
สอบถามและสาํรองท่ี

Tel: 02-4646524 , 085-938-6299 Fax.02-9030080 ตอ่ 4326
E-Mail : info@perfecttrainingandservice.com   www.perfecttrainingandservice.com

หลกัสูตร เจาะประเด็น…การจา้งแรงงานตา่งดา้วอยา่งถูกกฎหมาย

วนัท่ี 30 สิงหาม  2562  เวลา 09.00 – 16.00 น.ณ  โรงแรมอะไรช้ ์โฮเทล สุขุมวิท 26

หลกัการและเหตผุล

          ผูป้ระกอบกจิการขนาดเล็กสว่นใหญแ่ลว้มักจะเกดิปัญหาแรงงานขาดแคลน เนือ่งจากมอีตุสาหกรรมบางประเภทคนไทยไม่
ทํา ดงันัน้เพือ่เป็นการผลกัดนัใหธ้รุกจิเดนิหนา้ได ้นายจา้งจงึจําเป็นอยา่งยิง่ทีจ่ะตอ้งสรรหาบคุลากร จากประเทศเพือ่นบา้นเขา้มา
ทํางานโดยขัน้ตอนของกฎหมายก็จะมหีลกัใหน้ายจา้งไดป้ฏบิตัติามในกรณีนายจา้งฝ่าฝืนรับลกูจา้งเขา้ทํางานโดยไมใ่หเ้ป็นไปตาม
ขอ้กฎหมายไดกํ้าหนด นายจา้ง – ลกูจา้ง ก็จะมคีวามผดิไดรั้บโทษตามทีไ่ดบ้ญัญัตไิว ้

วตัถปุระสงค์

1. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมมคีวามรู ้และความสามารถนําแรงงานตา่งดา้วเขา้มาทํางาน ใหก้บัองคก์รไดอ้ยา่งถกูกฎหมาย หรอืกรณีมี
ลกูจา้งมาสมัครงานเองก็จะสามารถเขา้ตรวจสอบเอกสาร หรอืนําแรงงานไปจดทะเบยีนใหถ้กูตอ้งตามกฎหมายได ้

2. เพือ่ใหท้ราบถงึการดํารงรักษาแรงงานทีด่ ีใหอ้ยูก่บัองคก์รไดอ้ยา่งถกูกฎหมายไดน้านๆ หรอืนํากฎหมายแรงงานไปใชบ้งัคบักบั
พนักงานไดอ้ยา่งถกูตอ้งและเป็นธรรม

3. เพือ่ใหนํ้าองคค์วามรูท้ีไ่ดรั้บไปบรหิารจัดการกบัปัญหาทีเ่กดิขึน้ ทัง้ในองคก์รและนอกองคก์รใหปั้ญหานัน้ยตุลิงได ้

ผูเ้ขา้รว่มสมัมนา - นายจา้ง - ผูบ้รหิาร - หวัหนา้งาน

หวัขอ้ในการอบรม

1. ปัญหาทีทํ่าใหน้ายจา้งตอ้งจา้งแรงงานตา่งดา้วมาจากอะไร..?

• มคํีาอธบิายจากบญัหาทีเ่กดิ 9 ประการ

2. การเตรยีมเอกสาร- ขอ้มลูสถานประกอบกจิการของนายจา้ง เพือ่นําเขา้แรงงานตา่งดา้วตอ้งเตรยีมอะไรบา้ง..?

• กรณีเป็นนติบิคุคล เอกสารของนายจา้ง- ของผูรั้บมอบอํานาจ- ขอ้มลูขององคก์ร

3. การนําแรงงานตา่งดา้ว ทีผ่า่นระบบ MOU. เขา้มาทํางานโดยนายจา้งนําเขา้มาเอง หรอื นําเขา้ผา่นบรษัิทฯ นําเขา้แรงงานตา่งดา้ว
เขา้มาทํางานในประเทศ มขีัน้ตอนของการนําเขา้อยา่งไร..?

• มขีัน้ตอนและรายละเอยีดของการนําเขา้ เชน่ การตดิตอ่จัดหางานเขตพืน้ที ่– การตดิตอ่บรษัิทนําเขา้- การทําสญัญาจา้ง – การ
จา่ยคา่จา้ง – ขัน้ตอนการนําเขา้ – การตดิตอ่ไปยังประเทศตน้ทาง – เงือ่นไขการจา้ง - การกําหนดคา่จา้ง – คา่สวสัดกิาร - การ
อบรมทีศ่นูยรั์บแรกเขา้ – การออกวซีา่ – การออกใบอนุญาตทํางาน – การจัดทีพั่กให ้- การตรวจรา่งกาย – การแจง้นําเขา้ - การ
รายงานตวั - การตอ่สญัญาจา้ง

4. การจา้งแรงงานตา่งดา้วทีผ่า่นการตรวจพสิจูนส์ญัชาต ิเขา้มาทํางานในองคก์รจา้งใหถ้กูกฎหมายตอ้งดําเนนิการอยา่งไร.?

• มขีัน้ตอนและรายละเอยีดของการตรวจสอบเพือ่การนําเขา้ เชน่ การตรวจสอบเอกสาร – บตัรประจําตวั – วซีา่ - หนังสอืใบอนุญาต
ทํางาน –การแจง้ออก – เหตผุลทีเ่ปลีย่นงาน - การทําสญัญาจา้ง - การกําหนดคา่จา้ง – กําหนดคา่สวสัดกีาร – การแจง้เขา้เพือ่
เปลีย่นชือ่นายจา้ง – คา่ใชจ้า่ยตา่งๆ – การตรวจรา่งกาย – การรายงานตวั - การตอ่สญัญาจา้ง

5. บทลงโทษ - นายจา้ง - ลกูจา้ง - บรษัิทนําเขา้แรงงานตา่งดา้ว  กรณีทําผดิกฎหมาย พ.ร.ก. แรงงานตา่งดา้วจะมคีวามผดิไดรั้บ
โทษ ทางแพง่ ทางอาญา อยา่งไร.?

• นายจา้ง ไมแ่จง้เขา้ - ไมแ่จง้ออก - ไมทํ่าทะเบยีนใหต้รวจ – ใหทํ้างานโดยไมม่ใีบอนุญาต - ใหทํ้างานไมต่รงตามใบอนุญาตให ้
ทํางานใบอนุญาตเป็นชือ่ของผูอ้ืน่

• ลกูจา้ง ไมเ่คยมใีบอนุญาตทํางาน – ขณะทํางานไมม่ใีบอนุญาตทํางานอยูก่บัตน - ทํางานไมต่รงใบอนุญาต

• บรษัิทนําเขา้ นําแรงงานตา่งดา้วเขา้โดยไมไ่ดรั้บอนุญาต - ไมส่ง่มอบงานตอ่ผูว้า่จา้ง - ไมส่ง่ตา่งดา้วกลบัประเทศตน้ทาง

6. ผูท้ีห่ลอกลวง- แอบอา้ง ผูอ้ืน่วา่สามารถนําแรงงานตา่งดา้วเขา้มาทํางานใหก้บันายจา้งในประเทศไดห้รอืหาแรงงานตา่งดา้วใหก้บั
นายจา้งไดจ้ะมคีวามผดิไดรั้บโทษ ทางแพง่ ทางอาญา อยา่งไร..?

7. ผูท้ีส่นับสนุนการทําผดิกรณีหลอกลวง - แอบอา้งการนําแรงงานตา่งดา้วเขา้มาทํางานใหก้บันายจา้งจะมคีวามผดิไดรั้บโทษ ทาง
แพง่ ทางอาญา อยา่งไร..?



8. คา่ใชจ้า่ย ในการจา้งบรษัิทนําเขา้ - จา่ยใหห้น่วยงานภาครัฐของการนําเขา้ระบบ MOU. และระบบพสิจูนส์ญัชาติ

9. จา้งแรงงานตา่งดา้วทีผ่า่นบรษัิทรับเหมา OUTSOURCE โดยมาจากระบบ MOU. 

    หรอืผา่นระบบพสิจูนส์ญัชาตนิายจา้งทําไดห้รอืไม.่.?

10. ปัจจบุนัคา่จา้งขัน้ตํา่แรงงาน ไทย พมา่ ลาว และกมัพชูา มอีตัราและแตกตา่งกนัอยา่งไร..?

11. ตา่งดา้ว 3 สญัชาตทิีผ่า่นระบบ MOU และผา่นการพสิจูนส์ญัชาต ิมสีทิธิทํ์างานประเภทอะไรบา้ง.?

12. ตา่งดา้ว 3 สญัชาต ิขณะทํางานในราชอาณาจักรมสีทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงการทํางาน ตาม พ.ร.ก. อยา่งไร..?

13. ตา่งดา้วทีผ่า่นระบบ MOU ตอ้งการเปลีย่นนายจา้งใหม ่จะตอ้งมอีงคป์ระกอบตามกฎหมายอยา่งไร..?

14. หนา้ทีข่องนายจา้งและหนา้ทีข่องลกูจา้งตา่งดา้ว ขณะปฏบิตังิานและอยูใ่นเวลาสญัญาจา้งตอ้งปฏบิตัอิยา่งไร.?

15. การนําแรงงานตา่งดา้ว ระดบัฝีมอืชํานาญการ เขา้มาทํางานกบันายจา้งอยา่งถกูกฎหมายตอ้งดําเนนิการอยา่งไร.?

16. บรษัิทนําเขา้แรงงานตา่งดา้วมคีวามมัน่คง และมบีทบาทหนา้ทีต่อ่ผูว้า่จา้งอยา่งไร..?

17. แรงงานตา่งดา้ว 3 สญัชาต ิทีเ่ขา้มาทํางานกบันายจา้ง (ในภาพรวม) แรงงานชาตใิด..? ทํางานถกูใจนายจา้งมากทีส่ดุ

18. แรงงานไทย กบัแรงงานตา่งดา้วปฏบิตังิานหรอืปฏบิตัตินแตกตา่งกนัอยา่งไร..?

19. กรณีตา่งดา้วไปทํางานนอกพืน้ที ่–ไปทํางานตามสาขา –ไปตามไซดง์านทีเ่ป็นธรุกจิของนายจา้งทําไดห้รอืไม ่

     และเมือ่พบหน่อยงานภาครัฐเขา้ตรวจสอบ ตอ้งดําเนนิงานอยา่งไร..?

20. การจา้งแรงงานตา่งดา้วขณะปฏบิตังิาน ปัญหาทีพ่บมากทีส่ดุ มอีะไร..?

21. นายจา้งจัดทีพั่กใหต้า่งดา้ว กรณีตา่งดา้วแอบเอาญาตหิรอืผูท้ีห่ลบหนเีขา้เมอืงมาพักอยูด่ว้ย  นายจา้ง - ตา่งดา้ว –

     ผูอ้าศยั - จะมคีวามผดิอยา่งไร..?

22. จา้งแรงงานตา่งดา้วให ้- คา่จา้ง - สวัสดกิาร แตกตา่งไปจากแรงงานไทยตอ้งปฏบิตัอิยา่งไร..?

23. แรงงานไทยกบัแรงงานตา่งดา้วชกตอ่ยกนั (เป็นกรณีรา้ยแรง) นายจา้งเลกิจา้งคนเดยีวทําไดห้รอืไม.่ เพราะอะไร..?

24. นายจา้งนําหน่วยงานภาครัฐเขา้ตรวจฉี่พนักงานเพือ่หาสารเสพตดิพบลกูจา้งตา่งดา้วมสีารเสพตดิในรา่งกายตอ้งจัดการ อยา่งไร..?

25. ตา่งดา้วชมุนุมในเวลางาน เพือ่กดดนันายจา้งใหจ้า่ยโบนัสประจําปี- ผูบ้รหิาร- หวัหนา้งาน จะใชเ้ทคนคิอยา่งไร..? ใหปั้ญหายตุลิง

26. การออกหนังสอืเตอืนการทําผดิ – หนังสอืเลกิจา้ง ใหพ้ีไ่ทยหรอืตา่งดา้วเขยีนใหด้ ีใหม้ผีลตอ่การผดิซ้ําคําเตอืน 

     ใหม้ผีลตอ่การถกูเลกิจา้งและยกขึน้ตอ่สูค้ดใีนชัน้ศาลได ้

27. ลกูจา้งไทย – ตา่งดา้ว ทําผดิวนัิยในการทํางานไมย่อมลงลายมอืชือ่ในหนังสอืเตอืน ผูบ้รหิาร- หวัหนา้งานตอ้งดําเนนิการอยา่งไร..?

28. ในวันหยดุนายจา้งหรอืหวัหนา้งานใหต้า่งดา้วไปทํางานทีบ่า้นตนเองเพือ่ตอ่เตมิบา้นพักโดยจา่ยคา่จา้งใหทํ้าไดห้รอืไมเ่พราะอะไร..?

29. การแตง่ตัง้แรงงานตา่งดา้วเพือ่การสือ่สาร หรอืเพือ่ใหแ้กปั้ญหาตา่งๆ ใหก้บัองคก์ร

30. กรณีตา่งดา้วลางานกลบัภมูลํิาเนาหลายวันหรอืไปเยีย่มญาตนิอกพืน้ทีทํ่างานตอ้งแจง้ ตม.หรอืดําเนนิการอยา่งไร..?

31. การสง่เงนิเขา้กองทนุประกนัสงัคมและสทิธติา่งๆ ทีไ่ดรั้บตามกฎหมายแรงงาน ตา่งดา้วมสีทิธอิะไรบา้ง..?

32. การกระทําอนัไมเ่ป็นธรรมระหวา่งแรงงานไทยกบัแรงงานตา่งดา้ว มลีกัษณะของการกระทําอยา่งไร..?

33. การสิน้สภาพจากการเป็นลกูจา้งของแรงงานตา่งดา้วมกีรณีใดบา้ง และนายจา้งตอ้งดําเนนิการอยา่งไร..?

34. กฎหมายคุม้ครองแรงงาน ฉบบัแกไ้ขใหมท่ีป่ระกาศใช ้ปี 2562 ทีเ่พิม่สทิธ ิ- สวัสดกิาร- ใหก้บัลกูจา้งท่ัวประเทศมอีะไรบา้ง..?

35. นายจา้งทําสญัญาจา้งกบัลกูจา้งตา่งดา้วทีข่ดัตอ่กฎหมาย (เป็นโมฆะ)  มกีรณีใดบา้ง..?

36. สวัสดกิารทีน่ายจา้งจัดใหเ้มือ่ลกูจา้งออกจากงาน มักจะเอาไปรวมกบัคา่จา้ง เพือ่เป็นฐานของคา่จา้ง- ตอ่วัน- 

      ตอ่เดอืน- มสีวัสดกิารอะไรบา้ง..?

37. ในกรณีลกูจา้งไทยฟ้องนายจา้ง - แรงงานตา่งดา้วฟ้องนายจา้ง - นายจา้งฟ้องลกูจา้ง (กรณีละเมดิ) 

      คดเีกดิขึน้ในศาลแรงงาน ผูบ้รหิารตอ้งบรหิารจัดการและ ตอ้งเตรยีมหมัดเด็ดอยา่งไร..?  ถงึจะทําใหช้นะคดี

38. คําพพิากษาฎกีาทีต่ดัสนิคดแีรงงาน ทีผู่บ้รหิาร – หวัหนา้งานควรรู ้มคีดอีะไรบา้ง..?

• ถาม - ตอบ - แนะนํา

• ใหคํ้าแนะนํา - ใหคํ้าปรกึษาผูเ้ขา้รว่มสมัมนาหลงัการสมัมนา “ฟร”ี ตลอดกาลไมม่คีา่ใชจ้า่ย



อตัราคา่ลงทะเบยีน

หลกัสูตร เจาะประเด็น…การจา้งแรงงานตา่งดา้วอยา่งถูกกฎหมาย

ราคาปกติท่านละ 3,900 บาท + VAT 7% รวมเป็น 4,173 บาท

สมคัรก่อนวนัท่ี 22 สิงหาคม 2562 เหลือเพียง! ท่านละ 3,500 บาท (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพ่ิม)

บริษทั เพอเฟกท ์เทรนน่ิง แอนด ์เซอรวิ์ส จาํกดั 

ท่ีอยู ่16/54 แขวงแสมดาํ เขตบางขุนเทียน  กรุงเทพฯ 10150 

Tel. 02-4646524  Mobile. 085-9386299  

เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี 0735553003036

  เช็คขีดคร่อมสัง่จา่ย บริษัท เพอเฟกท ์เทรนน่ิง แอนด ์เซอรว์ิส จาํกดั

  โอนเงินเขา้บญัชีออมทรพัย ์ธนาคารกสิกรไทย สาขา บางบอน เลขท่ีบญัชี 022-3-91431-4

•  ราคานีร้วม เอกสารการอบรม / อาหารวา่งและอาหารกลางวนัตลอดหลกัสตูร
•  เฉพาะนิติบคุคลสามารถหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 3% ได้
•  ใบเสร็จคา่ลงทะเบียน สามารถนําไปบนัทกึหกัคา่ใช้จ่ายทางบญัชีได้ 200 %

ลงทะเบียนเพ่ือเขา้รว่มสมัมนา

ชือ่บรษัิท /หน่วยงาน...................................................................................................................................

ทีอ่ยูบ่รษัิท.................................................................................................................................................

                  
1. ชือ่.......................................................... ตําแหน่ง ......................................... Email ......................................

2. ชือ่.......................................................... ตําแหน่ง ......................................... Email ......................................

3. ชือ่.......................................................... ตําแหน่ง ......................................... Email ......................................

4.   ชือ่.......................................................... ตําแหน่ง ......................................... Email ......................................

5.   ชือ่.......................................................... ตําแหน่ง ......................................... Email ......................................
                  

โทรศพัท ์.......................................................... เบอรต์อ่........................................ โทรสาร ...................................

หมายเหต ุ...........................................................................................................................................................

การแจง้ยกเลิก : ผูส้มคัรสามารถท่ีจะยกเลิกการเขา้อบรมได ้ในกรณีท่ีท่านยกเลิกกอ่นวนังาน 10 วนั บริษัทฯ จะหกัค่าธุรการ รอ้ยละ 15 ของค่า

สมคัร และในกรณีท่ีท่านยกเลิกกอ่นวนังาน 7 วนั บริษัทฯ คืนเงินรอ้ยละ 50 ของค่าสมคัร นอกเหนือจากน้ีแลว้ บริษัทฯ จะไมคื่นเงินใดๆ ทั้งส้ิน 

การจองมีผลเมื่อชาํระเงินเรียบรอ้ยแลว้และแสดงใบ Pay-in เพื่อเป็นหลกัฐานในการสาํรองท่ีนัง่


