Professional Training Solution Ltd.[Labor Law] [Pick the date]

ประเด็น..แรงงานต่างด้าว จ้างอย่างไรให้ถูกกฎหมาย..?
วันที่ 30 พฤษภาคม 2561
โรงแรมอไร้ ซ สุขมุ วิท ซอย 26
ประเด็นทีน
่ า่ สนใจ
•
•
•

การบริหารจัดการแรงงานต่างด ้าวอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต ้กฎหมายแรงงานไทย
การ Outsource กฎหมายยุค คสช.ออกมาจะมีปัญหาการบริหารจัดการแรงงานต่างด ้าวภายใต ้กฎหมายแรงงาน
ไทยเพียงใด
บทลงโทษ ทัง้ นายจ ้างและลูกจ ้าง กรณี ฝ่ าฝื นและปฏิบต
ั ไิ ม่ถก
ู ต ้องตาม กฎหมายไทยทัง้ ทางแพ่งและอาญา

ั
ห ัวข้อสมมนา
(09:00-16:00 น.)
ิ ธิภาพ ภายใต ้กฎหมายแรงงานไทย
1. การบริหารจัดการแรงงานต่างด ้าวอย่างมีประสท
้ งต้นเกีย
2. ความรูเ้ บือ
่ วก ับ พระราชบ ัญญ ัติวา
่ ด้วยการ ทํางานของคนต่างด้าวทว่ ั ไปและ CLMV
(ก ัมพูชา-ลาว-พม่า-เวียตนาม)
•
•
•
•
•
•
•

ข ้อควรปฏิบต
ั ข
ิ องนายจ ้างในการจ ้างคนต่างด ้าว การจ ้างแรงงานต่างด ้าว อย่างถูกกฎหมายต ้อง ทําอย่างไร?
หลักเกณฑ์ และขัน
้ ตอน หน ้าทีข
่ องนายจ ้างในการขอ อนุญาตจ ้างแรงงานต่างด ้าว หรือการขอ Work Permit
ขัน
้ ตอนการนํ าเข ้าแรงงานต่างด ้าว CLMV ทีถ
่ ก
ู ต ้อง ตามกฎหมาย
กรณีคนต่างด ้าว หมดวาระ หรือลาออกจากบริษัท คน ต่างด ้าวหรือนายจ ้างจะต ้องดําเนินการอย่างไรบ ้าง? การ
แจ ้งยกเลิกการจ ้างแรงงานต่างด ้าวทีถ
่ ก
ู ต ้อง
แรงงานต่างด ้าวทีไ่ ม่มเี อกสารหลักฐานใดๆ นายจ ้าง สามารถรับเข ้าทํางานได ้หรือไม่ได ้
Outsource ต่างด ้าว กฎหมายใหม่ยค
ุ คสช.เป็ นอย่างไร ทําได ้เพียงใด ปั ญหาและผลกระทบ
ทางออกในการ Outsource ต่างด ้าว

3.กฎหมายแรงงานไทยสําหรับนายจ ้างทีม
่ ล
ี ก
ู จ ้างทีเ่ ป็ น ต่างด ้าวต ้องปฏิบต
ั อ
ิ ย่างไรบ ้าง หากฝ่ าฝื นมีโทษทัง้ ทาง แพ่ง
และทางอาญาอย่างไร
ี และวิชาชพ
ี ทีห
4.นายจ้างร ับคนต่างด้าวมาทํางานแต่ฝ่าฝื นพระราช กฤษฎีกากําหนดงานในอาชพ
่ า้ มคน ต่าง
ด้าวทํา พ.ศ. 2522 และ (ฉบ ับที่ 2) พ.ศ. 2536 ทงั้ ทีม
่ ี Work Permit แล้ว มีผลตามกฎหมายต่อหรือไม่
ิ ธิของแรงงานต่างด้าวและหน้าทีน
5.สท
่ ายจ้างทีป
่ ระกอบกิจการในประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วยแรงงาน
•
•
•
•

จ้างงานต่างด้าวต่างเพศจะกําหนดอ ัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน สภาพการจ้างทีใ่ ห้ไม่เหมือนก ันได้หรือไม่
ั
ต้องจ ัดว ันหยุดตามประเพณี ว ันหยุดประจําสปดาห์
ว ัน หยุดพ ักผ่อนประจําปี ให้หรือไม่ ถ้าต้องจ ัดให้ จ ัดให้ตา
่ ง
จากแรงงานไทยได้หรือไม่
นายจ้างสามารถกําหนดสว ัสดิการให้แรงงานต่างด้าวได้ ร ับต่างไปจากแรงงานไทยได้หรือไม่ ถ้าเป็นการให้นอก
กฎหมายกําหนด แม้จะเป็นการเลือกปฏิบ ัติก็ทําได้จริง หรือไม่
ั
การทําสญญาจ้
างแรงงานลูกจ้างต่างด้าวมีรูปแบบ อย่างไร สามารถจ้างแบบไหนได้บา้ ง และต้องมีภาษาต่างด้าว
ั
นนๆ
ั้ กําก ับใน สญญาด้
วยหรือไม่
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•
•
•
•
•
•

ลูกจ้างต่างด้าวเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานได้ แต่เป็น กรรมการสหภาพฯ ไม่ได้ เมือ
่ สหภาพแรงงานทําข้อ ตกลง
ิ ธิประโยชน์และสว ัสดิการตามข้อตกลงเกีย
เกีย
่ วก ับสภาพการจ้างไว้แล้ว ลูกจ้างต่างด้าวจะ ได้สท
่ วก ับ สภาพการ
จ้างนนด้
ั้ วยหรือไม่
สิทธิการลาหยุดงานอะไรบ้างทีล
่ ก
ู จ้างต่างด้าวได้ร ับ
Work Permit มีอายุ 2 ปี พอหมดอายุ แต่ได้กล ับมาทํางานต่อก ับนายจ้างเดิมอีก อายุงานจะน ับต่อเนือ
่ งหรือไม่
ถ้าไม่อยากให้น ับอายุงานต่อเนือ
่ งทําได้อย่างไรเพือ
่ ทีน
่ ายจ้างไม่ตอ
้ งไปจ่ายค่าชดเชยให้ตามอายุงาน
ั
้ สุดเลยหรือไม่ หรือจะถือเป็น
หากลูกจ้างต่างด้าวไม่ได้ร ับอนุญาตให้ตอ
่ วีซ่าเมือ
่ ครบ1 ปี สญญาจ้
างจะถือว่าสิน
การพ้นสภาพการเป็นลูกจ้างอย่างไรก ันแน่
ิ ธิได้ร ับสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า จากนายจ้างหรือไม่ กรณีใดบ้าง
ลูกจ้างต่างด้าวมีสท
ั
ลูกจ้างต่างด้าวทํางานทุกกรณีตอ
่ สปดาห์
รวมก ันห้ามเกิน 84 ชว่ ั โมงต่อคน จริงหรือ

6. การเลิกจ ้าง การใชวิ้ นัยและการลงโทษแรงงานต่างด ้าวตามกฎหมายว่าด ้วยแรงงาน
•
•
•
•
•
•
•
•

ิ ธิเลิกจ ้างและลงโทษกรณีใดบ ้าง นายจ ้างจะฝ่ าฝื น MOU ระหว่างรัฐบาลไทยกับ
ลูกจ ้างต่างด ้าวนายจ ้างไทยมีสท
รัฐบาลของ CLMV หรือไม่
หากนายจ ้างจะบอกกล่าวเลิกสัญญาจ ้างต่อลูกจ ้างต่างด ้าวมีวธิ ก
ี ารอย่างไรและสามารถบอกเลิกสัญญาจ ้าง
ก่อน Work Permit หมดอายุได ้หรือไม่
ทดลองงานลูกจ ้างต่างด ้าวแล ้วประเมินผลการปฏิบต
ั งิ านช่วงทดลองงานไม่ผา่ น นายจ ้างต ้องทําอย่างไร
ลูกจ ้างต่างด ้าวทําผิดวินัยร ้ายแรงถึงขัน
้ เลิกจ ้างไม่จา่ ยค่าบอกกล่าวล่วงหน ้าและค่าชดเชย ได ้แก่กรณีใดบ ้าง
การพ ้นสภาพการเป็ นลูกจ ้างของแรงงานต่างด ้าวมีวธิ ใี ดบ ้าง เหมือนลูกจ ้างคนไทยหรือไม่ อย่างไร
ลูกจ ้างต่างด ้าวไม่ได ้รับความเป็ นธรรมหรืออยากฟ้ องนายจ ้างจะฟ้ องทีศ
่ าลแรงงานได ้หรือไม่ อย่างไร
กฎหมายว่าด ้วยการขัดกันทีห
่ ้ามฟ้ องศาลแรงงานในประเทศไทยจนกว่าจะดําเนินการตามกฎหมายระหว่าง
ประเทศก่อนเป็ นอย่างไร จึงจะกลับมาฟ้ องต่อกัน ณ ศาลแรงงานในประเทศไทยได ้
หักค่าจ ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทํางานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุดเพือ
่ เป็ นการลงโทษลูกจ ้างต่างด ้าวได ้
หรือไม่ ทัง้ ทีก
่ ฎหมายคุ ้มครองแรงงานห ้ามหักไว ้

 อัตราค่าลงเบียน/ท่าน

(รวมค่าวิทยากร ค่าเอกสารการบรรยาย อาหารกลางว ัน เครือ
่ งดืม
่ ตลอดงาน)
ค่าอบรม
ราคาก่อน VAT
ภาษีห ัก ณ ทีจ
่ า
่ ย
ราคาสุทธิ
VAT 7%
3%
ค่าอบรม / 1 ท่าน

3,900

273

(117)

4,056

Early Bird

3,500

245

(105)

3,640

มีวฒ
ุ บ
ิ ัตร
การชําระค่าธรรมเนียม

ี ร์เช็ค ขีดคร่อม สง่ ั จ่ายในนาม
1. ชําระโดยสง่ ั จ่ายเช็ค/แคชเชย
หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิง่ โซลูชั่น (Professional Training Solution Ltd.,Partnership)
เลขที่ 89/161 ซอยพระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
ี ภาษี 0103553030100
เลขประจําตัวผู ้เสย

2. โอนเงินเข้าบ ัญช ี
ิ รไทย จํากัด (มหาชน) สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ บัญชอ
ี อมทรัพย์ เลขที่ 732-245823-8
ธนาคารกสก
ี อมทรัพย์ เลขที่ 029-711049-6
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาโลตัสรามอินทรา 109 บัญชอ
สง่ Pay-in มาที่ Fax.02-9030080 ext. 9330
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ผู้เข้ าอบรมรั บผิดชอบค่ าธรรมเนียมการโอนเงินข้ ามจังหวัด
รายละเอียดเพิม
่ เติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา 080-2545660

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

แบบฟอร์มการลงทะเบียน

ประเด็น..แรงงานต่างด้าว จ้างอย่างไรให้ถูกกฎหมาย..?

ส่ งมาที่ 02-9030080 ext. 9330 หรื อ ptstraining3@gmail.com
บริษทั _______________________________________________________________________________
ที่อยู่ออกใบกํากับภาษี __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
เลขภาษี ____________________________________________รหัสไปรษณีย_์ ____________________
ชื่อผูป้ ระสานงาน (HR)____________________________โทรศัพท์ _______________________ต่อ_______
Fax: _________________________ E-mail: _____________________________________________
วันสัมมนา____________________________________________________________________________
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________
ตําแหน่ ง: ___________________________________มือถือ __________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________
2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________
ตําแหน่ ง: ___________________________________มือถือ: __________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________

หมายเหตุ

กรณียกเลิกการเข้ าสั มมนากรุ ณาแจ้ งล่ วงหน้ า 7 วันก่ อนวันสั มมนา มิฉะนั้นจะต้ องชําระ 50% ของราคาค่ าสั มมนา
กรณีหกั ภาษี ณ ที่จา่ ย ส่งเอกสารมาที่
หจก.โปรเฟสชัน่ แนล เทรนนิ่ง โซลูขนั่
เลขที่ 89/161 หมูบ่ ้ านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
เลขประจําตัวผู้เสียภาษี 0103553030100
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