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กฎหมายแรงงาน เกีย่ วกับการจ้ างเหมาแรงงานแบบ Outsourcing ตามมาตร 11/1
วันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 น. – 16.00 น.

ณ โรงแรมเจ้ าพระยาปาร์ ค ถนนรัชดาภิเษก ใกล้ MRT กทม **สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง
วิทยากร : ดร.ชยุตพงศ์ นิลอ่ อน
หัวข้ อการฝึ กอบรม
1. หลักเกณฑ์ ที่สาคัญ กฎหมายแรงงาน มาตรา 11/1 ที่เกี่ยวข้ องกับการจ้ างเหมา แบบ Outsourcing
 ความหมายของการจ้ างงานด้ วยวิธีการเหมาค่ าแรง
 การตีความ ข้ อกาหนดที่ ถกู ต้ องตามกฎหมายแรงงาน
 ความรั บผิดชอบของนายจ้ างที่ใช้ วิธีการเหมาค่ าแรง
2. สัญญาจ้ างแรงงาน หัวใจสาคัญของการจ้ างงานระหว่ างนายจ้ างและลูกจ้ าง
 องค์ ประกอบของการทาสั ญญาจ้ างแรงงาน
 หลักการในการทาสัญญาจ้ างแรงงานอย่ างรั ดกุมและถูกต้ อง
3. ข้ อแตกต่ างและผลกระทบเกี่ยวกับการทาสัญญาแต่ ละประเภทในการจ้ างงาน
สัญญาจ้ างแรงงาน
สัญญาจ้ างทาของ
ตัวแทน
4. ประเภทของสัญญาจ้ าง ที่ฝ่าย HR ต้ องทาความเข้ าใจอย่ างถูกต้ อง
สัญญาจ้ างที่มีกาหนดเวลา
สัญญาจ้ างที่ไม่ มีกาหนดเวลา
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5. ตีแตกประเด็นปั ญหาและข้ อกฎหมายที่นายจ้ าง ฝ่ าย HR ผู้บริ หารจะต้ องพิจารณาให้ รัดกุม ก่ อนดาเนินการ
จ้ างงาน
มาตรา 11/1 การจ้ างเหมาแบบ Outsource
มาตรา 12 การจ้ างแบบเหมาช่ วงงาน แตกต่ างกันอย่ างไร
เปรี ยบเทียบการจ้ างเหมาแรงงาน (Supply of Labor) กับการจ้ างเหมางาน
6. บุคคลใดบ้ าง? ที่ต้องรั บผิดร่ วมกับนายจ้ าง ตามมาตรา 11/1 การจ้ างเหมาแรงงานแบบ Outsourcing,
มาตรา 12 การจ้ างงานแบบเหมาช่ วง
ความหมายและความรั บผิดชอบของผู้รับเหมาชั้นต้ น
ความหมายและความรั บผิดชอบของผู้รับเหมาช่ วง
สิ ทธิ ไล่ เบีย้ ของผู้รับเหมาขัน้ ต้ น และผู้รับเหมาช่ วง
7. ประเด็นสาคัญ... เกี่ยวกับความรั บผิดของ “นายจ้ าง” องค์ กรที่ใช้ แรงงานภายนอก” บริ ษัท Outsource
ผู้รับจ้ างเหมาแรงงาน กรณี เกิดการฟ้ องร้ องคดี และจะต้ องรั บผิดชอบอย่ างไร ?
กรณี องค์ กรใช้ แรงงานภายนอก จะต้ องรั บผิดชอบอย่ างไร ? และสามารถดาเนินการไล่ เบีย้ กับ
บริ ษัท Outsource ได้ หรื อไม่
กรณี บริ ษัท Outsource จะต้ องรั บผิดชอบส่ วนต่ างหรื อไม่
8. ข้ อควรระวัง... การฟ้ องร้ องคดี ย้ อนหลังของลูกจ้ างมาตรา 11/1 กรณี “การจัดสิ ทธิ ประโยชน์ และ
สวัสดิการที่เป็ นธรรมโดยไม่ เลือกปฏิ บัติ จะต้ องดาเนินการอย่ างไร
9. เตรี ยมความพร้ อม... สาหรั บการตรวจสอบของสานักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน กรณี ของนายจ้ างที่มี
การจ้ างงานแบบ Outsourcing จะต้ องเตรี ยมตัวอย่ างไร อายุความฟ้ องร้ องได้ ภายในกี่ปี ?
10. ข้ อตกลงเกี่ยวกับสหภาพการจ้ าง คืออะไร หากนายจ้ างต้ องการเปลี่ยนแปลงข้ อตกลงสภาพการจ้ าง จะต้ อง
ปฏิ บัติอย่ างไร ? ให้ ถกู ต้ องตามกฎหมายแรงงาน ทาสัญญาจ้ างกับลูกจ้ างขัดแย้ งกับข้ อตกลงเกี่ยวกับสภาพ
การจ้ างมีผลหรื อไม่ อย่ างไร
11. การปรั บโครงสร้ างองค์ กรเพื่อความอยู่รอดทางเศรษฐกิจ ภายใต้ กฎหมายแรงงานต้ องทาอย่ างไร
12. กรณี พ้นสภาพการจ้ างของลูกจ้ างตามมาตรา 11/1 กรณี ปลดออก เลิกจ้ าง ใครจะเป็ นผู้จ่ายค่ าชดเชย
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13. กรณี ศึกษาคาพิพากษาศาลฎีกา คดีแรงงานที่ เกิดขึน้ จริ งและส่ งผลกระทบกับนายจ้ าง และสร้ างความ
เสี ยหายอย่ างมหาศาล
14. ถาม-ตอบทุกประเด็นปั ญหา
ค่ าใช้ จ่ายในการอบรมหักลดหย่อนภาษีได้ 200 %
ฟรี ** ค่ าเอกสารประกอบการอบรม ค่ าอาหารว่ าง 2 มือ้ อาหารกลางวันและใบรั บรองวุฒิบัตร
สถานภาพ

ค่ าลงทะเบียน

ภาษีมูลค่ าเพิม่ 7%

ภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ าย 3 %

ราคาสุ ทธิ

สมัคร 1 ท่าน

3,900

273

117

4,056

สมัคร 3 ท่าน ๆ ละ

3,300

231

99

3,432

สารองที่นั่ง ติดต่ อเพิม่ เติมได้ ที่
คุณธนนันท์ 0906450992 , 0896060444, Line : hrdzenter คุณอิศราภรณ์ 089-773-7091
www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com , www.facebook.com/hrdzenter, IG : hrd_zenter
วิธีการชาระเงิน
เช็คสั่งจ่ ายในนาม บริษัท ศูนย์ ส่งเสริมและพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ จากัด
โอนเงินเข้ าบัญชีนาม บริษัท ศูนย์ ส่งเสริมและพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ จากัด
>> ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรั ลพลาซาลาดพร้ าว บัญชีออมทรั พย์ เลขที่ 206-237-1740
(กรุ ณาส่ งสาเนาใบฝากเงิน พร้ อมใบสมัครมายังบริษัทเพื่อยืนยันการชาระเงิน และใช้ เป็ นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์ :
hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter

(ผู้เข้ าอบรมรั บผิดชอบค่ าธรรมเนียมการโอนเงินข้ ามจังหวัด)

ที่อยูใ่ นการออกเอกสารหัก ณ ที่จ่าย
ในนามบริ ษทั ศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จากัด (สานักงานใหญ่)
เลขที่ 171/162 ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1-1
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุ งเทพฯ 10140
เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี 010 5555 113 021
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การแจ้ งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถทีจ่ ะยกเลิกการเข้ าอบรมได้ ในกรณีทที่ ่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน โดยไม่ เสีย
ค่ าใช้ จ่าย
2. กรณีทที่ ่านแจ้ งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริ ษทั ฯ จะหักค่ าธุรการ ร้ อยละ 30 ของค่ าสมัคร
3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่ มาตามทีส่ ่ งใบสมัครมาแล้ ว บริษัทฯจะไม่ คืนเงินใด ๆ ทั้งสิ้น หรื อ
หากท่ านยังไม่ ชาระค่ าสั มมนา ทางบริ ษัท ต้ องขอเก็บค่ าธุรการจานวน 30 % ทันที
ต้ องการจัดอบรมรูปแบบ In-house Training ภายในองค์ กร ติดต่ อคุณจิ๋ว 090 645 0992, 089 606 0444, Line :
hrdzenter www.hrdzenter.com, E-mail : hrdzenter@gmail.com

