Talitha Kum, Thailand - คณะกรรมการนักบวชไทยต่ อต้ านการค้ ามนุษย์
จัดโครงการสัมมนา ”นักบวชไทยเข้ าใจกฎหมายแรงงาน”
วันจันทร์ ท่ ี 25 กุมภาพันธ์ 2013/2556 (วันมาฆบูชา) ณ ห้ องประชุมอารามพระหฤทัย กรุงเทพฯ

1.

หลักการและเหตุผล
ด้ วยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริ กาได้ จัดทารายงานสถานการณ์การค้ ามนุษย์( Tip Report) และจัด
ให้ ประเทศไทยอยูใ่ นอันดับ Tire 2 Watch List ติดต่อกันเป็ นเวลา 3 ปี ซ้ อน ซึง่ ในปี 2556 ถ้ าประเทศไทยไม่มี
มาตรการในการป้องกันและแก้ ไขปั ญหาการค้ ามนุษย์ที่เป็ นรูปธรรม จะทาให้ ถกู จัดอยูใ่ นกลุม่ ประเทศ Tire 3
โดยอัต โนมัติ ซึ่ง ส่ง ผลกระทบต่อ ประเทศไทยในด้ า นต่า งๆ โดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง ด้ า นการช่ ว ยเหลือ ทาง
การศึกษา การทหาร การซื ้อสินค้ าของไทยจากประเทศสหรัฐ รวมถึงภาพลักษณ์ ของประเทศไทยอี กด้ วย
ด้ วยเหตุผลดังกล่าวทาให้ นายสันติ พร้ อมพัฒน์ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์(พม) เร่ ง 6 มาตรการสู้ “ค้ ามนุษย์ ” ชึ ้นโดยถือเป็ นมาตรการเร่งด่วนที่จะต้ องดาเนินงานป้องกัน
และปราบปรามอย่างจริ งจังและเด็ดขาด ซึง่ หนึง่ ใน 6 มาตรการสู้” ค้ ามนุษย์” นันคื
้ อ การเร่ งรั ดแก้ ปัญหา
แรงงาน โดยเฉพาะแรงงานนอกระบบและจัดการกับนายจ้ างที่ทาผิดกฎหมาย(จากเนชั่น สุดสัปดาห์
ปี ที่ 21 ฉบับที่ 1077 วันที่ 18-24 มกราคม 2556 หน้ า 44)
ดังนัน้ ด้ วยเหตุผลดังกล่าว คณะกรรมการนักบวชไทยต่อ ต้ านการค้ ามนุษย์ จึงจัดให้ มี โครงการอบรม
“นั กบวชไทยเข้ าใจกฎหมายแรงงาน” ขึ ้น เพื่อ เป็ นแนวทางการแนะนาผู้ที่มีส่ว นเกี่ ยวข้ อ งกับการใช้
แรงงานทังเป็
้ นบุคคลต่างด้ าวและคนไทย ซึ่งจะก่อให้ เกิดผลดีกับผู้เข้ าร่ วมโครงการ ในการเข้ าใจถึงถึงสิทธิ
และหน้ าที่ของนายจ้ างลูกจ้ าง เพื่อให้ การจ้ างงาน การใช้ แรงงาน การประกอบกิจการและความสัมพันธ์
ระหว่างนายจ้ างและลูกจ้ างเป็ นไปอย่างเหมาะสม มีการเคารพสิทธิของกันและกัน พร้ อมทังได้
้ รับประโยชน์ที่
พอเพียง อันจะมี ผลทาให้ เกิ ดความสงบสุข ความเจริ ญ และความมั่นคงแก่นายจ้ าง ลูกจ้ าง สังคมและ
ประเทศชาติตอ่ ไป

2.

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ ารับการอบรมได้ รับความรู้เกี่ยวกับ สิทธิและหน้ าของนายจ้ าง ลูกจ้ างตามกฎหมายแรงงาน
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง
2.

เพื่อให้ ผ้ ูเข้ ารับการอบรมแนะนาผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้ อ งกับการใช้ แรงงานรู้ สิทธิ และหน้ าที่ของตนอย่าง
ถูกต้ อง บนพื ้นฐานของหลักกฎหมาย

3.

คุณสมบัติและจานวนผู้เข้ ารับการสัมมนา
ผู้นาหรื อผู้บริ หารที่รับผิดชอบหน่วยงานหรื อองค์กรและผู้ที่สนใจ ประมาณ 80 – 100 ท่าน

4.

วัน เวลา สถานที่
วันจันทร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2013/2556 ณ ห้ องประชุมอารามคณะพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้ า ฯ
เลขที่ 94 หมู่ 6 เขตคลองเตย แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

5.

เอกสารประกอบการอบรม
ผู้เข้ ารั บการอบรม จะได้ รับเอกสารซึ่งจัดทาขึ น้ โดย คณะกรรมการนักบวชไทยต่อต้ านการค้ ามนุษย์และ
สานักงานกฎหมายภคินีศรี ชุมพาบาล ซึง่ จะประกอบด้ วยส่วนที่เป็ นเนื ้อหากฎหมายและกรณีศกึ ษา

6.

ค่ าลงทะเบียน/ค่ าใช้ จ่ายอื่นๆงบประมาณและค่ าลงทะเบียน
- สานักงานคณะกรรมการนักบวชไทยต่อต้ านการค้ ามนุษย์ รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายระหว่างการประชุม
- ผู้เข้ าร่วมสมทบค่าลงทะเบียน ท่านละ 150 บาท

7.

8.

ผู้รับผิดชอบโครงการ
1.

คณะกรรมการนักบวชไทยต่อต้ านการค้ ามนุษย์

2.

สานักงานกฎหมายภคินีศรี ชุมพาบาล

ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
1.

ผู้เข้ ารับการอบรมได้ รับความรู้ เกี่ยวกับ สิทธิ และหน้ าของนายจ้ าง ลูกจ้ างตามกฎหมายแรงงานและ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง

2.

ผู้เข้ ารับการอบรมสามารถแนะนาผู้ที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ แรงงานทังบุ
้ คคลต่างด้ าวและคนไทยให้ ร้ ู สิทธิ
และหน้ าที่ของตนอย่างถูกต้ อง ตามระเบียบและบทบัญญัติของกฎหมาย

กาหนดการ
คณะกรรมการนักบวชไทยต่ อต้ านการค้ ามนุษย์
จัดโครงการสัมมนา ”นักบวชไทยเข้ าใจกฎหมายแรงงาน”
วันจันทร์ ท่ ี 25 กุมภาพันธ์ 2556 (วันมาฆบูชา)
ณ ห้ องประชุมอารามพระหฤทัยของพระเยซูเจ้ าแห่ งกรุงเทพฯ
วันจันทร์ ท่ ี 25 กุมภาพันธ์ 2013/2556
07.30 – 08.30
08.30 – 09.00

09.00 – 10.00

10.00 – 10.30
10.30 - 12.00

12.00- 13.00
13.00 – 14.30

14.30 - 15.00
15.00 – 15.45

15.45 – 16.00

ลงทะเบียน
พิธีเปิ ดการสัมมนา ภาวนา
กล่าวรายงาน
กล่าวเปิ ดการอบรม
ความรู้พื ้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน
โดย ซิสเตอร์ สวุ รรณี ใจร่วม ทนายความหัวหน้ าสานักงานกฎหมายภคินีศรี ชุมพาบาล
และที่ปรึกษาคณะกรรมการนักบวชไทยต่อต้ านการค้ ามนุษย์
พักรับประทานอาหารว่าง
นายจ้ างลูกจ้ างและสิทธิและหน้ าที่ตามพระราชบัญญัติค้ มุ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541
โดย พันตารวจโทสุภวัตร์ บุญมา ทนายความที่ปรึกษาสานักงานกฎหมายภคินีฯและ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการนักบวชไทยต่อต้ านการค้ ามนุษย์
พักรับประทานอาหารกลางวัน
สิทธิของลูกจ้ างหลังลาออก หลังถูกเลิกจ้ างและสิทธิเรี ยกร้ องของลูกจ้ างที่เสียชีวิต
โดย พันตารวจโทสุภวัตร์ บุญมา ทนายความที่ปรึกษาสานักงานกฎหมายภคินีฯและ
ทนายความที่ปรึกษาคณะกรรมการนักบวชไทยต่อต้ านการค้ ามนุษย์
พักรับประทานอาหารว่าง
เสวนา “ปั ญหาแรงงาน” โดย
1. พันตารวจโทสุภวัตร์ บุญมา ทนายความที่ปรึกษาสานักงานกฎหมายภคินี ฯ
และที่ปรึกษาคณะกรรมการนักบวชไทยต่อต้ านการค้ ามนุษย์
2. ซิสเตอร์ สวุ รรณี ใจร่วม ทนายความหัวหน้ าสานักงานกฎหมายภคินี ฯ
และที่ปรึกษาคณะกรรมการนักบวชไทยต่อต้ านการค้ ามนุษย์
พิธีปิดการสัมมนา

Talitha Kum, Thailand - คณะกรรมการนักบวชไทยต่ อต้ านการค้ ามนุษย์
จัดโครงการสัมมนา ”นักบวชไทยเข้ าใจกฎหมายแรงงาน”
วันที่ 25 กุภาพันธ์ 2013/2556 ณ ห้ องประชุมอารามพระหฤทัยแห่ งกรุงเทพฯ
ใบตอบรับ
ข้ าพเจ้ า นาย / นาง / นส. / ซิสเตอร์ / บราเดอร์ / บาทหลวง ……………………………........................................
ตาแหน่งงานที่รับผิดชอบ……………………………………......………………...................................................
หน่วยงาน / องค์กร / คณะนักบวช ………………………………………………...................................................
ที่อยูอ่ ย่างละเอียดเพื่อสะดวกในการติดต่อ
…………………………………………………………………………………......................................................
โทรศัพท์ ……………………...……… โทรสาร ………………………….. โทรศัพท์เคลือ่ นที่ ……….……………..
� สามารถเข้ าร่วมด้ วยตนเอง
� ขอส่งผู้แทนเข้ าร่วม จานวน ………..ท่าน
คือ นาย / นาง / นางสาว / ซิสเตอร์ / บราเดอร์ / บาทหลวง
1. ………………………………….............................……. 2.
………………………………….............................…….
3. ………………………………….............................……. 4.
………………………………….............................…….
� ไม่สามารถเข้ าร่วมได้ …………………………………………………………
หมายเหตุ :

กรุณาส่งใบตอบรับกลับมายัง
ทาลิธาคุมไทยแลนด์ –คณะกรรมการนักบวชไทยต่อต้ านการค้ ามนุษย์
โดยทางอีเมล์ ถึง siphimosu@gmail.com หรือ โทรสาร หมายเลข 02 635 0038

