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กฎหมายแรงงาน 

เมื่ออยู่ช่วงวิกฤต  โรคโควิด-19 ระบาด  นายจ้างและฝ่ายบุคคล  

พร้อมรับมือจัดการอย่างไร..?    
มีตัวอย่าง การเขียนประกาศเพือ่ให้พนักงานลงข้อมูลและบทลงโทษทางวินัย  แจกผู้เข้าร่วมสัมมนา ฟรี !!! 

 

วันศุกร์ที ่14 สงิหาคม 2563 เวลา  09.00-16.00 น.  

@ โรงแรม Arize   ซอยสุขุมวิท 26 ใกล้ BTS พร้อมพงษ์  ** สถานทีอ่าจมีการเปลี่ยนแปลง 

วิทยากร  อาจารย์สมบัติ น้อยหว้า 

พเิศษ  ช าระค่าสัมมนาก่อนวันอบรม  เพียงท่านละ  3,500 บาทเท่าน้ัน   ราคาก่อน Vat 7% 
 

 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม นายจ้าง-ผู้บริหาร มีความรู้และความพร้อมต่อการบริหาร-จัดการในการรับมือกับปัญหา โรคโควิด-19 
ระบาด ท่ีอาจจะส่งผลกระทบกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในระยะยาว 
2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมน าความรู้ท่ีได้รับไปปฏิบัติได้จริง ต่อการแก้ปัญหาในวันท างาน-การจ่ายค่าจ้าง-การให้ความช่วยเหลือ
ให้องค์กรประคองธุรกิจให้ผ่านพ้นวิกฤตไปได้ด้วยดี โดยไม่ปิดตัวลง 
3. เพ่ือให้รู้ลึก-รู้จริง ต่อการออกระเบียบปฏิบติัหรือออกประกาศกรณีนายจ้าง มีความจ าเป็นท่ีจะต้องยบุหน่วยงาน หรือเลิกจ้าง
พนักงานโดยจ่ายเงินช่วยเหลือให้ถูกต้องตามสิทธิท่ีลูกจ้างพึงจะได้รับ 
 

หัวข้อในการอบรม 
1. กรณเีกิดปัญหา โรคโควดิ-19 ระบาดหน่วยงานภาครัฐส่ังปิดกิจการ ลูกจ้างจะได้รับสิทธิการขาดรายได้  อย่างไร..? นายจ้างต้อง

เยียวยาลูกจ้างอย่างไร..? 

2. หน่วยงานภาครัฐไม่ได้ส่ังปิดแต่ธรุกิจของนายจ้างเดินหน้าไปไม่ได้ มีความจ าเป็นต้องหยุดงานพนักงาน 1 เดอืน ต้องจ่ายค่าจ้าง

อย่างไร หรือจ่าย ร้อยละ 75 % ต้องด าเนินการอย่างไร..? 

3. นายจ้างให้หยุดงาน 1 เดอืน จ่ายค่าจ้างให้ร้อยละ 75% ในกรณีให้ลูกจ้างมาท างานเป็นบางวันหรือท างานล่วงเวลาด้วยต้องจ่าย

ค่าจ้างอย่างไร..? 

4. เมื่อนายจ้างเปิดงานภาครัฐกักตัวลูกจ้างอยู่ท่ีต่างจังหวัดหรือตรวจสอบที่หน้าโรงงานพบติดเช้ือ โควิด-19 แพทย์ส่ังให้พกัรักษา

ตัว ในระหว่างหยุดงานลูกจ้างจะใช้สิทธิลาอะไร ได้รับค่าจ้างอย่างไร.? 
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5. เมื่อนายจ้างเปิดงานตรวจสอบไม่พบการตดิเช้ือแต่มข้ีอสงสัยว่าอาจจะติดเช้ือและนายจ้างส่ังให้หยุดงาน 14 วัน เพือ่เฝ้าดูอาการ 

ลูกจ้างจะได้รับสิทธิอะไรบ้าง จะได้รับค่าจ้างอย่างไร..? 

6. เมื่อนายจ้างเปิดงานให้ลูกจ้างลงข้อมูลในระหว่างท่ีหยุดงานเพือ่วิเคราะห์ความเส่ียงในการติดเช้ือ โควิด-19 นายจ้างตรวจสอบ

ภายหลังพบว่า ลูกจ้างให้ข้อมูลอนัเป็นเท็จจึงน าไปตรวจร่างกาย ผลสรุปติดเช้ือ โควดิ-19 นายจ้างต้องท าอย่างไร ลงโทษอะไร

ได้บ้าง  

• มีตัวอย่าง การเขียนประกาศเพือ่ให้พนักงานลงข้อมูลและบทลงโทษทางวินัย  แจกผู้เข้าร่วมสัมมนา ฟรี !!! 

7. นายจ้างขอความร่วมมอืพนกังานให้ลดเงินเดือนของพนักงานทุกต าแหน่งงาน 30% ถ้าลกูจ้างไม่ยินยอมท าได้ไหม?  -ถ้าลูกจ้าง

ยินยามและลงนามในบันทึกข้อตกลงลดได้ไม่เกินเท่าใด-ในระหว่างถูกลดเงนิเดือนกรณีเลกิจ้างจะเอาอัตราค่าจ้างเดิมหรือค่าจ้าง

ท่ีถูกลดลงมาค านวณเป็นค่าชดเชย 

8. ลูกจ้างมีเจตนาช่วยเหลือนายจ้างขอลากิจ 1 เดือน โดยไม่ขอรับค่าจ้าง ลูกจ้างจะได้รับสิทธิอะไรจากภาครัฐและลูกจ้างไม่มี

รายได้ ต้องน าส่งประกันสังคมอย่างไร..? 

9. สัปดาห์หนึ่งมีวันท างาน 6 วัน วันอาทิตย์คือวันหยุด กรณีนายจ้างออกกฎเหล็กส่ังให้มาท างานสัปดาห์ละ 4 วัน และจ่ายค่าจ้างให้

เฉพาะวันท่ีมาท างานเท่านั้น ถ้าลกูจ้างไม่ยินยอมท าได้ไหม ถ้าลูกจ้างยินยอมและลงนามในบนัทึกข้อตกลง เพือ่ปฏบิัติตามค าส่ัง

จะเกิดผลอย่างไร..? 

10. วันหยุดประจ าสัปดาห์คอืวันเสาร์-อาทิตย์ อยากให้ลูกจ้างหยุดงานทุกๆวันศุกร์เป็นเวลา 2 เดือน และให้ไปท าชดเชยในทุกๆวัน

เสาร์ ในเดือนถัดไปท าได้ไหม เพราะอะไร 

11. นายจ้างมีความจ าเป็นต้องยุบส านักงานตามสาขาต่างๆและมีนโยบายเลิกจ้างพนักงาน นายจ้างต้องแจ้ง-ต้องจ่ายค่าอะไรบ้าง..? 

12. มีความจ าเป็นต้องปิดกิจการเพือ่เปลี่ยนนายจ้างใหม่ สาเหตุจากโรค โควิด-19  ลูกจ้างประสงค์ลาออกต้องแจ้ง-ต้องจ่ายอย่างไร 

หรือลูกจ้างบางส่วนท างานกบันายจ้างใหม่จะได้รับสิทธิอย่างไร กรณีนายจ้างใหม่ออกกฎเหลก็ขึน้มาใหม่ ลูกจ้างไม่เห็นด้วยต้อง

ท าอย่างไร..? 

13. กรณีเกิดวิกฤตเหตุสุดวิสัยธุรกิจเดินหน้าไปไม่ได้เพราะ  โควดิ-19  ระบาดต้องการเลกิจ้างพนกังาน ต้องแจ้งต้องจ่ายค่าชดเชย

และเงินอืน่ๆ ตามกฎหมายอย่างไร..? 

14. กรณลีูกจ้างลาออก-นายจ้างเลิกจ้าง เพราะ  โควิด-19  หรือไม่ผ่านทดลองงาน-นายจ้างปลดออก-นายจ้างไล่ออก ลูกจ้างจะได้รับ

สิทธิการประกันการว่างงานอย่างไร..? 

15. กรณลีูกจ้างออกจากงาน-ลาออก-เลิกจ้าง-ปลดออก-ไล่ออก จะได้รับสิทธิลากิจได้ค่าจ้าง-วันลาพกัผ่อนประจ าปีและวันลาพกัผ่อน

สะสมอย่างไร..? 

16. ลูกจ้างย่ืนใบลาออกแล้วหายไปเลยไม่ท างานอยู่ให้ครบ 30 วัน ตามระเบียบของบริษัทฯจะมีความผิดชดใช้ค่าเสียหายอย่างไร..? 
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• ยกตัวอย่าง ต าแหน่งงานต่างๆ 

17. ลูกจ้างหัวร้อน-ชอบโวยวาย-ชอบด่าทอเพือ่นร่วมงาน-ชอบสร้างกระแสเพือ่ก่อม๊อบ หรือชอบกดดนัพนักงานใหม่ เพือ่ให้ลาออก

จากงาน อยากเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย ต้องจัดการอย่างไร..? 

18. ท าสัญญากับลกูจ้างทีข่ัดต่อกฎหมายนายจ้างบังคับใช้ไม่ได้ (เป็นโมฆะ) มีกรณีใดบ้าง 

• ยกตัวอย่าง การท าสัญญาจ้าง 8 กรณ ี

19. กองบังคบัคดีมีหนงัสือ ให้หักค่าจ้างลูกจ้างตามมูลหนี้ท่ีตัดสินคดีตามพพิากษาของศาลเงินท่ีนายจ้างจะต้องน ามาพจิารณาหัก
ลูกจ้าง มีเงินอะไรบ้าง 

• มีข้อก าหนดจากเงิน 4 ประเภท ทีจ่ะน ามาหกัลูกจ้างได้ 

20. ไม่อยากให้ สวัสดิการที่นายจ้างจ่ายให้เป็นค่าจ้างต้องเขียนระเบียบปฏบิัติและวางเงื่อนไขการจ่าย ให้ลูกจ้างอย่างไร..? 

• มีตัวอย่างการออกระเบียบการจ่ายสวัสดิการ แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา 

21. ต าแหน่งงานที่นายจ้างมีสิทธิเรียก-รับเงนิประกันการท างานมีต าแหน่งงานใดบ้าง..? 

• มข้ีอก าหนด 17 ต าแหน่งงานพร้อมค าอธิบาย 

22. กรณีทีน่ายจ้างมีสิทธิหักค่าจ้างลูกจ้างได้มีกรณีใดบ้าง..? 

• มีข้อก าหนด 7 กรณี พร้อมค าอธิบาย 

23. ท าสัญญาจ้างกับลกูจ้างว่าจะไม่น าความลับทางการค้าของนายจ้างไปเปิดเผยหรือเมื่อออกจากงานไปแล้วภายใน 2 ปี จะไม่ไป

ท างานกับคู่แข่งทางการค้าของนายจ้าง 

• ยกตัวอย่าง กรณลีูกจ้างฝ่าฝืนและการรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย 

24. ต้องการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างท าไม่ให้ขัดต่อกฎหมายต้องท าอย่างไร..? 

• ยกตัวอย่าง การเปลี่ยนแปลงสวัสดิการต่างๆ 

25. ต้องการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับในการท างานให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่ต้องท าอย่างไร? 

• ยกตัวอย่าง การยกร่างข้อความเพือ่บรรจุเข้าในข้อบังคับ 

26. ลูกจ้าง ในระหว่างทดลองงานจะอ้างเหตุเลิกจ้างเพราะเหตุบริษัทฯเกดิวิกฤตโควิด-19 ได้ไหม ลูกจ้างจะได้รับ

สิทธิว่างงานหรือไม่ เพราะอะไร..? 

27. นายจ้าง ไม่มีงาน-ไม่มีรายได้เพราะเหตุวิกฤตโควิด-19 จึงตกลงกบัลูกจ้างว่าจะเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย

เพือ่ให้ลูกจ้างไปรับสิทธิการว่างงานจากประกนัสังคม 70%เป็นเวลา 200วัน เมื่อเหตุการณ์ปกติบริษัทฯ ประกอบธุรกิจ

เดินหน้าไปได้ บริษัทฯ จะรับเข้ามาท างาน-ได้รับค่าจ้าง-อายุงานต่อเนื่อง-กรณีน้ีท าได้ไหม...เพราะอะไร..? 

http://www.hrdzenter.com/
mailto:hrdzenter@gmail.com


www.hrdzenter.com 

(We are The B.E.S.T Solution You can 

trust) 

 

E-mail : hrdzenter@gmail.com 
 

Tel : 090 645 0992, 089-606-0444, 089 773 7091 

 

บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด (สนญ.)  เลขท่ี 171/162  ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1-1 แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 

HOTLINE : 089-606-0444, 090-6450992,  089-773-7091  :www.hrdzenter.com E-mail:hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter 

28. อ้างเหต ุเพราะเกดิวิกฤตโควิด-19 มีนโยบายบอกเลิกสัญญาจ้าง บริษัท outsource ก่อนครบก าหนดตามสัญญา

จ้างและส่งคืนลกูจ้างต่อบริษัทฯ outsource ต้องแจ้ง-ต้องจ่ายอะไร..?  

29. อ้างเหต ุเพราะวิกฤต โควิด-19ลูกจ้างบริษัทฯ outsource ไม่มีงานท า-ไม่มีรายได้จะได้รับสิทธิการขาดรายได้-

จากใครหรือลูกจ้างจะได้รับการว่างงานกรณีใด..? 

30. อ้างเหต ุเพราะเกดิวิกฤตโควิด-19 จึงมีนโยบายเลิกจ้างพนักงานต าแหน่งท่ีปรึกษาด้านแรงงาน-ด้านการผลิต-

ด้านการตลาดโดยเลิกจ้างก่อนครบก าหนดตามสัญญาจ้างนายจ้างต้องแจ้ง-ต้องจ่ายอะไรบ้าง..? 

31. เพือ่ให้บริษัทฯ ผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 ไปได้โดยไม่ปิดตัวลงมีนโยบายจ่ายค่าจ้างพนักงานรายเดือน-พนักงาน

รายวันเหลือเดือนละ 25วัน เป็นเวลา 2 เดือน ท าได้ไหม..นายจ้างต้องบริหาร-จัดการอย่างไร..? 

32. นายจ้าง จ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างต ่ากว่าค่าจ้างขั้นต ่า จะมคีวามผิดทางแพ่ง-ทางอาญาตามกฎหมาย อย่างไร..? 

33. กรณีนายจ้าง ส่ังให้หยุดและจ่ายค่าจ้างให้ร้อยละ75%ซ่ึงลูกจ้างได้รับน้อยกว่าค่าจ้างขั้นต ่าท่ีกฎหมายก าหนด ผิด

กฎหมายหรือไม่..เพราะอะไร..?  

34. นายจ้าง ให้ลูกจ้างหยุดงานสัปดาห์ละ3วันเป็นเวลา2 เดือนจ่ายค่าจ้างให้ร้อยละ75%ท าได้ไหม..เพราะอะไร..? 

35. กรณีให้ลูกจ้างท างานท่ีบ้าน ต้องจ่ายค่าจ้างอย่างไร..ต้องออกระเบียบปฏิบัติอย่างไร..? 

36. มีนโยบายปิดกจิการเป็นบางแผนกเพราะปัญหาโควิด-19 และจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างร้อยละ75%ต่อมานายจ้างลด

การจ่ายเป็นร้อยละ50%ท าได้ไหม เพราะอะไร..? 

37. กรณีเลิกจ้างพนักงาน บอกกล่าวล่วงหน้า พนักงานรายวัน-รายเดือน-พนักงานทดลองงาน-พนักงานตามสัญญา

จ้าง ต้องแจ้งการบอกกล่าวล่วงหน้าอย่างไร..? (กรณีน้ีมีลูกจ้างฟ้องคดีท่ีศาลมากมาย) 

38. นโยบายเลิกจ้าง พนักงานเป็นบางส่วนหรือท้ังหมด เพราะประคององค์กรจากปัญหาวิกฤตโควิด-19 ไปไม่ไหว

และยัง (อ้างถึงเป็นเหตุสุดวิสัย) สิทธิท่ีลูกจ้างจะได้รับ ตามกฎหมายแรงงานมีค่าอะไรบ้าง..? 

39. กรณีเลิกจ้าง ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าชดเชยตามอายุงาน-ตามกฎหมาย 6 เดือนนายจ้างจ่ายค่าชดเชยให้ 2 เดือน อ้าง

เหตุผลว่าประสบปัญหาวิกฤตโควิด-19 ระบาด-ไม่มีเงินจ่าย-ไม่มีรายได้เข้าบริษัทฯ เลยจึงท าบันทึกข้อตกลงเป็นหนังสือ

กบัลูกจ้างและให้ลูกจ้างรับ 1 เดือนลูกจ้างยินดจีะไม่เรียกร้อง-ฟ้องร้อง เงินใดๆ ต่อนายจ้างอีกลูกจ้างยอมรับจึงลงช่ือใน

บันทึกข้อตกลง-ในกรณีน้ีลูกจ้างฟ้องศาลภายหลังจะมีสิทธิได้รับค่าใดๆหรือไม่..เพราะอะไร..? 

40. เมื่อลกูจ้างฟ้องศาลแรงงาน กรณีถูกเลิกจ้างหรือไม่ได้รับความเป็นธรรม เทคนิคในการน าเสนอข้อมูล ในการไกล่

เกลี่ยคดีหรือ ในการต่อสู้คดีให้ชนะในช้ันศาล ต้องเตรียมข้อมูลอย่างไร..? 
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ประวัติการท างาน / ประสบการณ์ 
• เป็นผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานกลางกรุงเทพฯ 9 ปี ( 4 สมัย ) 

• เป็นผู้ประนอมคดี ในศาลแรงงานกลาง กรุงเทพฯ 

• เป็นกรรมการ(บอร์ด)ค่าจ้างขั้นต ่าที่กระทรวงแรงงาน 

• เป็นที่ปรึกษาด้านแรงงาน จดทะเบียนที่กระทรวงแรงงาน 

• เป็นอนุกรรมการประกันสังคม ณ ส านักงานใหญ่  จ. นนทบุรี 

• เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านแรงงานจากสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ.2562 
• เป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคลบริษัท ดับบลิว เอส เอส กรุ๊ป ประเทศไทยจ ากัด 

• วิทยากรบรรยายหลักสูตร การกล่าวโทษ-เลิกจ้าง-ต่อสู้ให้ชนะคดีในศาล 

• วิทยากรบรรยายหลักสูตร ขอบเขตการใช้อ านาจตามหน้าที่ของหัวหน้างาน 

• วิทยากรบรรยายหลักสูตร 40 ประเด็น เด็ดๆที่ผู้บริหารงาน HR. มือใหม่ต้องรู้  

• วิทยากรบรรยายหลักสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรอง ข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงาน 

• วิทยากรบรรยายหลักสูตร 40 คดีเด็ด ที่นายจ้าง-HR.ต้องสอบสวนเพ่ือลงโทษทางวินัย 

• วิทยากรบรรยายหลักสูตร : เจาะลึก... การสรรหาว่าจ้างพนักงานใหม่เข้าท างานในองค์กร 

• วิทยากรบรรยายหลักสูตร การน าเข้าการจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายภายใต้ MOU. 

• วิทยากรบรรยายหลักสูตร Update กฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ที่มีผลบังคับใช้ล่าสุดปี2563 

•    วทิยากรบรรยายหลักสูตร การเขียนสัญญาจ้าง-เขียนระเบียบปฏิบัติ-ประการ-ค าส่ังต่างๆ ที่ HR.ต้องรู้ 
 

• ถาม - ตอบ - แนะน า 

• ผู้เข้าร่วมสัมมนา - นายจ้าง - ผู้บริหาร  

• ให้ค าปรึกษาผู้เข้าร่วมสัมมนา หลงัการสัมมนา “ ฟรี ” ตลอดกาลไม่มีค่าใช้จ่าย  
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ค่าใชจ้่ายในการอบรม 

รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม คา่อาหารว่าง 2 ม้ือ อาหารกลางวันและใบรบัรองวุฒิบตัร 

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 1.5% ราคาสุทธิ 

ราคาปกติท่านละ 3,900 273 58.50 4,114.50 

ช าระก่อนวันสัมมนา 3,500 245 52.50 3,692.50 

สมัคร 3 ท่าน ๆ ละ 3,300 231 49.50 3,481.50 

รายละเอียดหลักสูตรอื่น ๆ  เพิม่เติมได้ท่ีนี่  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/ 
ส ารองที่นั่ง  ติดต่อเพิม่เติมได้ที ่    
คุณธนนันท์     090 645 0992 , 089 606 0444, Line :  hrdzenter   IG : hrd_zenter 
คุณพลอย        089 773 7091 , www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com ,   www.facebook.com/hrdzenter,   
วิธีการช าระเงิน   เช็คส่ังจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด 

โอนเงินเข้าบัญชีนาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด  
>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740 
(กรุณาส่งส าเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพ่ือยืนยันการช าระเงิน และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter  

(ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด)  

 
 
 
 
 
 
 

การแจ้งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2. กรณีที่ท่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร  

3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งส้ิน   หรือหากท่านยังไม่ช าระค่าสัมมนา  ทางบริษัท 
ต้องขอเก็บค่าธุรการจ านวน  30 %  ทันที    
 

ท่ีอยู่ในการออกเอกสารหัก ณ ท่ีจ่าย 
ในนามบริษัท  ศูนย์ส่งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย์ จ ากดั  (ส านักงานใหญ่) 

เลขท่ี  171/162  ซอยพุทธบูชา  39 แยก 1-1 
แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี  010 5555 113 021 
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