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 กฎหมายแรงงาน เกีย่วกบัการจ้างเหมาแรงงานแบบ Outsourcing   ตามมาตร 11/1 
 

วันที ่22 มิถุนายน   2561  เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค    ถนนรัชดาภิเษก  ใกล้ MRT    กทม **สถานท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลง 

วิทยากร : ดร.ชยุตพงศ์   นิลอ่อน 

หัวข้อการฝึกอบรม  

1. หลักเกณฑ์ท่ีส าคัญ  กฎหมายแรงงาน มาตรา 11/1 ท่ีเก่ียวข้องกับการจ้างเหมา แบบ Outsourcing 

 ความหมายของการจ้างงานด้วยวิธีการเหมาค่าแรง 

 การตีความ ข้อก าหนดท่ีถกูต้องตามกฎหมายแรงงาน 

 ความรับผิดชอบของนายจ้างท่ีใช้วิธีการเหมาค่าแรง 

2. สัญญาจ้างแรงงาน หัวใจส าคัญของการจ้างงานระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง 

 องค์ประกอบของการท าสัญญาจ้างแรงงาน 

 หลักการในการท าสัญญาจ้างแรงงานอย่างรัดกุมและถกูต้อง 

3. ข้อแตกต่างและผลกระทบเก่ียวกับการท าสัญญาแต่ละประเภทในการจ้างงาน 

 สัญญาจ้างแรงงาน 

 สัญญาจ้างท าของ 

 ตัวแทน 

4. ประเภทของสัญญาจ้าง ท่ีฝ่าย HR ต้องท าความเข้าใจอย่างถกูต้อง 

 สัญญาจ้างท่ีมีก าหนดเวลา 

 สัญญาจ้างท่ีไม่มีก าหนดเวลา 
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5. ตีแตกประเดน็ปัญหาและข้อกฎหมายท่ีนายจ้าง ฝ่าย HR ผู้บริหารจะต้องพิจารณาให้รัดกุม ก่อนด าเนินการ

จ้างงาน 

 มาตรา 11/1  การจ้างเหมาแบบ Outsource  

 มาตรา  12  การจ้างแบบเหมาช่วงงาน  แตกต่างกันอย่างไร 

 เปรียบเทียบการจ้างเหมาแรงงาน  (Supply of Labor)   กับการจ้างเหมางาน 

6. บุคคลใดบ้าง?  ท่ีต้องรับผิดร่วมกับนายจ้าง  ตามมาตรา 11/1   การจ้างเหมาแรงงานแบบ Outsourcing, 

มาตรา 12  การจ้างงานแบบเหมาช่วง 

 ความหมายและความรับผิดชอบของผู้ รับเหมาช้ันต้น 

 ความหมายและความรับผิดชอบของผู้ รับเหมาช่วง 

 สิทธิไล่เบีย้ของผู้รับเหมาขัน้ต้น  และผู้รับเหมาช่วง 

7. ประเดน็ส าคัญ...  เก่ียวกับความรับผิดของ “นายจ้าง”  องค์กรท่ีใช้แรงงานภายนอก”  บริษัท  Outsource 

ผู้รับจ้างเหมาแรงงาน  กรณีเกิดการฟ้องร้องคดี  และจะต้องรับผิดชอบอย่างไร ? 

 กรณีองค์กรใช้แรงงานภายนอก  จะต้องรับผิดชอบอย่างไร ?  และสามารถด าเนินการไล่เบีย้กับ

บริษัท Outsource ได้หรือไม่ 

 กรณีบริษัท  Outsource จะต้องรับผิดชอบส่วนต่างหรือไม่ 

8. ข้อควรระวงั... การฟ้องร้องคดี  ย้อนหลังของลูกจ้างมาตรา 11/1   กรณี “การจัดสิทธิประโยชน์และ

สวสัดิการท่ีเป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ  จะต้องด าเนินการอย่างไร 

9. เตรียมความพร้อม...  ส าหรับการตรวจสอบของส านักงานสวสัดิการคุ้มครองแรงงาน  กรณีของนายจ้างท่ีมี

การจ้างงานแบบ Outsourcing  จะต้องเตรียมตัวอย่างไร  อายคุวามฟ้องร้องได้ภายในก่ีปี ? 

10. ข้อตกลงเก่ียวกับสหภาพการจ้าง คืออะไร  หากนายจ้างต้องการเปล่ียนแปลงข้อตกลงสภาพการจ้าง   จะต้อง

ปฏิบัติอย่างไร ?  ให้ถกูต้องตามกฎหมายแรงงาน  ท าสัญญาจ้างกับลูกจ้างขดัแย้งกับข้อตกลงเก่ียวกับสภาพ

การจ้างมีผลหรือไม่อย่างไร  

11. การปรับโครงสร้างองค์กรเพ่ือความอยู่รอดทางเศรษฐกิจ  ภายใต้กฎหมายแรงงานต้องท าอย่างไร 

12. กรณีพ้นสภาพการจ้างของลูกจ้างตามมาตรา  11/1   กรณีปลดออก เลิกจ้าง ใครจะเป็นผู้ จ่ายค่าชดเชย 
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13. กรณีศึกษาค าพิพากษาศาลฎีกา  คดีแรงงานท่ีเกิดขึน้จริงและส่งผลกระทบกับนายจ้าง  และสร้างความ

เสียหายอย่างมหาศาล 

14. ถาม-ตอบทุกประเดน็ปัญหา  

 

ค่าใช้จ่ายในการอบรมหักลดหย่อนภาษไีด้ 200 % 

      ฟรี** ค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มือ้ อาหารกลางวนัและใบรับรองวุฒิบัตร 
สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษมีูลค่าเพิม่ 7% ภาษหีัก ณ ทีจ่่าย 3 % ราคาสุทธิ 

สมัคร 1 ท่าน 3,900 273 117 4,056 

สมัคร 3 ท่าน ๆ ละ 3,300 231 99 3,432 

 

ส ารองที่น่ัง  ติดต่อเพิม่เติมได้ที ่ 
คุณธนนันท์     0906450992 , 0896060444, Line :  hrdzenter     คุณอิศราภรณ์  089-773-7091 
www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com ,  www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 
วิธีการช าระเงนิ  
เช็คส่ังจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด 
โอนเงนิเข้าบัญชนีาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด  
>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740 
(กรุณาส่งส าเนาใบฝากเงนิ พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพ่ือยนืยันการช าระเงนิ และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : 
hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter  

(ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงนิข้ามจังหวัด)  
 
 
 

 
 
 
 
 

 

ท่ีอยูใ่นการออกเอกสารหกั ณ ท่ีจ่าย 
ในนามบริษทั  ศูนยส่์งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย ์จ ากดั  (ส านกังานใหญ่) 
เลขท่ี  171/162  ซอยพทุธบูชา  39 แยก 1-1 
แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี  010 5555 113 021 
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การแจ้งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถทีจ่ะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีทีท่่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย 

2. กรณีทีท่่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษทัฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร  
3.และในกรณทีี่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามทีส่่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งส้ิน   หรือ
หากท่านยงัไม่ช าระค่าสัมมนา  ทางบริษัท ต้องขอเกบ็ค่าธุรการจ านวน  30 %  ทนัท ี   
ต้องการจัดอบรมรูปแบบ In-house  Training  ภายในองค์กร    ติดต่อคุณจ๋ิว  090 645 0992, 089 606 0444,  Line :  

hrdzenter     www.hrdzenter.com,  E-mail : hrdzenter@gmail.com  
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