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ประเด็นปัญหาและผลกระทบ 
“กฎหมายแรงงาน เกีย่วกบัการจา้งเหมาแรงงานแบบ Outsourcing ตามมาตรา 11/1 

               วันที ่22 มถินุายน 2561 
เวลา 09.00-16.00 น. 

โรงแรมเจา้พระยาปารค์ 

ประเด็นการสมัมนาทีน่า่สนใจ 

 

หวัขอ้การสมัมนา  
1. หลกัเกณฑท์ีสํ่าคญั กฎหมายแรงงาน มาตรา 11/1 ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจา้งเหมางาน แบบ Outsourcing  

• ความหมายของการจา้งงานดว้ยวธิกีารเหมาคา่แรง 
• การตคีวาม ขอ้กําหนดทีถ่กูตอ้งตามกฎหมายแรงงาน 
• ความรับผดิชอบของนายจา้งทีใ่ชว้ธิกีารเหมาคา่แรง 
• ความรับผดิชอบของนายจา้งผูใ้หบ้รกิารแรงงานภายนอก (Labor Supplier) 

2. สญัญาจา้งแรงงาน หวัใจสําคัญของการจา้งงานระหวา่งนายจา้งและลกูจา้ง 
• องคป์ระกอบของการทําสญัญาจา้งแรงงาน 
• หลกัการในการทําสญัญาจา้งแรงงานอยา่งรัดกมุและถกูตอ้ง 

3. ขอ้แตกตา่งและผลกระทบเกีย่วกบัการทําสญัญาแตล่ะประเภทในการจา้งงาน 
• สญัญาจา้งแรงงาน 
• สญัญาจา้งทําของ 
• ตัวแทน 

4. ประเภทของสญัญาจา้ง ทีฝ่่าย HR ตอ้งทําความเขา้ใจอยา่งถกูตอ้ง 
• สญัญาจา้งทีม่กํีาหนดเวลา 
• สญัญาจา้งทีไ่มม่กํีาหนดเวลา 

5. ตแีตกประเด็นปัญหาและขอ้กฎหมายทีน่ายจา้ง ฝ่าย HR ผูบ้รหิารจะตอ้งพจิารณาใหรั้ดกมุ กอ่นดําเนนิการจา้งงาน 
• มาตรา 11/1 การจา้งเหมาแบบ Outsource 
• มาตรา 12 การจา้งแบบเหมาชว่งงาน แตกตา่งกนัอยา่งไร 
• เปรยีบเทยีบการจา้งเหมาแรงงาน (Supply of Labor) กบัการจา้งเหมางาน 

6. บคุคลใดบา้ง? ทีต่อ้งรับผดิรว่มกบันายจา้ง ตามมาตรา 11/1 การจา้งเหมาแรงงานแบบ Outsourcing , มาตรา 12 
การจา้งงานแบบเหมาชว่ง 

• ความหมายและความรับผดิของผูรั้บเหมาชัน้ตน้ 
• ความหมายและความรับผดิของผูรั้บเหมาชว่ง 
• สทิธไิลเ่บีย้ของผูรั้บเหมาชัน้ตน้ และผูรั้บเหมาชว่ง 
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7. ประเด็นสําคญั..เกีย่วกบัความรับผดิของ”นายจา้ง” องคก์รทีใ่ชแ้รงงานภายนอก”บรษัิท Outsource ผูรั้บจา้งเหมา
แรงงาน กรณีเกดิการฟ้องรอ้งคด ีและจะตอ้งรับผดิชอบอยา่งไร 

• กรณีองคก์รใชแ้รงงานภายนอก จะตอ้งรับผดิชอบอยา่งไร? และสามารถดําเนนิการไลเ่บีย้กบั บรษัิท 
Outsource ไดห้รอืไม ่

• กรณีบรษัิท Outsource จะตอ้งรับผดิชอบสว่นตา่งหรอืไม ่
 

8. ขอ้ควรระวัง..การฟ้องรอ้งคด ียอ้นหลังของลกูจา้งตามมาตรา 11/1 กรณี”การจัดสทิธปิระโยชนแ์ละสวัสดกิารทีเ่ป็น
ธรรมโดยไมเ่ลอืกปฏบิตั ิจะตอ้งดําเนนิการอยา่งไร 
 

9. เตรยีมความพรอ้ม..สําหรับการตรวจสอบของสํานักงานสวัสดกิารคุม้ครองแรงงาน กรณีของนายจา้งทีม่กีารจา้งงาน
แบบ Outsourcing จะตอ้งเตรยีมตัวอยา่งไร อายคุวามฟ้องรอ้งไดภ้ายในกีปี่? 
 
 

10. ขอ้ตกลงเกีย่วกบัสภาพการจา้ง คอือะไร หากนายจา้งตอ้งการเปลีย่นแปลงขอ้ตกลงสภาพการจา้ง จะตอ้งปฏบิตั ิ
อยา่งไร? ใหถ้กูตอ้งตามกฎหมายแรงงาน ทําสญัญาจา้งกบัลกูจา้งขดัแยง้กบัขอ้ตกลงเกีย่วกบัสภาพการจา้งมผีล
หรอืไมอ่ยา่งไร 
 

11. การปรับโครงสรา้งองคก์รเพือ่ความอยูร่อดทางเศรษฐกจิ ภายใตก้ฎหมายแรงงานตอ้งทําอยา่งไร 
12. กรณีพน้สภาพการจา้งของลกูจา้งตามมาตรา 11/1 กรณีปลดออก เลกิจา้ง ใครจะเป็นผูจ้า่ยคา่ชดเชย 
13. กรณีศกึษาคําพพิากษาศาลฎกีา คดแีรงงานทีเ่กดิขึน้จรงิและสง่ผลกระทบกบันายจา้งและสรา้งความเสยีหายอยา่ง

มหาศาล 
14. ถาม-ตอบทกุประเด็นปัญหา 

วทิยากร ดร.ชยตุพงศ ์ นลิออ่น 
 

 อัตราคา่ลงทะเบยีน/ทา่น 
    (รวมคา่เอกสาร อาหารกลางวนั และอาหารวา่งตลอดการสมัมนา) 

คา่อบรม  ราคากอ่น VAT VAT 7% ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  3% ราคาสทุธ ิ

   คา่สมัมนากรณีชําระหนา้งาน 
ราคาทา่นละ 4,000 280 (120) 4,160 

    Early Bird ชําระลว่งหนา้ 3,500 245 (105) 3,640 

ใบประกาศจากสถาบนัโปรเฟสช ัน่แนล เทรนนิง่ โซลชู ัน่ 

วธิกีารชําระเงนิ: 

1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังนี ้
1.1  ธนาคารกสกิรไทย บญัชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 

          ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  
          และแฟ็กซใ์บ Pay-in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี ที ่0-29030080 ext.9330 
          พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทา่น และชือ่หลกัสตูร 
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1.2 ชําระดว้ยเช็คบรษัิท สัง่จา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional Training Solution 
Ltd, Partnership) 
 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรัญญา 
Professional Training Solution 
Tel  02-1753330, 086-6183752  
Fax.  02-9030080 ext.9330 
www.ptstraining.in.th 
อเีมล ์ info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com 
  

กรณีหกัภาษี ณ ท่ีจา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิ่ง โซลชูัน่  

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

แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรุงเทพฯ 10510 

เลขประจําตวัผู้ เสียภาษี 0103553030100 
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แบบฟอร์มการลงทะเบียนประเด็นปัญหาและผลกระทบ 
        “กฎหมายแรงงาน เกีย่วกบัการจา้งเหมาแรงงานตามมาตรา 11/1 
                   สง่มาที ่email : ptstraining3@gmail.com หรอื Fax 02-9030080 ext.9330 

บรษิทั__________________________________________________________________________ 

 ท่ีอยู่ออกใบกาํกบัภาษี_____________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________ 

   รหสัไปรษณยี_์____________________เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษ_ี_______________________________ 

  ชื่อผูป้ระสานงาน (HR)____________________________โทรศพัท ์____________________ต่อ_______ 

   Fax: ___________________________     E-mail: _________________________________________  

  วนัสมัมนา_______________________________________________________________________ 

1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื ____________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________  

2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________________ 

หมายเหต ุ กรณียกเลิกการเข้าสมัมนากรุณาแจ้งลว่งหน้า 7 วนัก่อนวนัสมัมนา มิฉะนัน้จะต้องชําระ 30% ของราคาคา่สมัมนา 

ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบคุคลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง 

(พระราชกฤษฎีกาฉบบัท่ี 437 ใช้ 19 ตลุาคม พ .ศ . 2548 เป็นต้นไป) 
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