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เจาะลึก ประเด็นการจ้ างแรงงานต่ างด้ าวอย่ างถูกกฎหมายภายใต้ MOU
วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 น. – 16.00 น.

@ โรงแรม Arize ซอยสุ ขุมวิท 26 ใกล้ BTS สถานีพร้ อมพงษ์

** สถานทีอ่ าจมีการเปลี่ยนแปลง

วิทยากร อาจารย์ สมบัติ น้ อยหว้ า
หลักการและเหตุผล
จากปั ญหาการขาดแคลนแรงงานในบางตาแหน่ งงานที่คนไทยไม่ ทา รั ฐบาลจึงได้ แก้ ปัญหาให้
ผู้ประกอบการได้ มีแรงงานเพื่อผลิตสิ นค้ าให้ ได้ ตามความต้ องการของลูกค้ า ดังนั้น รั ฐบาลจึงได้ ทาข้ อตกลง
สนธิ สัญญาระหว่ างประเทศ หรื อเรี ยกว่ า MOU กับประเทศที่มีพรมแดนติดกับประเทศไทย อาจจะมีเหตุผลเพื่อการ
สื่ อภาษาได้ ง่าย – การนับถือศาสนา – สะดวกในการเดินทางเข้ า – ออก อีกทั้งยังเป็ นการส่ งเสริ มให้ แรงงานต่ างด้ าวมี
รายได้ มีงานทา และได้ มีโอกาสพัฒนาประสิ ทธิ ภาพแรงงานได้ อีก
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ ารั บการอบรม มีความเข้ าใจ ถึงวิธีการ หรื อขั้นตอนการนาแรงงานต่ างด้ าวเข้ ามาทางานให้ กับองค์ กร
ได้ ถกู ต้ อง ตามกฎหมายแรงงานไทย
2. เพื่อให้ การบริ หารการจัดการแรงงานต่ างด้ าว ได้ รับสิ ทธิ ต่างๆ ตามกฎหมายแรงงานไทย และได้ รับทราบการ
กล่ าวโทษทางวินัย ของนายจ้ าง – ลูกจ้ าง ที่ทาผิดจะได้ รับโทษอย่ างไร?
3. เพื่อให้ นาองค์ ความรู้ จากการอบรม ไปปฏิ บัติจริ งต่ อการบริ หารแรงงานต่ างด้ าว และแรงงานไทยให้ อยู่ร่วมกัน
ในองค์ กร อย่ างมีความสามัคคีกัน ให้ เกียรติซึ่งกันและกัน
หัวข้ ออบรม
1. ข้ อตกลงสนธิ สัญญาระหว่ างรั ฐบาล ภายใต้ MOU มีวตั ถุประสงค์ อะไร?
2. รั ฐบาลไทยได้ ออกข้ อกาหนด การบริ หารจัดการ การจ้ างแรงงานต่ างด้ าว มีขึน้ เพื่ออะไร?
3. นายจ้ างขาดแคลนแรงงาน ตาแหน่ งงานระดับปฏิ บัติการ ปั ญหามาจากอะไร?
4. การนาแรงงานต่ างด้ าวเข้ ามาทางาน จะเกิดผลดี ต่ อองค์ กรอย่ างไร?
5. การนาแรงงานต่ างด้ าวเข้ ามาทางาน จะเกิดปั ญหาต่ อการบริ หาร – การจัดการ อย่ างไร?
6. การจดทะเบียนจัดตั้งบริ ษัทนาเข้ าแรงงานต่ างด้ าวเข้ ามาทางานในประเทศ และบทบาทหน้ าที่ – ความรั บผิดชอบ
มีอะไรบ้ าง?
7. นายจ้ างมีสิทธิ จ้างแรงงานต่ างด้ าวเข้ ามาทางานภายใต้ MOU มีงานประเภทไรบ้ าง?
8. การแจ้ งความประสงค์ ที่จะนาแรงงานต่ างด้ าวเข้ ามาทางานในองค์ กร ต้ องเตรี ยมเอกสาร และดาเนินการอย่ างไร?
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9. ขัน้ ตอนการนาแรงงานต่ างด้ าวเข้ ามาทางาน อย่ างถูกกฎหมายภายใต้ MOU ที่นายจ้ างนาเข้ าเอง หรื อผ่ านบริ ษัท
นาเข้ าแรงงานต่ างด้ าว เข้ ามาทางานในประเทศ ต้ องดาเนินการอย่ างไร?
10. แรงงานต่ างด้ าวที่ จะเข้ ามาทางานเป็ นผู้บริ หารในองค์ กร จ้ างให้ ถกู กฎหมาย ต้ องดาเนินการอย่ างไร?
11. แรงงานต่ างด้ าวแจ้ งความประสงค์ สมัครงานที่หน้ าบริ ษัทฯ นายจ้ างต้ องตรวจสอบเอกสารอะไร? และนายจ้ างมี
สิ ทธิ รับเข้ าทางานได้ หรื อไม่ ?
12. ค่ าใช้ จ่ายในการนาแรงงานต่ างด้ าวเข้ ามาทางานในองค์ กร มีจานวนเท่ าใด?
13. กรณี ลูกจ้ างต่ างด้ าวไม่ ผ่านการทดลองงาน นายจ้ างต้ องดาเนินการอย่ างไร?
14. กาหนดสภาพการจ้ างแรงงานต่ างด้ าว ให้ ต่างกับแรงงานไทย ทาได้ หรื อไม่
15. กาหนดอัตราค่ าจ้ าง – ค่ าตอบแทน – ค่ าสวัสดิการ ให้ กับแรงงานต่ างด้ าวต่ างกัน ทาได้ หรื อไม่ ?
16. กาหนดวันลาให้ กับแรงงานต่ างด้ าว เพื่อลากลับภูมิลาเนาเดิม ทาได้ หรื อไม่ ?
17. แรงงานต่ างด้ าวต้ องมีเอกสารติดตัวตลอดเวลา เพื่อแสดงต่ อเจ้ าหน้ าที่ หรื อหน่ วยงานภาครั ฐมีอะไรบ้ าง?
18. ต่ างด้ าวมีหนังสื อเดินทางเข้ าเมืองมาในนามนักท่ องเที่ยว นายจ้ างจะรั บเข้ าทางานเป็ นแม่ บ้าน และจะขอจด
ทะเบียน เพื่อทาใบอนุญาตทางาน ทาได้ หรื อไม่ ?
19. แรงงานต่ างด้ าวลาป่ วยเป็ นอาจิณ นายจ้ างจะลงโทษ หรื อเลิกจ้ าง ต้ องดาเนินการอย่ างไร?
20. กฎหมายประกันสังคม ลูกจ้ างต่ างด้ าว ได้ รับสิ ทธิ 7 ประการ มีอะไรบ้ าง
21. ลูกจ้ างทางานครบสัญญาจ้ างจึงกลับไปประเทศต้ นทาง เมื่อกลับเข้ ามาทางานอีกครั้ ง สิ ทธิ ทางประกันสังคม จะ
นับอายุต่อเนื่องกันหรื อไม่ ?
22. กฎหมายคุ้มครองแรงงาน ฉบับแก้ ไขใหม่ กาลังจะประกาศใช้ เพิ่มสิ ทธิ ต่างๆ แก่ ลูกจ้ าง มีกรณี อะไรบ้ าง?
23. ลูกจ้ างต่ างด้ าวเป็ นกรรมการสวัสดิการ – กรรมการลูกจ้ าง ได้ หรื อไม่ ?
24. ลูกจ้ างต่ างด้ าวเป็ นสมาชิ กสหภาพแรงงาน หรื อเป็ นกรรมการสหภาพแรงงาน ได้ หรื อไม่ ?
25. เมื่อเกิดปั ญหาการสื่ อภาษาแรงงานต่ างด้ าวกับผู้บังคับบัญชา ผจ.บุคคลจะใช้ เทคนิคอย่ างไร?
26. บริ ษัทฯ ประสบปั ญหาการจ่ ายเงินโบนัสประจาปี ให้ กับพนักงาน ผจ.บุคคลจะใช้ เทคนิคอย่ างไร ที่จะเข้ าไป
ชี ้แจงให้ กับพนักงานเข้ าใจ และยุติปัญหาได้
27. ลูกจ้ างต่ างด้ าวทางานดี เมื่อครบสัญญาจ้ าง บริ ษัทฯ มีเจตนาจะจ้ างให้ ทางานต่ อ จะต้ องดาเนินการอย่ างไร?
28. ลูกจ้ างต่ างด้ าวมีพฤติกรรมเกี่ยวข้ องกับยาเสพติด นายจ้ างจะเลิกจ้ าง ต้ องดาเนินการอย่ างไร?
29. ในวันหยุดของลูกจ้ างต่ างด้ าว หัวหน้ างานจ้ างให้ ไปต่ อเติมบ้ านพักของตน โดยจ่ ายค่ าจ้ างเอง จะมีความผิด
หรื อไม่ ?
30. นายจ้ างรั บแรงงานต่ างด้ าวเข้ ามาทางานโดยไม่ มีใบอนุญาตทางาน นายจ้ าง – ลูกจ้ าง จะได้ รับโทษทางแพ่ ง และ
ทางอาญา อย่ างไร?
31. แรงงานต่ างด้ าวมีความผิดร้ ายแรง ตามข้ อบังคับในการทางานของนายจ้ าง ที่จะต้ องถูกเลิกจ้ าง โดยไม่ จ่าย
ค่ าชดเชย มีกรณี อะไรบ้ าง?
32. เลิกจ้ างลูกจ้ างต่ างด้ าวอย่ างไร ไม่ ให้ เกิดปั ญหามาฟ้ องนายจ้ างภายหลังได้
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33. เมื่อลูกจ้ างต่ างด้ าวถูกเลิกจ้ าง ไปร้ องทุกข์ ต่อสานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในเขตพืน้ ที่ ทาได้
หรื อไม่ ?
34. เมื่อลูกจ้ างต่ างด้ าวถูกเลิกจ้ าง ไม่ ได้ รับความเป็ นธรรม ไปฟ้ องศาลแรงงานได้ หรื อไม่ ?
35. คาพิพากษาฎีกา 70 คดี ที่ตัดสิ นคดีแรงงาน ผู้จัดการฝ่ ายบุคคลควรรู้ มีคดีอะไรบ้ าง?
ถาม – ตอบ – แนะนา

วิทยากร

อาจารย์ สมบัติ น้ อยหว้ า

การศึกษา
ปัจจุบัน

ปริ ญญาตรี รั ฐประศาสนศาสตร์
เป็ นผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานกลาง จ.สมุทรปราการ

ประวัติการทางาน / ประสบการณ์
• เป็ นผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานกลาง 8 ปี
• เป็ นผู้ประนอมคดีในชั้นศาลแรงงานกลาง
• เป็ นที่ปรึ กษาด้ านแรงงาน จดทะเบียนที่กระทรวงแรงงาน
• เป็ นกรรมการ (บอร์ ด) ค่ าจ้ างขัน้ ตา่ ที่กระทรวงแรงงาน
• เป็ นอนุกรรมการประกันสังคม สานักงานใหญ่ จ.นนทบุรี
• เป็ นผู้จัดการฝ่ ายบุคคล บริ ษัท ดับบลิว เอส เอส กรุ๊ ป ประเทศไทย จากัด
• เป็ นวิทยากรบรรยายพิเศษกฎหมายแรงงาน / กฎหมายประกันสังคม
• เป็ นวิทยากรบรรยาย การป้ องกันและส่ งเสริ มความปลอดภัยในการทางาน

ค่ าใช้ จ่ายในการอบรมหักลดหย่ อนภาษีได้ 200 %
ฟรี ** ค่ าเอกสารประกอบการอบรม ค่ าอาหารว่ าง 2 มือ้ อาหารกลางวันและใบรั บรองวุฒิบตั ร
สถานภาพ

ค่ าลงทะเบียน

ภาษีมูลค่ าเพิม่ 7%

ภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ าย 3 %

ราคาสุ ทธิ

สมัคร 1 ท่าน

3,900

273

117

4,056

สมัคร 4 ท่าน ๆ ละ

2,900

203

87

3,016

รายละเอียดหลักสู ตรอืน่ ๆ เพิม่ เติมได้ที่นี่ คลิก๊ http://www.hrdzenter.com/
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สารองทีน่ ั่ง ติดต่ อเพิม่ เติมได้ ที่
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

วิธีการชาระเงิน
เช็คสั่งจ่ ายในนาม บริ ษทั ศูนย์ ส่งเสริ มและพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ จากัด
โอนเงินเข้ าบัญชี นาม บริ ษัท ศูนย์ ส่งเสริ มและพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ จากัด
>> ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้ าว บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 206-237-1740
(กรุณาส่ งสาเนาใบฝากเงิน พร้ อมใบสมัครมายังบริษทั เพือ่ ยืนยันการชาระเงิน และใช้ เป็ นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์
: hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter

**ผู้เข้ าอบรมรับผิดชอบค่ าธรรมเนียมการโอนเงินข้ ามจังหวัด**
ที่อยู่ในการออกเอกสารหัก ณ ที่จ่าย
ในนามบริ ษัท ศูนย์ ส่งเสริ มและพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ จากัด (สานักงานใหญ่ )
เลขที่ 171/162 ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1-1
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุ งเทพฯ 10140
เลขประจาตัวผู้เสี ยภาษี

0105555113021

การแจ้ งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถทีจ่ ะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีทที่ ่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน
โดยไม่ เสียค่ าใช้ จ่าย
2. กรณีทที่ ่ านแจ้ งยกเลิกก่ อนวันสัมมนาก่ อนวันงาน 1-7 วัน บริษทั ฯ จะหักค่ าธุรการ ร้ อยละ 30 ของค่ า
สมัคร
3.และในกรณีทที่ ่ านยกเลิกในวันสัมมนาหรื อไม่ มาตามทีส่ ่ งใบสมัครมาแล้ ว บริษทั ฯจะไม่ คนื เงินใด ๆ
ทัง้ สิ้น หรือหากท่ านยังไม่ ชาระค่ าสัมมนา ทางบริษทั ต้ องขอเก็บค่ าธุรการจานวน 30 % ทันที

