Online หลักสูตร: กรณีได้ รับผลกระทบจาก covid-19 ระบาดเมื่อคนล้ นงานและนายจ้ าง
มีนโยบาย ลดสวัสดิการ ลดค่าจ้ าง หรื อเลิกจ้ างต้ องบริ หารอย่างไร..?
วันที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00-17.00 น. (Online ผ่าน Zoom)
วัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้ผู ้เข ้ารับการอบรมนาความรู ้ทีไ่ ด ้รับไปปฏิบต
ั ไิ ด ้จริง ต่อการออกหนังสือเป็ นประกาศ หรือออกคาสัง่ ต่างๆตาม
นโยบายของบริษัทฯเพือ
่ ให ้พนักงานได ้ปฏิบต
ั ต
ิ าม หรือเพือ
่ เป็ นการแก ้ปั ญหาในกรณีองค์กรประสบปั ญหาในทาง
เศรษฐกิจจากโรคโควิด-19ระบาด
2. เพือ
่ เป็ นแนวทางให ้นายจ ้าง หรือผู ้บริหารงานในองค์กรบริษัทเอกชนได ้ทราบเทคนิคการแก ้ปั ญหาต่างๆ และใน
กรณีองค์กรมีความจาเป็ นทีจ
่ ะต ้องลดค่าสวัสดิการ หรือลดค่าจ ้างพนักงานลง เพือ
่ เป็ นการประคององค์กรให ้อยูต
่ อ
่ ไป
ได ้โดยไม่ปิดตัวลง และเพือ
่ เป็ นการนาเสนอให ้ลูกจ ้างทราบและให ้มีความเข ้าใจในปั ญหาทีเ่ กิด นายจ ้างต ้องให ้
เหตุผล และต ้องบริหารงานหรือต ้องใช ้เทคนิค อย่างไร....
ึ ษา เมือ
3. เพือ
่ ให ้ผู ้เข ้ารับการอบรมเป็ นกรณีศก
่ มีความจาเป็ นต ้องออกหนังสือเลิกจ ้างพนักงานต ้องให ้เหตุผลอย่างไร
...ต ้องแจ ้งต ้องจ่ายให ้พนักงานอะไรบ ้าง...ถึงจะไม่ให ้เกิดปั ญหาลูกจ ้างฟ้ องเพือ
่ เรียกร ้องสิทธิทางแรงงานจังหวัด หรือ
ฟ้ องศาลแรงงานภายหลัง

ห ัวข้อในการอบรม

หมวด 1: การแก้ปัญหาเมื่อได้รบั ผลกระทบจาก covid-19 ระบาด
1. การออกหนังสือให้พนักงานลงข้อมูลส่วนบุคคล กรณีเข้าไปสัมผัสกับผูต้ ดิ เชือ้ โควิด-19หรือไปอยู่ในกลุ่มบุคคลทีม่ สี มุ่ เสีย่ งการติดเชือ้
มีตวั อย่าง : การออกหนังสือ แจกให้ผเู้ ข้าร่วมสัมมนา
2. การออกหนังสือรณรงค์ ให้พนักงานฉีดวัคซีน เพื่อเป็ นการป้ องกัน และ/หรือบรรเทาการเจ็บป่ วยจากโรคโควิด-19
มีตวั อย่าง : การออกหนังสือ แจกให้ผเู้ ข้าร่วมสัมมนา
3. การออกหนังสือกาหนดให้พนักงาน กักตัว 14 วัน เพื่อเฝ้ าดูอาการของการติดเชือ้ จากโรคโควิด-19
มีตวั อย่าง : การออกหนังสือ แจกให้ผเู้ ข้าร่วมสัมมนา
4. ในกรณีลกู จ้างติดเชือ้ โควิด-19และต้องพักรักษาตัวตามโรงพยาบาลสนามตามแพทย์กาหนดจะได้รบั สิทธิลางานอะไร..นายจ้างต้องจ่าย
ค่าจ้างหรือไม่...เมื่อลูกจ้างได้รบั สิทธิการว่างงานจากสานักงานประกันสังคม ต้องดาเนินการอย่างไร..?
มีตวั อย่าง : การออกหนังสือ, เอกสาร แจ้งต่อหน่วยงานภาครัฐ แจกให้ผเู้ ข้าร่วมสัมมนา
5. นายจ้างประสบปั ญหาด้านเศรษฐกิจด้วยเหตุโควิด-19ระบาดจึงมีนโยบายลดค่าสวัสดิการทีน่ ายจ้างจ่ายให้พนักงานเป็ นการชัวคราว
่
ซึง่ มี
ระยะเวลา 30 - 60 วัน นายจ้างต้องบริหารอย่างไร..?
มีตวั อย่าง : การออกหนังสือเป็ นประกาศของบริษทั ฯ แจกให้ผเู้ ข้าร่วมสัมมนา
6. การออกหนังสือยินยอมให้บริษทั ฯเปลีย่ นแปลงสภาพการจ้าง เพื่อลดค่าสวัสดิการเป็ นการชัวคราว
่
นายจ้างจะใช้เทคนิคอย่างไร..?
มีตวั อย่าง : การออกหนังสือยินยอมให้บริษทั ฯลดสวัสดิการของพนักงาน แจกให้ผเู้ ข้าร่วมสัมมนา
7. กรณีนายจ้างประสบปั ญหาด้านเศรษฐกิจด้วยเหตุโควิด-19ระบาด จึงมี นโยบายลดค่าจ้าง - ลดวันทางานของพนักงานลงเป็ นการชัวคราว
่
โดยงดจ่ายค่าจ้างพนักงานคนละร้อยละ20ของค่าจ้าง /ต่อเดือนเพื่อเป็ นการสร้างความเข้าใจตาม นโยบายดังกล่าวต้องบริหารอย่างไร..?
มีตวั อย่าง : การออกหนังสือเป็ นประกาศของบริษทั ฯ แจกให้ผเู้ ข้าร่วมสัมมนา
8. การออกหนังสือให้ความร่วมมือยินยอมลาหยุดงานตาม นโยบายของบริษทั ฯกรณีบริษทั ฯได้รบั ผลกระทบจากโรคโควิด-19 ระบาด
มีตวั อย่าง : การออกหนังสือให้ความยินยอมของพนักงาน แจกให้ผเู้ ข้าร่วมสัมมนา
9. กรณีนายจ้างมีความจาเป็ นต้องปิ ดงานเป็ นบางแผนก หรือปิ ดทัง้ หมดโรงงาน เป็ นเวลา 30-60 วัน เป็ นการชัวคราว
่
โดยจ่ายค่าจ้างให้
พนักงานร้อยละ 75 ของค่าจ้าง นายจ้างต้องทาหนังสือ และนารายชื่อพนักงานแจ้งต่อหน่วยงานภาครัฐอย่างไร..?
มีตวั อย่าง : การออกหนังสือ ,รายชื่อพนักงานแจ้งต่อหน่วยงานภาครัฐ แจกให้ผเู้ ข้าร่วมสัมมนา
10. กรณีหน่วยงานภาครัฐสังให้
่ องค์กรปิ ดงานเป็ นการชัวคราว
่
การได้รบั ความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ หรือลูกจ้างจะได้รบั สิทธิการ
ว่างงานจากสานักงานประกันสังคม ต้องดาเนินการอย่างไร..?
มีตวั อย่าง : การออกหนังสือ ,รายชื่อพนักงานแจ้งต่อหน่วยงานภาครัฐ แจกให้ผเู้ ข้าร่วมสัมมนา
11. กรณีนายจ้างได้รบั ผลกระทบจากพิษโควิด-19 ระบาด จนเกิดวิกฤตซึง่ เป็ นเหตุสดุ วิสยั จึงมี นโยบายปิ ดงานเป็ นบางแผนก เป็ นการ
ชัวคราว
่
โดยนายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างให้เพื่อให้ลกู จ้างได้รบั สิทธิการว่างงานจากสานักงานประกันสังคม ต้องดาเนินการอย่างไร..?
มีตวั อย่าง : การออกหนังสือเป็ นประกาศของบริษทั ฯ ,รายชื่อพนักงานแจ้งต่อหน่วยงานภาครัฐ แจกให้ผเู้ ข้าร่วมสัมมนา
12. กรณีนายจ้างประสบปั ญหาด้านเศรษฐกิจด้วยเหตุโควิด-19 ระบาดทาให้บริษทั ฯมียอดขาดทุนสะสมต่อเนื่องหลายเดือนจึงมีนโยบายเลิก
จ้างพนักงานนายจ้างต้องออกหนังสือเลิกจ้างและให้เหตุผลในการเลิกจ้าง ต้องแจ้ง, ต้องจ่าย อย่างไร..?
มีตวั อย่าง : การออกหนังสือเลิกจ้างกรณีน้ี แจกให้ผเู้ ข้าร่วมสัมมนา
13. กรณีนายจ้างมีนโยบายเลิกจ้างลูกจ้างเพราะเหตุ ลูกจ้างลางานและหยุดงานมาก หรือหย่อนสมรรถภาพในการทางาน เพือ่ ป้ องกันมิให้
ลูกจ้าง ฟ้ องเรียกค่าใดๆภายหลังได้ นายจ้างต้องแจ้ง, ต้องจ่ายอย่างไร..?

มีตวั อย่าง : การออกหนังสือเลิกจ้างกรณีน้ี แจกให้ผเู้ ข้าร่วมสัมมนา
14. กรณีนายจ้างประสบปั ญหาด้านเศรษฐกิจด้วยเหตุโควิด-19 ระบาดทาให้บริษทั ฯมียอดขาดทุนสะสมต่อเนื่องหลายเดือนจึงมี นโยบายให้
พนักงานเกษียณอายุในการทางานก่อนกาหนด นายจ้างต้องกาหนด และสงวนสิทธิในการอนุมตั อิ ย่างไร..?
มีตวั อย่าง : การออกหนังสือเกษียณงาน-ใบสมัคร-สิทธิในการอนุมตั ติ ามโครงการ แจกให้ผเู้ ข้าร่วมสัมมนา
15. ลูกจ้างลาออกจากการเป็ นพนักงานของบริษทั ฯและจู่ๆก็ฟ้องศาลแรงงานเพื่อเรียกร้อง,ค่าบอกกล่าวล่วงหน้า, ค่าชดเชย, ค่าเสียหายและ
บรรยายฟ้ องว่าถูกนายจ้างบีบบังคับให้ลาออก เพื่อเป็ นการป้ องกันมิให้ลกู จ้างฟ้ องศาลภายหลัง ต้องกาหนดหนังสือลาออก อย่างไร..?
มีตวั อย่าง : การออกหนังสือลาออก แจกให้ผเู้ ข้าร่วมสัมมนา
16. การออกหนังสือรับเงิน กรณีพนักงานออกจากงาน เพื่อป้ องกันมิให้ลกู จ้างฟ้ องศาลแรงงานภายหลัง ต้องกาหนดข้อความอย่างไร..?
มีตวั อย่าง : การออกหนังสือการรับเงิน แจกให้ผเู้ ข้าร่วมสัมมนา

หมวด 2: เป็ นกรณี ศึกษาเพื่อแก้ปัญหาด้านแรงงาน
17. กรณีมพี นักงานส่งข้อความโพสต์ลงทาง FACEBOOK-LINE มีขอ้ ความช้าๆว่าเพื่อนร่วมงานติดเชือ้ โควิด-19โดยเป็ นข้อมูลอันเป็ นเท็จและ
ยังกล่าวให้รา้ ย-ด่าทอบริษทั ฯต่างๆ นาๆว่าบกพร่องในการบริหารจัดการในการป้ องกันโรคโควิด-19ระบาดลูกจ้างจะมีความผิดอย่างไร..?
18. กรณีนายจ้างประสบปั ญหาด้านเศรษฐกิจด้วยเหตุโควิด-19 ระบาดทาให้บริษทั ไม่มงี านมีความจาเป็ นต้องเลิกจ้างพนักงานทีเ่ ป็ นลูกจ้างของ
บริษทั ฯoutsource (เลิกจ้างก่อนครบกาหนดตามสัญญาจ้าง) ต้องดาเนินการอย่างไร..?
19. ไม่มงี านมีความจาเป็ นต้องเลิกจ้างพนักงานตามสัญญาจ้างทีม่ รี ะยะเวลากาหนดการจ้างแน่นอน ( เลิกจ้างก่อนครบกาหนดตามสัญญาจ้าง
) เช่น ทีป่ รึกษาด้านแรงงาน ทีป่ รึกษาด้านกระบวนการผลิต ทีป่ รึกษาด้านการตลาด นายจ้างต้องแจ้ง ต้องจ่ายค่าอะไรบ้าง..?
20. นายจ้างมีความจาเป็ นต้องยุบหน่วยงานตามสาขาต่างๆ จึงมีคาสังย้
่ ายพนักงานเข้าทางานในสานักงานใหญ่ ในกรณีลกู จ้างฝ่ าฝืนไม่ยา้ ย
งานตามคาสังจะถื
่ อว่าขัดคาสังของนายจ้
่
างหรือไม่..หรือลูกจ้างขอลาออกจะต้องแจ้งหรือจะได้รบั สิทธิตามกฎหมายอย่างไร..?
21. นายจ้างมีความจาเป็ นต้องปิ ดกิจการเพื่อเปลีย่ นนายจ้างใหม่ เปลีย่ นนิตบิ ุคคล กรณีลกู จ้างประสงค์ขอลาออกต้องแจ้งนายจ้างอย่างไร..หรือ
ลูกจ้างบางส่วนทางานกับนายจ้างใหม่จะได้รบั สิทธิอย่างไร..กรณีนายจ้างใหม่ แก้ไขระเบียบขึน้ มาใหม่เมื่อลูกจ้างไม่เห็นด้วยต้องทาอย่างไร..?
22. ทาสัญญาจ้างแรงงานปี ต่อปี เมื่อครบสัญญาจ้าง 1 ปี แล้วมีการต่อสัญญาจ้างใหม่ และเมื่อสิน้ สุดสัญญาฉบับสุดท้ายแล้วไม่มกี ารจ้างกัน
ต่อไปอีก ลูกจ้างจะได้รบั สิทธิตามกฎหมายอะไรบ้าง..?
23. ในสัญญาจ้างระบุไว้ว่าในระหว่างเป็ นลูกจ้างหรือลูกจ้างออกจากงานไปแล้วภายใน 2 ปี ห้ามมิให้ลกู จ้างไปทางานให้กบั คูแ่ ข่งทางการค้า
ของนายจ้าง, ห้ามนาความลับทางการค้าของนายจ้างไปเปิ ดเผยให้กบั บุคคลภายนอก,ในกรณีลกู จ้างฝ่ าฝืนจะรับผิดชดใช้ค่าเสียหายอย่างไร..?
24. เมื่อลูกจ้างลาออกจากงานทางานอยู่ไม่ครบ 30วันตามทีร่ ะบุไว้ในหนังสือลาออก ถือว่าลูกจ้างผิดสัญญาจ้าง,ผิดข้อบังคับในการทางาน,
ผิดระเบียบปฏิบตั ิ ลูกจ้างจะรับผิดชดใช้ค่าเสียหายต่อนายจ้างอย่างไร..?
25. เลิกจ้างพนักงานเพราะได้รบั ผลกระทบจากโควิด-19 นายจ้างได้จ่ายค่าจ้าง ค่าชดเชยตามอายุงานตามกฎหมายไปแล้ว กรณีลกู จ้างฟ้ อง
ศาลแรงงานเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายจากการถูกเลิกจ้างไม่เป็ นธรรม นายจ้างต้องทาอย่างไร..ลูกจ้างมีสทิ ธิได้รบั สิทธิตามฟ้ องหรือไม่ เพราะเหตุ
ใด..?
26. กรณีลกู จ้างออกจากงานนายจ้างไม่ออกใบสาคัญแสดงการทางานให้กบั ลูกจ้างจะมีความผิดชดใช้ค่าเสียหายต่อลูกจ้างอย่างไร..?
27. เมื่อลูกจ้างออกจากงาน ลาออก ถูกเลิกจ้าง สิน้ สุดระยะเวลาการจ้าง ไม่ผ่านการทดลองงาน เกษียรงานตามโครงการ วันลากิจได้รบั ค่าจ้าง
วันลาพักผ่อนวันลาพักผ่อนทีส่ ะสมไว้ กรณีดงั กล่าวลูกจ้างจะได้รบั สิทธิอย่างไร..?

28. เมื่อลูกจ้างลาออก นายจ้างเลิกจ้าง นายจ้างไล่ออก จะได้รบั สิทธิประกันการว่างงานจากสานักงานประกันสังคมในอัตรา ต่างกันอย่างไร..?
29. กรณีลกู จ้างออกจากงานไปแล้วได้รอ้ งทุกข์ต่อสวัสดิการ และคุม้ ครองแรงงานเขตพืน้ ทีเ่ พื่อเรียกร้องสิทธิต่างๆ เพื่อเป็ นการแก้ปัญหาให้ขอ้
พิพาทแรงงานตกลงกันได้ดว้ ยดี นายจ้างหรือผูบ้ ริหารงานบุคคล ต้องเปิ ดช่องเพื่อเจรจา เพื่อไกล่เกลีย่ และเตรียมความพร้อมรับมืออย่างไร..?
30. กรณีลกู จ้างออกจากงานไปแล้วได้ฟ้องบริษทั ฯทีศ่ าลแรงงานเขตพืน้ ที่ เพื่อเรียกร้องสิทธิต่างๆ นายจ้างหรือผูบ้ ริหารงานบุคคลจะนาเสนอ
เหตุผลต่อผูป้ ระนอมคดี หรือการเปิ ดช่องเพื่อเจรจา เพื่อไกล่เกลีย่ ปั ญหา ต้องใช้เทคนิคอย่างไร..?
 ถาม - ตอบ - แนะนา
 ผูเ้ ข้ารับการอบรม นายจ้าง ผูบ้ ริหารงานบุคคล บุคคลทัวไป
่
 ให้คาปรึกษาหลังการสัมมนา “ ฟรี ” ตลอดการไม่มคี ่าใช้จ่าย

วิทยากรผู ้ทรงคุณวุฒด
ิ ้านแรงงาน อาจารย์ สมบัต ิ น ้อยหว ้า
ประวัตก
ิ ารทางาน / ประสบการณ์









เป็ นผู ้พิพากษาสมทบศาลแรงงานกลางกรุงเทพฯ 9 ปี
เป็ นผู ้ไกล่เกลีย
่ คดีแรงงานในศาลแรงงานกลางกรุงเทพฯ
เป็ นกรรมการ (บอร์ด) ค่าจ ้างขัน
้ ต่า ทีก
่ ระทรวงแรงงาน
เป็ นทีป
่ รึกษาด ้านแรงงาน จดทะเบียน ทีก
่ ระทรวงแรงงาน
เป็ นอนุกรรมการประกันสังคม ณ สานักงานใหญ่ จ. นนทบุรี
เป็ นผู ้ทรงคุณวุฒด
ิ ้านแรงงาน จากสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ.2562
เป็ นทีป
่ รึกษาด ้านแรงงานบริษัทเอกชนในเขตุกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
เป็ นวิทยากรอิสระให ้ความรู ้ด ้านกฎหมายแรงงาน มากกว่า 15 หลักสูตร

ั
อ ัตราค่าอบรมสมมนา
ท่านละ 1,900 + Vat 7% 133= 2,033 บาท
มีเอกสารอบรมแจกฟรี
ื่ บัญช ี หจก.โปรเฟสชน
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่
ชาระค่าอบรมผ่านบัญชธี นาคาร ชอ
ิ ร เลขทีบ
ธนาคารกสก
่ ัญช ี 732-2458238 หรือ ธนาคาร กรุงเทพ เลขทีบ
่ ัญช ี 0297110496


เงือ
่ นไขการอบรม... ห้ามบ ันทึกภาพ วีดโี อ แชร์ หรือนาไปเผยแพร่

ี ภาษี 0103553030100
กรณีหัก ณ ทีจ่ า่ ย 3% ทะเบียนนิตบ
ิ ค
ุ คลเลขที่ เลขประจาตัวผู ้เสย
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูขน
หจก.โปรเฟสชน
ั่
เลขที่ 89/161 หมูบ
่ ้านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3
ั เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
แขวงบางชน
รายละเอียดเพิม
่ เติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา 086-8929330

Professional Training Solution
Tel 02-1753330, 086-6183752
www.ptstraining.in.th
อีเมล์ info.ptstraining@gmail.com,

ptstraining3@gmail.com

แบบฟอร์ มการลงทะเบียน
Online หลักสูตร กรณีได้ รับผลกระทบจาก covid-19 ระบาดเมื่อคนล้ นงานและนายจ้ าง
มีนโยบาย ลดสวัสดิการ ลดค่าจ้ าง หรื อเลิกจ้ างต้ องบริ หารอย่างไร..?
สง่ มาที่ info.ptstraining@gmail.com หรือ ptstraining3@gmail.com

บริษทั _______________________________________________________________________________
ที่อยู่ออกใบกำกับภำษี __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_________________________________________เลขประจำตัวผูเ้ สียภำษี__________________________
ชื่อผูป้ ระสำนงำน (HR)____________________________โทรศัพท์ _______________________ต่อ_______
Fax: _________________________

E-mail: _____________________________________________

วันสัมมนำ____________________________________________________________________________
1. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________
ตำแหน่ง: ___________________________________มือถือ __________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________
2. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________
ตำแหน่ง: ___________________________________มือถือ: __________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________
3. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________
ตำแหน่ง: ___________________________________มือถือ: __________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________

