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หลกัการและเหตุผล 

การทีบ่รษิทัเอกชนรบัคนเขา้ท างานในองคก์รมหีลายประเภท มอีุตสาหกรรมบางประเภททีค่นไทยไมท่ า ท าใหน้ายจา้งขาดแคลน
แรงงาน จากปญัหาดงักล่าวจงึเป็นทีม่าของการจา้งแรงงานต่างดา้วภายใต ้MOU หรอืขอ้ตกลงทีร่่วมมอืกนัทัง้สองฝา่ย เพื่อสนองการประกอบ
ธุรกจิใหเ้ดนิหน้าไปถงึจุดหมายตามทีต่อ้งการ ซึง่การรบัแรงงานต่างดา้วเขา้มาท างานในประเทศ กจ็ะมขี ัน้ตอนของขอ้กฎหมาย ซึง่ประเทศ
เพื่อนบา้นของไทยเรา กถ็อืโอกาสเขา้มาท างานใหก้บันายจา้งไดง้่าย เพราะการเดนิทางสะดวก ภาษาพดูกเ็รยีนรูไ้ดง้่าย และขนบธรรมเนียม
ประเพณี หรอืการนบัถอืศาสนา กเ็ป็นเรื่องทีป่ฏบิตัเิหมอืนกนั 

วตัถปุระสงค ์

     1. เพื่อใหผู้เ้ขา้รบัการอบรม มคีวามรู ้ความเขา้ใจ ในการทราบทีม่าของแรงงานต่างดา้วทีถ่กูกฎหมาย และผดิกฎหมาย รวมไปถงึ
ค่าธรรมเนียมของการน าเขา้ต่างๆ  
     2. เพื่อใหท้ราบถงึสทิธต่ิางๆ อนัพงึมพีงึได ้ของแรงงานต่างดา้ว ภายใตพ้ระราชก าหนดทีบ่ญัญตัไิวต้ามกฎหมาย  
    3. เพื่อใหผู้ป้ฏบิตัทิราบถงึ กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั ในการท างาน และการกล่าวโทษต่างๆ หรอืวธิทีีจ่ะเลกิจา้ง ใหล้กูจา้งมคีวามพงึพอใจต่อ
การเลกิจา้ง  
    4. เพื่อใหท้ราบถงึกระบวนการต่อสูค้ดใีนชัน้ศาล การปฏบิตัติน ใหอ้ยู่ในวนิยัของศาล เพื่อใหศ้าลพจิารณาและตดัสนิให้ชนะคด ี

หวัขอ้การอบรม 

1. ขอ้บงัคับในการท างานคอือะไร? 

2. ประกาศ ระเบยีบ ค าสัง่ ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งไร? 

3. ท าไมตอ้งจา้งแรงงานตา่งดา้ว มขีอ้ด ี–ขอ้เสยี ตา่งกนัอยา่งไร 

4. การจา้งแรงงานตา่งดา้วอยา่งถกูกฎหมายภายใต ้MOU มอีะไรบา้ง? 

กฎหมายแรงงาน กบัการจา้งแรงงานตา่งดา้ว 
อยา่งถกูกฎหมายภายใต ้MOU 

24 พฤษภาคม 2561 
เวลา 9.00-16.00น.  โรงแรมอไรซ้ สขุมุวทิ 26  
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5. นายจา้งไมม่แีรงงานตา่งดา้ว จะตอ้งมขีัน้ตอนการน าแรงงานตา่งดา้วเขา้มาท างานอยา่งไร? 

6. นายจา้งมแีรงงานตา่งดา้วอยูแ่ลว้ ตอ้งการจา้งใหถ้กูกฎหมาย ตอ้งตรวจสอบเอกสารอยา่งไร? 

7. นายจา้งรับแรงงานตา่งดา้วเขา้ท างานโดยไมม่ใีบอนุญาตท างาน นายจา้งจะมโีทษอยา่งไร? และลกูจา้งจะมโีทษ
อยา่งไร? 

8. ผูใ้ดประกอบธรุกจิน าแรงงานตา่งดา้วเขา้มาท างานใหก้บันายจา้งโดยผดิกฎหมาย จะมโีทษอยา่งไร? 

9. การเลกิจา้งแรงงานตา่งดา้วในกรณีตา่งๆ มอีะไรบา้ง? 

10. นายจา้งตอ้งแจง้ตอ่นายทะเบยีน การเขา้–ออก ของลกูจา้งตา่งดา้ว ภายในกีว่ัน 

11. การเปลีย่นแปลงสภาพการจา้ง ตอ้งท าอยา่งไร? 

12. การจา้งแรงงานมหีลายประเภท คอือะไรบา้ง 

13. โทษทางวนัิยมกีีส่ถาน อะไรบา้ง? 

14. เพือ่ใหเ้กดิความเป็นธรรม จะพจิารณาโทษจากเหตผุลอะไร ถงึจะลงโทษคูก่รณี ใหเ้ป็นความผดิรา้ยแรง หรอืไม่
รา้ยแรง 

15. การกลา่วโทษในใบเตอืน ถา้ระบขุอ้ความไมช่ดัเจน จะมผีลตอ่การถกูเลกิจา้งอยา่งไร? 

16. เมือ่มคีดไีปสูศ่าล ผูฟ้้องมกัจะฟ้องเรยีกรอ้งเงนิคา่เสยีหาย จากการถกูเลกิจา้งทีไ่มเ่ป็นธรรม ศาลจะพจิารณา
ตัดสนิใหไ้ดรั้บเงนิดังกลา่วได ้จะพจิารณาจากอะไร? 

17. เมือ่มคีดไีปสูศ่าล ผูฟ้้องมกัจะฟ้องเรยีกเงนิดอกเบีย้จากมลูฟ้อง มเีงนิอะไรบา้ง? 

18. นายจา้งบอกเลกิจา้งดว้ยวาจาหรอืทางโทรศัพทไ์ดห้รอืไม ่

19. การเลกิจา้งพนักงาน ตอ้งบอกกลา่วอยา่งไร? 

20. เมือ่เลกิจา้งพนักงาน สิง่ทีจ่ะตอ้งตรวจสอบ มอีะไรบา้ง 

21. การกระท าอนัไมเ่ป็นธรรม มอีะไรบา้ง 

22. การเลกิจา้งทีไ่มเ่ป็นธรรม มอีะไรบา้ง 

23. การตอ่สูค้ดใีนศาล ในชัน้ไกลเ่กลีย่ของผูป้ระนอม หรอืในชัน้สบืพยานในหอ้งพจิารณาคดจีะศกึษาหาขอ้มลู
น าเสนอศาลอยา่งไร? ใหศ้าลตดัสนิใหช้นะคด ี

24. ค าพพิากษาของศาลฎกีาทีต่ดัสนิคดแีรงงานทีค่วรรู ้มอีะไรบา้ง? 

ถาม –ตอบ –แนะน า 

วทิยากร         อาจารยส์มบตั ินอ้ยหวา้ 

ปจัจบุนั        เป็นผูพ้พิากษาสมทบศาลแรงงานกลาง จังหวดัสมทุรปราการ พ.ศ. 2560 

ประวตักิารท างาน / ประสบการณ์ 

- เป็นผูพ้พิากษาสมทบศาลแรงงานกลาง จังหวัดสมุทรปราการ 2 ปี พ.ศ. 2543–2545 
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- เป็นผูพ้พิากษาสมทบศาลแรงงานกลางกรุงเทพฯ 5 ปี พ.ศ. 2547-2549 และ พ.ศ. 2554-2557 

- เป็นผูไ้กลเ่กลีย่/ประนีประนอมระหวา่งนายจา้งกบัลกูจา้งหรอืสหภาพแรงงาน ทีม่คีดมีาสูศ่าล 

- เป็นทีป่รกึษาดา้นแรงงานผ่านการรับรองการจดทะเบยีนทีก่ระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2551-2563 

- เป็นวทิยากรบรรยายพเิศษใหค้วามรูด้า้นกฎหมายแรงงาน/กฎหมายอาญา / กฎหมายประกันสงัคม 

- ผา่นการอบรมหลักสตูรการเป็นวทิยากรบรรยายดา้นการป้องกนัและสง่เสรมิความปลอดภัยในการท างาน พ.ศ. 2557 

- เป็นผูจ้ัดการฝ่ายบคุคลที ่บรษัิท ดบับลวิเอสเอสกรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากดั พ.ศ. 2559 

- เป็นกรรมการ (บอรด์) คา่จา้งขัน้ต า่ ทีก่ระทรวงแรงงาน 4 ปี พ.ศ. 2557-2560  

 

  อตัราคา่อบรม 
     (รวมคา่วทิยากร และเอกสารการอบรม รวมอาหารกลางวนั-ชากาแฟ อาหารวา่งและวฒุบิตัร) 

คา่อบรมสมัมนา/วนั ราคากอ่น VAT 
VAT 7% 

ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  
3% 

ราคาสทุธ ิ

คา่อบรม 1 ทา่น 3,900 273 (117) 4,056 

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

 
วธิกีารช าระเงนิ: 
1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังนี ้

1.1 ธนาคารกสกิรไทย บัญชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 
ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  

และแฟ็กซใ์บ Pay-in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี ที ่0-29030080 ext.9330 

พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทา่น และชือ่หลักสตูร 
1.2 ช าระดว้ยเช็คบรษัิท สัง่จา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional Training 

Solution Ltd, Partnership) 
 

กรณหีัก ณ ทีจ่า่ย 3% ทะเบยีนนติบิคุคลเลขที ่เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษี 0103553030100 
หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ 
เลขที ่89/161 หมูบ่า้นพฤกษาวลิล ์23 ซ.พระยาสเุรนทร ์21 แยก 3  
แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรงุเทพฯ 10510 

  
รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรญัญา 
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 

 
ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบคุคลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง 

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

  

mailto:info.ptstraining@gmail.com
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แบบฟอร์มการลงทะเบียน 

กฎหมายแรงงาน กบัการจา้งแรงงานตา่งดา้ว อยา่งถกู
กฎหมายภายใต ้MOU 
ส่งมาท่ี ptstraining3@gmail.com 

 
   บรษิทั_______________________________________________________________________________ 
   ท่ีอยู่ออกใบก ากบัภาษี__________________________________________________________________ 
   ____________________________________________________________________________________ 
   รหสัไปรษณยี_์____________________เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ_ี_________________________________ 
  ชื่อผูป้ระสานงาน (HR)____________________________โทรศพัท ์_______________________ต่อ_______ 
   Fax: _________________________     E-mail: _____________________________________________  
  วนัสมัมนา____________________________________________________________________________ 
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________  

2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________  

3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________  

4. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________  

5. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________  
  


