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Preparing hire of work contract
การท าสญัญาว่าจ้างท าของ

สญัญาจา้งท าของ เป็นชือ่เรยีกสญัญาตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์มเีรยีกขานหลายชื่อ เช่น สญัญาว่าจา้ง สญัญา
จดัจา้ง สญัญาจดัหา สญัญาจา้งซ่อม สญัญาจา้งเหมา เป็นตน้ สญัญาจา้งท าของมหีลายประเดน็ทีค่ลา้ยกบัสญัญาซือ้ขาย  แต่กม็หีลาย
ประเดน็ทีต่่างกนั  ในการจา้งท าของหลาย ๆ งานนักจดัซื้อมกัท าเป็นสญัญาซื้อขาย หรอืบางสญัญากท็ ากลบักันซึง่มคีวามเสีย่งทีจ่ะ
ตคีวามตามสญัญาต่างกบัคูส่ญัญาอนัจะเป็นเหตุใหเ้กดิขอ้พพิาทหรอืฟ้องรอ้งยงัศาลเป็นคดกีนัได้

ทา่นจะไดค้วามรูค้รบกระบวนการทัง้วธิที าสญัญาดว้ยวาจาและการท าสญัญาเป็นลายลกัษณ์อกัษร วธิกีารระบุขอ้สญัญาและ
เงือ่นแงต่่าง ๆ  ใหร้ดักุม การก าหนดคา่ปรบั แนวปฏบิตัขิองผูต้รวจงาน วธิปีฏบิตักิารรบัมอบงานหรอืไมร่บัมอบงงานทีช่ ารุดบกพร่อง 
และงานทีส่ง่มอบเลยก าหนดเวลา อายคุวาม และวธิกีารใชส้ทิธขิองฝ่ายผูว้่าจา้งบอกเลกิสญัญาฝ่ายเดยีวใหถู้กต้องตามกฎหมาย เป็น
ตน้ 

หวัข้อสมัมนา :
1. ลกัษณะ  มลูเหตุ และเป้าหมายของการท าสญัญาจา้งท าของ
2. ความแตกต่างระหวา่งสญัญาจา้งท าของกบัสญัญาซือ้ขาย  และเหตุทีต่อ้ง

พเิคราะหค์วามแตกต่างกนั
3. ความแตกต่างระหวา่งสญัญาจา้งท าของกบัสญัญาจา้งแรงงาน
4. ฝ่ายทีร่บัผดิกรณกีารงานทีจ่า้งท าพงัทลายหรอืบุบสลายลง
5. หน้าทีค่วามรบัผดิของผูร้บัจา้งท าของ
6. มผีลอยา่งไรกรณผีูว้า่จา้งรบัมอบงานโดยไมอ่ดิเอือ้น
7. ระยะเวลาทีผู่ร้บัจา้งจะตอ้งรบัผดิต่องานทีช่ ารุดบกพรอ่ง

Online
TRAINING

บรรยายโดย 
อาจารยส์ชุาติ ประเสริฐสม, Adv.C.P.S
ทีป่รกึษากฎหมายและงานจดัซือ้
IFPSM Lewis E. Spangler Award 2013
ประธานที่ปรึกษากิตติมศกัดิ ์
สมาคมบริหารงานจดัซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย

8. หน้าทีแ่ละความรบัผดิของผูว้า่จา้ง
9. บทปรบัและเรยีกคา่เสยีหาย และความระงบัของสญัญาจา้งท าของ
10.เหตุทีผู่ว้า่จา้งจะบอกเลกิสญัญาจา้งไดแ้ละวธิบีอกเลกิสญัญา
11. อายุความฟ้องรอ้งคดี
12. ตวัอยา่งสญัญาจา้งท าของ  
13. บทสรุป Q & A Test - T & F 20 ขอ้



ประวติัวิทยากร

อาจารย์สุชาติ ประเสริฐสม, Adv.C.P.S
Suchart Prasertsom
ที่ปรึกษากฎหมายและงานจัดซ้ือ
IFPSM Lewis E. Spangler Award 2013
ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย

งานในอดีต :
- ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อต่างประเทศ ห้างฯ พงษ์สิทธิ์
- ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป บริษัท ไทยฟูจิ จ ากัด
- ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บริษัท สตรองแพ็ค จ ากัด
- ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ บริษัท สตรองแพ็ค จ ากัด
- ผู้จัดการ ส านักปรึกษากฎหมายและธุรกิจ เอส พี
- Personnel & Administration Manager, บริษัท โอเซ่ (ประเทศไทย) จ ากัด

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 ส าหรับหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

แ



รายละเอียดสิทธิสมาชิก และการช าระเงิน

รายละเอียดการช าระเงิน
**สมาคมไม่อยูใ่นขา่ยทีต่อ้งถกูหกัภาษ ีณ ทีจ่่าย ตามค าส ัง่สรรพากรที ่ทป.4/2528และ ทป.19/2530ขอ้ 8(2)**

หมายเหต ุ: 
กรุณาส่งส าเนาใบโอนเงนิพรอ้มระบุชือ่ผูเ้ขา้อบรม เพือ่ยนืยนัการช าระเงนิ และด าเนินการออกเอกสารใบเสรจ็รบัเงนิ เป็นล าดบัถดัไป

อตัราค่าอบรม ONLINE หลกัสตูรอบรม 1 วนั  (6 ชัว่โมง/วนั)

ค่อบรมหลกัสตูรอบรม ONLINE

฿ 3,000
<< ระบบการเรียนการสอนแบบ Online >>

เรยีนโดยระบบ Online ผา่นโปรแกรม

ระยะเวลาการเรยีน 09:00 – 16:00 น.(6 ชัว่โมง)
ราคาพเิศษ 3,000 บาท จากปรกต ิ4,200 บาท

** หมายเหต ุ: ราคาน้ียงัไม่รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% **

**Promotion !!
สมคัรอบรม 3 ท่าน ในหลกัสตูรเดยีวกนั ท่านที ่3 ลด 50%**

ออมทรพัย ์สาขา ยอ่ยสีแ่ยกถนนจนัทน์ - เลยีบคลองชอ่งนนทรี

เลขทีบ่ญัช ี747 – 2 – 13256 – 8
ชือ่บญัช ีสมาคมบรหิารงานจดัซือ้และซพัพลายเชนแหง่ประเทศไทย

และส่ง หลกัฐานการช าระเงินมาท่ี 

training@pscmt.or.th, helpdesk@pscmt.or.th

แ
QR Code 

@pscmt
ติดต่อสอบถามข้อมลู หรือจองสมัมนาได้ท่ี

02 – 678 – 6786 ถงึ 7

Training@pscmt.or.th 

helpdesk@pscmt.or.th

www.pscmt.or.th

ThaiBuyer


