทิางแรงงานจังหวัด หรอื ฟ้องศาลแรงงาน องคก์รจะเกดิผลกระทบอะไรบา้ง..? 

  หวัข้อในการอบรม  

1. วตัถปุระสงค์การประกอบธุรกิจของบริษัทรับเหมาคา่แรง Outsource มีอะไรบ้าง..? 

2. บริษัทฯจะต้องมีหน้าที่ และความรับผิดชอบตอ่พนกังานในองค์กรตามกฎหมายแรงงาน มีอะไรบ้าง..? 

   เช่น วนัท างาน - การจา่ยคา่จ้าง - การจา่ยสวสัดกิาร - การลงโทษทางวินยั - การเลกิจ้าง - การจา่ยคา่ชดเชย ในกรณีตา่งๆ  

3. ผู้บริหาร หรือ HR. ต้องมีความเข้าใจวตัถปุระสงค์ในการจ้างงาน และประเภทของสญัญาจ้างแรงงาน อะไรบ้าง..? 

  เช่น สญัญาจ้างแรงงานปลายเปิด- สญัญาจ้างแรงงานปลายปิด - สญัญาจ้างท าของ - ผู้ รับเหมาชว่ง หรือ ตวัแทนจ าหนา่ย 

4. การท าสญัญาจ้างบริษัทรับเหมาคา่แรง Outsource เพื่อให้น าแรงงานเติมเต็มให้กบัองค์กร หรือ เพือ่การท าสญัญาจ้างให้ถกูต้องและ เป็น

ธรรมต้องก าหนดเง่ือนไขการจ้างไว้ในสญัญาจ้างอยา่งไร..?   

  เช่น ระยะเวลาการจ้าง - การจา่ยคา่จ้าง - การจ่ายสวสัดิการ - การสง่คืนลกูจ้างกรณีเกิดปัญหาในการท างาน  

  มีตวัอยา่ง :การเขยีนสญัญาจ้างแจกให้ผู้เข้าร่วมสมัมนา 

5. การจ้างแรงงานตามพระราชบญัญตัิคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 11/1 กรณีให้ลกูจ้างรับเหมาคา่แรงที่ท างานในลกัษณะเดยีวกนั

กบัลกูจ้างตามสญัญาจ้างโดยตรงได้รับสทิธิประโยชน์และสวสัดิการทีเป็นธรรมโดยไมเ่ลอืกปฏิบตัิ นายจ้างต้องปฏิบตัิอยา่งไร..? 

  เช่น การจา่ยคา่จ้าง - จา่ยเงินเพิม่จากการท างาน - การจา่ยสวสัดิการ - การปรับคา่จ้าง - การก าหนดให้ได้รับสทิธิจากเงินกองทนุตา่งๆ  

6. สภาพการจ้าง และสภาพการท างานมคีวามจ าเป็นต้องให้ท างานเหมือนกบัพนกังานประจ าของบริษัทฯหรือไม ่เพราะอะไร..?   

  การได้รับสทิธิวนัหยดุ ,วนัลาตา่งๆ ,การท างานประจ ากะเช้า ,ต้องเข้ากะบา่ย , กะดกึ 

7. ขอบเขตการบริหารจดัการ หรือการลงโทษทางวินยัพนกังานท่ีน าเข้าจากบริษัท Outsource ท าได้เพียงใด..?    

  เช่น การปฏิบตัิงานท่ีไมผ่า่นทดลองงาน - การย้ายหนว่ยงาน - การลงโทษทางวินยั - การเลกิจ้างเพราะเหตตุา่งๆ  

8. กรณีนายจ้างมี นโยบายสัง่ให้ลกูจ้างกกัตวั 14 วนั เพื่อเฝา้ดอูาการติดเชือ้จากcovid- 19 ระบาด ต้องบริหารจดัการ อยา่งไร..?    



  ลกูจ้างที่ผา่นบริษัทOutsource จะได้รับคา่จ้างจากใคร.. จะได้รับสทิธิการวา่งงานหรือไมเ่พราะอะไร..    

9. กรณีนายจ้างประสบปัญหาในการประกอบธุรกิจจาก covid-19ระบาด จนเกิดวิกฤต ลกูจ้างไมม่งีานท า ,นายจ้างไมม่ีรายได้ บริษัทฯ    มี

นโยบายให้ลกูจ้างหยดุงาน 30 หรือ 60 วนั โดยไมจ่า่ยคา่จ้างให้ ต้องบริหารจดัการ อยา่งไร..?    

   การแจ้งตอ่หนว่ยงานภาครัฐ -การได้รับสทิธิการวา่งงานของลกูจ้างจากกองทนุประกนัสงัคม 

  มีตวัอยา่ง : การท าหนงัสอื แจ้งตอ่หนว่ยงานภาครัฐ แจกให้ผู้ เข้าร่วมสมัมนา 

10. เมื่อนายจ้างประสบปัญหาทางเศรษฐกิจจากcovid-19 ระบาด จงึมีนโยบายยกเลกิสญัญาจ้าง บริษัทรับเหมาOutsourceก่อนครบก าหนด

ตามสญัญาจ้าง ต้องด าเนินการอยา่งไร..?  

  ต้องรับผิดตอ่บริษัทOutsource กรณีบอกเลกิสญัญาจ้างก่อนก าหนดหรือไม.่.- การบริหารสง่มอบแรงงานคืนตอ่บริษัทOutsource             11.  

11. กรณีนายจ้างสง่มอบลกูจ้างคืนตอ่บริษัทOutsourceไปแล้ว เมื่อบริษัทOutsourceไมส่ามารถจดัสง่ลกูจ้างไปท างาน ณ ที่บริษัทฯ แหง่ใหมไ่ด้

ลกูจ้างจะรับสทิธิอะไรบ้าง..? 

  ลกูจ้างไมไ่ด้ท างานจะได้รับคา่จ้างจากใคร.. จะได้รับการวา่งงานจากประกนัสงัคมหรือไม.่. 

12.  กรณีบริษัทOutsource จดัสง่ลกูจ้างแรงงานตา่งด้าวเข้ามาท างาน นายจ้างต้องตรวจสอบอะไรบ้าง..?  

  หนงัสอืเดินทาง (Visa ) -ใบอนญุาตให้ท างาน - บตัรประจ าตวัแรงงานตา่งด้าว - บตัรพิสจูน์สญัชาต ิ

13.  กรณีลกูจ้างที่น าเข้าจากบริษัทOutsource ตัง้สหภาพแรงงานขึน้ในบริษัทฯ องค์กรจะได้รับผลกระทบ อะไรบ้าง..?  

 14.  กรณีลกูจ้างที่น าเข้าจากบริษัทOutsource ท าความเสยีหายตอ่งาน แล้วออกจากงานไป ใครคือผู้ รับผิดชอบ ในทางเสยีหายตอ่งาน 

 15.  เมื่อลกูจ้างที่น าเข้าจากบริษัทOutsource ประสบอนัตราย , เจ็บป่วย หรือเสยีชีวติจากการท างาน องค์กรจะได้รับผลกระทบอยา่งไร..? 

 16.  ข้อเปรียบเทียบการจ้างแรงงานท่ีน าเข้าผา่นบริษัทOutsource เกิดผลดี และแตกตา่งจากการจ้างแรงงานประจ าของบริษัทฯอยา่งไร..? 

 17.  กรณีนายจ้างจ่ายคา่จ้าง ,จา่ยสวสัดกิารให้กบัลกูจ้างผา่นบริษัทOutsource เมื่อบริษัทOutsourceไมจ่า่ย ให้กบัลกูจ้าง ในกรณีนีล้กูจ้าง บริษัท

Outsource จะติดตามทวงถาม หรือ ฟอ้งเรียกคา่เสยีหายจาก ใคร..? 

 18.  เมื่อลกูจ้างที่น าเข้าจากบริษัทOutsource ปฏิบตังิานกลบับริษัทฯไปจนเกษียณอาย ุในการท างานจะได้รับ คา่ชดเชยตามคา่จ้าง,ตามอายใุน

การท างาน , ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 118 กบัใคร..? 

 19.  ข้อควรระวงั : การฟอ้งคดีย้อนหลงั ตาม มาตรา 11/1 เพื่อเรียกร้อง สทิธิประโยชน์ และสวสัดกิารท่ีเป็นธรรม โดยไมเ่ลอืกปฏิบตัิ 

 20.  อายคุวามในการเรียกร้องสทิธิ และ คา่ดอกเบีย้ หรือสทิธิ ในการเรียกเงินเพิ่มใน กรณีตา่งๆ                          

 ถาม - ตอบ - แนะน า 

 ผู้ เข้าร่วมสมัมนา - นายจ้าง - ผู้บริหาร - ฝ่ายHR. - บคุคลทัว่ไป 

วทิยากร  อาจารย ์สมบตั ินอ้ยหวา้ วทิยากรผูท้รงคณุวฒุดิา้นแรงงาน                                   

ประวัตกิารท างาน / ประสบการณ์  

เป็นผูพ้พิากษาสมทบศาลแรงงานกลาง กรงุเทพฯ 9 ปี  

  เป็นผูป้ระนอมคดแีรงงานในศาลแรงงานกลาง กรงุเทพฯ 

  เป็นกรรมการ (บอรด์) คา่จา้งขัน้ต ่า ทีก่ระทรวงแรงงาน                                                                                         

 เป็นทีป่รกึษาดา้นแรงงาน จดทะเบยีน ทีก่ระทรวงแรงงาน                                      

  เป็นอนุกรรมการประกนัสงัคม ณ ส านักงานใหญ ่ จ. นนทบรุ ี 

 เป็นผูท้รงคณุวฒุดิา้นแรงงาน จากสถาบนัวจิัยและพัฒนา พ.ศ.2562  

 เป็นทีป่รกึษาดา้นแรงงาน บรษัิทฯเอกชนในเขตกุรงุเทพฯและตา่งจังหวัด 

 วทิยากรบรรยายหลักสตูร 40 ประเด็น เด็ดๆ..ทีผู่บ้รหิารงานHR.มอืใหมต่อ้งรู ้ 

 วทิยากรบรรยายหลักสตูร Updateกฎหมายคุม้ครองแรงงานฉบบัใหมท่ีใ่ชปี้2564  



 วทิยากรบรรยายหลักสตูร การบรหิารงาน-บรหิารคนของนายจา้งในบรษัิทเอกชน  

 วทิยากรบรรยายหลักสตูร สวัสดกิาร-ลงโทษ-เลกิจา้งทีผู่บ้รหิารและHR.หา้มพลาด  

 วทิยากรบรรยายหลักสตูร เทคนคิการเจรจาตอ่รองขอ้เรยีกรอ้งของสหภาพแรงงาน  

 วทิยากรบรรยายหลักสตูร การปฏบิตัตินทีด่ขีณะเป็นลกูจา้งในสถานประกอบกจิการ  

 วทิยากรบรรยายหลักสตูร เจาะลกึ...การสรรหาวา่จา้งพนักงานใหมเ่ขา้ท างานในองคก์ร  

 วทิยากรบรรยายหลักสตูร เลกิจา้งอยา่งไร.ไมใ่หเ้กดิปัญหาลกูจา้งฟ้องศาลแรงงานภายหลัง  

 วทิยากรบรรยายหลักสตูร ผูบ้รหิาร หัวหนา้งานลงโทษอยา่งไร..ไมใ่หผ้ดิกฎหมายแรงงาน  

 วทิยากรบรรยายหลักสตูร การน าเขา้และจา้งแรงงานตา่งดา้วอยา่งถกูกฎหมายภายใต ้MOU.  

  วทิยากรบรรยายหลักสตูร การจัดท าขอ้บงัคับในการท างานใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายแรงงาน                                 

 วทิยากรบรรยายหลักสตูร การบรหิารงานกรณีสอบสวนความผดิ-ลงโทษทางวนัิยหรอืเลกิจา้ง  

 วทิยากรบรรยายหลักสตูร Update กฎหมายแรงงานและกฎหมายประกนัสงัคมทีใ่ชล้า่สดุปี2564 

 วทิยากรบรรยายหลักสตูร การเตรยีมความพรอ้มรับมอื พ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล ปี 2564 

 วทิยากรบรรยายหลักสตูร เจาะลกึ.การจา้งแรงงานผา่นบรษัิทรับเหมา(outsource) ตอ้งบรหิารอยา่งไร.  

 วทิยากรบรรยายหลักสตูร เทคนคิการออกระเบยีบปฏบิตัแิละการพจิารณาความผดิเพือ่ลงโทษทางวนัิย  

 วทิยากรบรรยายหลักสตูรไดรั้บผลกระทบจาก covid-19ระบาดมนีโยบายลดคา่ใชจ้า่ยตอ้งบรหิารอยา่งไร.. 

 

อตัราคา่อบรมสมัมนา ทา่นละ 1,500 + Vat 7% 105 = 1,605  บาท 

วธิกีารช าระเงนิ: 

1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังนี ้
1.1  ธนาคารกสกิรไทย บญัชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 
1.2 ธนาคารกรงุเทพ บัญชอีอมทรัพย ์เลขที ่029-7110496 

          ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  
          และแฟ็กซใ์บ Pay-in และหนังสอืรับรองหกั ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี ที ่ 
          พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทา่น และชือ่หลกัสตูร 

1.2 ช าระดว้ยเช็คบรษัิท สัง่จา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional Training Solution Ltd, 
Partnership) 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรัญญา 086-8929330 
Professional Training Solution 
Tel  02-1753330, 086-6183752  
www.ptstraining.in.th 
อเีมล ์ info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com 
  

กรณีหกัภาษี ณ ท่ีจา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิ่ง โซลชูัน่   

เลขท่ี 89/161 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสเุรนทร์ 21 แยก 3  

แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรุงเทพฯ 10510 

เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษี 0103553030100 

 

 

mailto:info.ptstraining@gmail.com


แบบฟอร์มการลงทะเบียน 

    หลกัสตูร: เจาะลกึ...การจา้งแรงงานผา่นบรษัิทรับเหมา(outsource)ตอ้งบรหิารอยา่งไร..? 

สง่มาที ่email : ptstraining3@gmail.com  หรอื  info.ptstraining@gmail.com 

  บรษิทั__________________________________________________________________________ 

   ท่ีอยู่ออกใบก ำกบัภำษี_____________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________ 

   รหสัไปรษณยี_์____________________เลขประจ ำตวัผูเ้สยีภำษ_ี_______________________________ 

  ชื่อผูป้ระสำนงำน (HR)____________________________โทรศพัท ์____________________ต่อ_______ 

   Fax: ___________________________     E-mail: _________________________________________  

  วนัสมัมนำ_______________________________________________________________________ 

1. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _________________________________________________________ 
ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื ____________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________  

2. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _________________________________________________________ 
ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________________ 

3. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _________________________________________________________ 
ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 

     E-mail: _____________________________________________________________________ 

หมายเหต ุ กรณียกเลกิการเข้าสมัมนากรุณาแจ้งลว่งหน้า 7 วนัก่อนวนัสมัมนา มิฉะนัน้จะต้องช าระ 30% ของราคาคา่สมัมนา 

ค่ำฝึกอบรม สำมำรถหกัค่ำใช้จ่ำยทำงภำษีนิติบคุคลได้ 200% ของค่ำใช้จ่ำยจริง 

(พระรำชกฤษฎีกำฉบบัท่ี 437 ใช้ 19 ตุลำคม พ .ศ . 2548 เป็นต้นไป) 

  

mailto:ptstraining3@gmail.com%20%20หรือ

