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 เจาะลึก ประเดน็การจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายภายใต้ MOU 
วนัที่  26  มิถุนายน  2561    เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

 @ โรงแรม Arize  ซอยสุขุมวทิ 26 ใกล้ BTS สถานีพร้อมพงษ์  ** สถานทีอ่าจมีการเปลี่ยนแปลง 
 

วทิยากร  อาจารย์สมบตัิ น้อยหว้า 

 หลกัการและเหตุผล 
 

        จากปัญหาการขาดแคลนแรงงานในบางต าแหน่งงานท่ีคนไทยไม่ท า รัฐบาลจึงได้แก้ปัญหาให้
ผู้ประกอบการได้มีแรงงานเพ่ือผลิตสินค้าให้ได้ตามความต้องการของลูกค้า ดังนั้น รัฐบาลจึงได้ท าข้อตกลง
สนธิสัญญาระหว่างประเทศ หรือเรียกว่า MOU กับประเทศท่ีมีพรมแดนติดกับประเทศไทย อาจจะมีเหตุผลเพ่ือการ
ส่ือภาษาได้ง่าย – การนับถือศาสนา – สะดวกในการเดินทางเข้า – ออก อีกท้ังยงัเป็นการส่งเสริมให้แรงงานต่างด้าวมี
รายได้ มีงานท า และได้มีโอกาสพัฒนาประสิทธิภาพแรงงานได้อีก 

วัตถุประสงค์ 
      1. เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการอบรม มีความเข้าใจ ถึงวิธีการ หรือขั้นตอนการน าแรงงานต่างด้าวเข้ามาท างานให้กับองค์กร
ได้ถกูต้อง ตามกฎหมายแรงงานไทย  
      2. เพ่ือให้การบริหารการจัดการแรงงานต่างด้าว ได้รับสิทธิต่างๆ ตามกฎหมายแรงงานไทย และได้รับทราบการ
กล่าวโทษทางวินัย  ของนายจ้าง – ลูกจ้าง ท่ีท าผิดจะได้รับโทษอย่างไร? 
      3. เพ่ือให้น าองค์ความรู้จากการอบรม  ไปปฏิบัติจริงต่อการบริหารแรงงานต่างด้าว และแรงงานไทยให้อยู่ร่วมกัน
ในองค์กร อย่างมีความสามคัคีกัน ให้เกียรติซ่ึงกันและกัน 

หัวข้ออบรม 
   1.  ข้อตกลงสนธิสัญญาระหว่างรัฐบาล  ภายใต้ MOU มีวตัถปุระสงค์อะไร? 
   2.  รัฐบาลไทยได้ออกข้อก าหนด การบริหารจัดการ การจ้างแรงงานต่างด้าว มีขึน้เพ่ืออะไร? 
   3.  นายจ้างขาดแคลนแรงงาน ต าแหน่งงานระดับปฏิบัติการ ปัญหามาจากอะไร? 
   4.  การน าแรงงานต่างด้าวเข้ามาท างาน จะเกิดผลดี ต่อองค์กรอย่างไร? 
   5.  การน าแรงงานต่างด้าวเข้ามาท างาน จะเกิดปัญหาต่อการบริหาร – การจัดการ อย่างไร? 
   6.  การจดทะเบียนจัดต้ังบริษัทน าเข้าแรงงานต่างด้าวเข้ามาท างานในประเทศ และบทบาทหน้าท่ี – ความรับผิดชอบ 
มีอะไรบ้าง? 
   7.  นายจ้างมีสิทธิจ้างแรงงานต่างด้าวเข้ามาท างานภายใต้ MOU มีงานประเภทไรบ้าง? 
   8.  การแจ้งความประสงค์ท่ีจะน าแรงงานต่างด้าวเข้ามาท างานในองค์กร ต้องเตรียมเอกสาร และด าเนินการอย่างไร? 
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   9.  ขัน้ตอนการน าแรงงานต่างด้าวเข้ามาท างาน อย่างถูกกฎหมายภายใต้ MOU ท่ีนายจ้างน าเข้าเอง หรือผ่านบริษัท
น าเข้าแรงงานต่างด้าว เข้ามาท างานในประเทศ ต้องด าเนินการอย่างไร? 
   10. แรงงานต่างด้าวท่ีจะเข้ามาท างานเป็นผู้บริหารในองค์กร จ้างให้ถกูกฎหมาย ต้องด าเนินการอย่างไร? 
   11. แรงงานต่างด้าวแจ้งความประสงค์สมคัรงานท่ีหน้าบริษัทฯ นายจ้างต้องตรวจสอบเอกสารอะไร? และนายจ้างมี
สิทธิรับเข้าท างานได้หรือไม่? 
   12. ค่าใช้จ่ายในการน าแรงงานต่างด้าวเข้ามาท างานในองค์กร มีจ านวนเท่าใด? 
   13. กรณีลูกจ้างต่างด้าวไม่ผ่านการทดลองงาน นายจ้างต้องด าเนินการอย่างไร? 
   14. ก าหนดสภาพการจ้างแรงงานต่างด้าว ให้ต่างกับแรงงานไทย ท าได้หรือไม่ 
   15. ก าหนดอัตราค่าจ้าง – ค่าตอบแทน – ค่าสวสัดิการ ให้กับแรงงานต่างด้าวต่างกัน ท าได้หรือไม่? 
   16. ก าหนดวนัลาให้กับแรงงานต่างด้าว เพ่ือลากลับภูมิล าเนาเดิม ท าได้หรือไม่? 
   17. แรงงานต่างด้าวต้องมีเอกสารติดตัวตลอดเวลา เพ่ือแสดงต่อเจ้าหน้าท่ี หรือหน่วยงานภาครัฐมีอะไรบ้าง? 
   18. ต่างด้าวมีหนังสือเดินทางเข้าเมืองมาในนามนักท่องเท่ียว นายจ้างจะรับเข้าท างานเป็นแม่บ้าน และจะขอจด
ทะเบียน เพ่ือท าใบอนุญาตท างาน ท าได้หรือไม่? 
   19. แรงงานต่างด้าวลาป่วยเป็นอาจิณ นายจ้างจะลงโทษ หรือเลิกจ้าง ต้องด าเนินการอย่างไร? 
   20. กฎหมายประกันสังคม ลูกจ้างต่างด้าว ได้รับสิทธิ 7 ประการ มีอะไรบ้าง 
   21. ลูกจ้างท างานครบสัญญาจ้างจึงกลับไปประเทศต้นทาง เม่ือกลับเข้ามาท างานอีกคร้ัง สิทธิทางประกันสังคม จะ
นับอายตุ่อเน่ืองกันหรือไม่? 
   22. กฎหมายคุ้มครองแรงงาน ฉบับแก้ไขใหม่ ก าลังจะประกาศใช้ เพ่ิมสิทธิต่างๆ แก่ลูกจ้าง มีกรณีอะไรบ้าง? 
   23. ลูกจ้างต่างด้าวเป็นกรรมการสวสัดิการ – กรรมการลูกจ้าง ได้หรือไม่? 
   24. ลูกจ้างต่างด้าวเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน หรือเป็นกรรมการสหภาพแรงงาน ได้หรือไม่? 
   25. เม่ือเกิดปัญหาการส่ือภาษาแรงงานต่างด้าวกับผู้บังคับบัญชา ผจ.บุคคลจะใช้เทคนิคอย่างไร? 
   26. บริษัทฯ ประสบปัญหาการจ่ายเงินโบนัสประจ าปีให้กับพนักงาน ผจ.บุคคลจะใช้เทคนิคอย่างไร ท่ีจะเข้าไป
ชี้แจงให้กับพนักงานเข้าใจ และยติุปัญหาได้ 
   27. ลูกจ้างต่างด้าวท างานดี เม่ือครบสัญญาจ้าง บริษัทฯ มีเจตนาจะจ้างให้ท างานต่อ จะต้องด าเนินการอย่างไร? 
   28. ลูกจ้างต่างด้าวมีพฤติกรรมเก่ียวข้องกับยาเสพติด นายจ้างจะเลิกจ้าง ต้องด าเนินการอย่างไร? 
   29. ในวนัหยดุของลูกจ้างต่างด้าว หัวหน้างานจ้างให้ไปต่อเติมบ้านพักของตน โดยจ่ายค่าจ้างเอง จะมีความผิด
หรือไม่? 
   30. นายจ้างรับแรงงานต่างด้าวเข้ามาท างานโดยไม่มีใบอนุญาตท างาน นายจ้าง – ลูกจ้าง จะได้รับโทษทางแพ่ง และ
ทางอาญา อย่างไร? 
   31. แรงงานต่างด้าวมีความผิดร้ายแรง ตามข้อบังคับในการท างานของนายจ้าง ท่ีจะต้องถกูเลิกจ้าง โดยไม่จ่าย
ค่าชดเชย มีกรณีอะไรบ้าง? 
   32. เลิกจ้างลูกจ้างต่างด้าวอย่างไร ไม่ให้เกิดปัญหามาฟ้องนายจ้างภายหลังได้ 
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   33. เม่ือลูกจ้างต่างด้าวถกูเลิกจ้าง ไปร้องทุกข์ต่อส านักงานสวสัดิการและคุ้มครองแรงงานในเขตพืน้ท่ี ท าได้
หรือไม่? 
   34. เม่ือลูกจ้างต่างด้าวถกูเลิกจ้าง ไม่ได้รับความเป็นธรรม ไปฟ้องศาลแรงงานได้หรือไม่? 
   35. ค าพิพากษาฎีกา 70 คดี ท่ีตัดสินคดีแรงงาน ผู้จัดการฝ่ายบุคคลควรรู้ มีคดีอะไรบ้าง? 
    ถาม – ตอบ – แนะน า 

วิทยากร         อาจารย์สมบัติ  น้อยหว้า 
      การศึกษา      ปริญญาตรี  รัฐประศาสนศาสตร์  
      ปัจจุบัน          เป็นผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานกลาง จ.สมทุรปราการ 

ประวัติการท างาน / ประสบการณ์ 
   • เป็นผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานกลาง 8 ปี 
   • เป็นผู้ประนอมคดีในช้ันศาลแรงงานกลาง 
   • เป็นท่ีปรึกษาด้านแรงงาน จดทะเบียนท่ีกระทรวงแรงงาน 
   • เป็นกรรมการ (บอร์ด) ค่าจ้างขัน้ต า่ท่ีกระทรวงแรงงาน 
   • เป็นอนุกรรมการประกันสังคม ส านักงานใหญ่ จ.นนทบุรี 
   • เป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท ดับบลิว เอส เอส กรุ๊ป ประเทศไทย จ ากัด 
   • เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษกฎหมายแรงงาน / กฎหมายประกันสังคม 
   • เป็นวิทยากรบรรยาย การป้องกันและส่งเสริมความปลอดภัยในการท างาน 

 
ค่าใช้จ่ายในการอบรมหักลดหย่อนภาษไีด้ 200 % 

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

สมัคร 1 ท่าน 3,900 273 117 4,056 

สมัคร 4 ท่าน ๆ ละ 2,900 203 87 3,016 

 
 

รายละเอียดหลกัสูตรอืน่ ๆ  เพิม่เติมได้ที่น่ี  คลิก๊  http://www.hrdzenter.com/ 
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ส ารองทีน่ั่ง  ติดต่อเพิม่เติมได้ที ่ 
Tel :  คุณธนนันท์ 089 606 0444 , 090-645-0992   Line  hrdzenter 
        คุณอิศราภรณ์ 0897737091 
 

www.hrdzenter.com  E-mail : hrdzenter@gmail.com , www.facebook.com/hrdzenter  IG : hrd_zenter   
 

วธีิการช าระเงิน  
เช็คส่ังจ่ายในนาม   บริษทั ศูนย์ส่งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย์ จ ากดั 

โอนเงินเข้าบัญชีนาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย์ จ ากดั  
>> ธนาคารไทยพาณชิย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที ่ 206-237-1740 

(กรุณาส่งส าเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครมายงับริษทัเพือ่ยนืยนัการช าระเงิน และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  
: hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter  

**ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด** 

 
 
 
 
 
 
 

การแจ้งยกเลกิ: 1. ผู้สมัครสามารถทีจ่ะยกเลกิการเข้าอบรมได้ ในกรณีทีท่่านยกเลกิก่อนวันงาน 10 วัน  

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
2. กรณทีีท่่านแจ้งยกเลกิก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษทัฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่า
สมัคร  
3.และในกรณทีีท่่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามทีส่่งใบสมัครมาแล้ว   บริษทัฯจะไม่คนืเงินใด ๆ  
ทัง้ส้ิน   หรือหากท่านยงัไม่ช าระค่าสัมมนา  ทางบริษทั ต้องขอเกบ็ค่าธุรการจ านวน  30 %  ทนัท ี   
 

ท่ีอยู่ในการออกเอกสารหัก ณ ท่ีจ่าย 
ในนามบริษัท  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 
เลขท่ี  171/162  ซอยพุทธบูชา  39 แยก 1-1 

แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี   0105555113021 
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