
 

 

Online หลกัสตูร: กรณีได้รับผลกระทบจาก covid-19 ระบาดเมื่อคนล้นงานและนายจ้าง 

มีนโยบาย ลดสวสัดิการ ลดคา่จ้าง หรือเลิกจ้างต้องบริหารอย่างไร..? 

วนัที่ 26 สิงหาคม 2564  เวลา 13.00-17.00 น. (Online ผ่าน Zoom) 

วัตถปุระสงค ์

1.  เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมน าความรูท้ีไ่ดรั้บไปปฏบิตัไิดจ้รงิ ตอ่การออกหนังสอืเป็นประกาศ หรอืออกค าสัง่ตา่งๆตาม 

นโยบายของบรษัิทฯเพือ่ใหพ้นักงานไดป้ฏบิตัติาม หรอืเพือ่เป็นการแกปั้ญหาในกรณีองคก์รประสบปัญหาในทาง

เศรษฐกจิจากโรคโควดิ-19ระบาด             

2.  เพือ่เป็นแนวทางใหน้ายจา้ง หรอืผูบ้รหิารงานในองคก์รบรษัิทเอกชนไดท้ราบเทคนคิการแกปั้ญหาตา่งๆ และใน

กรณีองคก์รมคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งลดคา่สวัสดกิาร หรอืลดคา่จา้งพนักงานลง เพือ่เป็นการประคององคก์รใหอ้ยูต่อ่ไป

ไดโ้ดยไมปิ่ดตัวลง และเพือ่เป็นการน าเสนอใหล้กูจา้งทราบและใหม้คีวามเขา้ใจในปัญหาทีเ่กดิ นายจา้งตอ้งให ้

เหตผุล และตอ้งบรหิารงานหรอืตอ้งใชเ้ทคนคิ อยา่งไร....                                                                                                                                                                             

3.   เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมเป็นกรณีศกึษา เมือ่มคีวามจ าเป็นตอ้งออกหนังสอืเลกิจา้งพนักงานตอ้งใหเ้หตผุลอยา่งไร

...ตอ้งแจง้ตอ้งจา่ยใหพ้นักงานอะไรบา้ง...ถงึจะไมใ่หเ้กดิปัญหาลกูจา้งฟ้องเพือ่เรยีกรอ้งสทิธทิางแรงงานจังหวดั หรอื

ฟ้องศาลแรงงานภายหลัง                                                                                 

   

  



หวัขอ้ในการอบรม  

                                   หมวด 1: การแกปั้ญหาเมื่อไดร้บัผลกระทบจาก covid-19 ระบาด     

1. การออกหนงัสอืใหพ้นกังานลงขอ้มลูสว่นบุคคล กรณีเขา้ไปสมัผสักบัผูต้ดิเชือ้โควดิ-19หรอืไปอยู่ในกลุ่มบคุคลทีม่สีุม่เสีย่งการตดิเชือ้                   

มตีวัอย่าง :  การออกหนงัสอื  แจกใหผู้เ้ขา้รว่มสมัมนา                                                                                                                                                          

2. การออกหนงัสอืรณรงค ์ใหพ้นกังานฉีดวคัซนี เพื่อเป็นการป้องกนั และ/หรอืบรรเทาการเจบ็ป่วยจากโรคโควดิ-19                                                                                

มตีวัอย่าง :  การออกหนงัสอื แจกใหผู้เ้ขา้รว่มสมัมนา                                                                                                                                                              

3.  การออกหนงัสอืก าหนดใหพ้นกังาน กกัตวั 14 วนั เพื่อเฝ้าดอูาการของการตดิเชือ้จากโรคโควดิ-19                                                                                                             

มตีวัอย่าง :  การออกหนงัสอื แจกใหผู้เ้ขา้รว่มสมัมนา                                                                                                                                                                

4. ในกรณีลกูจา้งตดิเชือ้โควดิ-19และตอ้งพกัรกัษาตวัตามโรงพยาบาลสนามตามแพทยก์ าหนดจะไดร้บัสทิธลิางานอะไร..นายจา้งตอ้งจา่ย

ค่าจา้งหรอืไม่...เมื่อลกูจา้งไดร้บัสทิธกิารว่างงานจากส านกังานประกนัสงัคม ตอ้งด าเนินการอย่างไร..?                                                           

มตีวัอย่าง :  การออกหนงัสอื, เอกสาร แจง้ต่อหน่วยงานภาครฐั  แจกใหผู้เ้ขา้ร่วมสมัมนา                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

5. นายจา้งประสบปัญหาดา้นเศรษฐกจิดว้ยเหตุโควดิ-19ระบาดจงึมนีโยบายลดค่าสวสัดกิารทีน่ายจา้งจ่ายใหพ้นกังานเป็นการชัว่คราว ซึง่มี

ระยะเวลา 30 - 60 วนั นายจา้งตอ้งบรหิารอย่างไร..?                                                                                                                                       

มตีวัอย่าง :  การออกหนงัสอืเป็นประกาศของบรษิทัฯ  แจกใหผู้เ้ขา้ร่วมสมัมนา                                                                                                                

6.  การออกหนงัสอืยนิยอมใหบ้รษิทัฯเปลีย่นแปลงสภาพการจา้ง เพื่อลดค่าสวสัดกิารเป็นการชัว่คราว นายจา้งจะใชเ้ทคนิคอย่างไร..?                                                                                                                                                                                                 

มตีวัอย่าง : การออกหนงัสอืยนิยอมใหบ้รษิทัฯลดสวสัดกิารของพนกังาน  แจกใหผู้เ้ขา้รว่มสมัมนา                                                                                                                                                                                                  

7.  กรณีนายจา้งประสบปัญหาดา้นเศรษฐกจิดว้ยเหตุโควดิ-19ระบาด จงึม ีนโยบายลดค่าจา้ง - ลดวนัท างานของพนกังานลงเป็นการชัว่คราว 

โดยงดจ่ายค่าจา้งพนกังานคนละรอ้ยละ20ของค่าจา้ง /ต่อเดอืนเพื่อเป็นการสรา้งความเขา้ใจตาม นโยบายดงักล่าวตอ้งบรหิารอย่างไร..?                                                                                                                         

มตีวัอย่าง : การออกหนงัสอืเป็นประกาศของบรษิทัฯ แจกใหผู้เ้ขา้ร่วมสมัมนา                                                                                                        

8.  การออกหนงัสอืใหค้วามร่วมมอืยนิยอมลาหยุดงานตาม นโยบายของบรษิทัฯกรณีบรษิทัฯไดร้บัผลกระทบจากโรคโควดิ-19 ระบาด                         

มตีวัอย่าง : การออกหนงัสอืใหค้วามยนิยอมของพนกังาน  แจกใหผู้เ้ขา้ร่วมสมัมนา                                                                                                                                                                                                  

9.  กรณีนายจา้งมคีวามจ าเป็นตอ้งปิดงานเป็นบางแผนก หรอืปิดทัง้หมดโรงงาน เป็นเวลา 30-60 วนั เป็นการชัว่คราว โดยจ่ายค่าจา้งให้

พนกังานรอ้ยละ 75 ของค่าจา้ง นายจา้งตอ้งท าหนงัสอื และน ารายชื่อพนกังานแจง้ต่อหน่วยงานภาครฐัอย่างไร..?                                                                               

มตีวัอย่าง :  การออกหนงัสอื ,รายชื่อพนกังานแจง้ต่อหน่วยงานภาครฐั  แจกใหผู้เ้ขา้ร่วมสมัมนา                                                                                      

10.  กรณีหน่วยงานภาครฐัสัง่ใหอ้งคก์รปิดงานเป็นการชัว่คราว การไดร้บัความช่วยเหลอืจากหน่วยงานภาครฐั หรอืลกูจา้งจะไดร้บัสทิธกิาร

ว่างงานจากส านกังานประกนัสงัคม ตอ้งด าเนินการอย่างไร..?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

มตีวัอย่าง :  การออกหนงัสอื ,รายชื่อพนกังานแจง้ต่อหน่วยงานภาครฐั  แจกใหผู้เ้ขา้ร่วมสมัมนา                                                                                    

11.   กรณีนายจา้งไดร้บัผลกระทบจากพษิโควดิ-19 ระบาด จนเกดิวกิฤตซึง่เป็นเหตุสดุวสิยั จงึม ีนโยบายปิดงานเป็นบางแผนก เป็นการ

ชัว่คราว โดยนายจา้งไมจ่่ายค่าจา้งใหเ้พื่อใหล้กูจา้งไดร้บัสทิธกิารว่างงานจากส านกังานประกนัสงัคม ตอ้งด าเนินการอย่างไร..?                                                                                                                                       

มตีวัอย่าง :  การออกหนงัสอืเป็นประกาศของบรษิทัฯ ,รายชื่อพนกังานแจง้ต่อหน่วยงานภาครฐั  แจกใหผู้เ้ขา้ร่วมสมัมนา                                                           

12.  กรณีนายจา้งประสบปัญหาดา้นเศรษฐกจิดว้ยเหตุโควดิ-19 ระบาดท าใหบ้รษิทัฯมยีอดขาดทนุสะสมต่อเนื่องหลายเดอืนจงึมนีโยบายเลกิ

จา้งพนกังานนายจา้งตอ้งออกหนงัสอืเลกิจา้งและใหเ้หตุผลในการเลกิจา้ง ตอ้งแจง้, ตอ้งจ่าย อย่างไร..?                                                                                             

มีตวัอย่าง : การออกหนงัสอืเลกิจา้งกรณีนี้  แจกใหผู้เ้ขา้รว่มสมัมนา                                                                                                                            

13.   กรณีนายจา้งมนีโยบายเลกิจา้งลกูจา้งเพราะเหตุ ลกูจา้งลางานและหยุดงานมาก หรอืหยอ่นสมรรถภาพในการท างาน เพือ่ป้องกนัมใิห้

ลกูจา้ง  ฟ้องเรยีกคา่ใดๆภายหลงัได ้นายจา้งตอ้งแจง้, ตอ้งจ่ายอย่างไร..?                                                                                                                                            



มตีวัอย่าง :  การออกหนงัสอืเลกิจา้งกรณีนี้  แจกใหผู้เ้ขา้รว่มสมัมนา                                                                                                                                    

14.  กรณีนายจา้งประสบปัญหาดา้นเศรษฐกจิดว้ยเหตุโควดิ-19 ระบาดท าใหบ้รษิทัฯมยีอดขาดทนุสะสมต่อเนื่องหลายเดอืนจงึม ีนโยบายให้

พนกังานเกษยีณอายใุนการท างานก่อนก าหนด นายจา้งตอ้งก าหนด และสงวนสทิธใินการอนุมตัอิย่างไร..?                                                                                              
มตีวัอย่าง : การออกหนงัสอืเกษยีณงาน-ใบสมคัร-สทิธใินการอนุมตัติามโครงการ  แจกใหผู้เ้ขา้ร่วมสมัมนา                                                                

15.  ลกูจา้งลาออกจากการเป็นพนกังานของบรษิทัฯและจู่ๆกฟ้็องศาลแรงงานเพื่อเรยีกรอ้ง,ค่าบอกกล่าวล่วงหน้า, ค่าชดเชย, ค่าเสยีหายและ

บรรยายฟ้องว่าถูกนายจา้งบบีบงัคบัใหล้าออก เพื่อเป็นการป้องกนัมใิหล้กูจา้งฟ้องศาลภายหลงั ตอ้งก าหนดหนงัสอืลาออก อย่างไร..?                           

มตีวัอย่าง :  การออกหนงัสอืลาออก  แจกใหผู้เ้ขา้ร่วมสมัมนา                                                                                                                                     

16.  การออกหนงัสอืรบัเงนิ กรณีพนกังานออกจากงาน เพื่อป้องกนัมใิหล้กูจา้งฟ้องศาลแรงงานภายหลงั ตอ้งก าหนดขอ้ความอย่างไร..?                                                                                                                                                                                                                       

มตีวัอย่าง :  การออกหนงัสอืการรบัเงนิ  แจกใหผู้เ้ขา้ร่วมสมัมนา                                               

                                                 หมวด 2: เป็นกรณีศึกษาเพ่ือแกปั้ญหาดา้นแรงงาน                                                                                                                                                                                               

17.  กรณีมพีนกังานสง่ขอ้ความโพสตล์งทาง FACEBOOK-LINE มขีอ้ความช ้าๆว่าเพื่อนรว่มงานตดิเชือ้โควดิ-19โดยเป็นขอ้มลูอนัเป็นเทจ็และ

ยงักล่าวใหร้า้ย-ด่าทอบรษิทัฯต่างๆ นาๆว่าบกพร่องในการบรหิารจดัการในการป้องกนัโรคโควดิ-19ระบาดลกูจา้งจะมคีวามผดิอยา่งไร..?                                                                          

18.  กรณีนายจา้งประสบปัญหาดา้นเศรษฐกจิดว้ยเหตุโควดิ-19 ระบาดท าใหบ้รษิทัไมม่งีานมคีวามจ าเป็นตอ้งเลกิจา้งพนกังานทีเ่ป็นลกูจา้งของ

บรษิทัฯoutsource (เลกิจา้งก่อนครบก าหนดตามสญัญาจา้ง) ตอ้งด าเนินการอย่างไร..?                                                                                                                                                                                                                           

19.   ไมม่งีานมคีวามจ าเป็นตอ้งเลกิจา้งพนกังานตามสญัญาจา้งทีม่รีะยะเวลาก าหนดการจา้งแน่นอน ( เลกิจา้งก่อนครบก าหนดตามสญัญาจา้ง 

) เช่น ทีป่รกึษาดา้นแรงงาน  ทีป่รกึษาดา้นกระบวนการผลติ  ทีป่รกึษาดา้นการตลาด นายจา้งตอ้งแจง้ ตอ้งจ่ายค่าอะไรบา้ง..?                                     

20.  นายจา้งมคีวามจ าเป็นตอ้งยุบหน่วยงานตามสาขาต่างๆ จงึมคี าสัง่ยา้ยพนกังานเขา้ท างานในส านกังานใหญ่ ในกรณีลกูจา้งฝ่าฝืนไม่ยา้ย

งานตามค าสัง่จะถอืว่าขดัค าสัง่ของนายจา้งหรอืไม่..หรอืลกูจา้งขอลาออกจะตอ้งแจง้หรอืจะไดร้บัสทิธติามกฎหมายอย่างไร..?                                                                                                                                                                                           

21.  นายจา้งมคีวามจ าเป็นตอ้งปิดกจิการเพื่อเปลีย่นนายจา้งใหม่ เปลีย่นนิตบิุคคล กรณีลกูจา้งประสงคข์อลาออกตอ้งแจง้นายจา้งอย่างไร..หรอื

ลกูจา้งบางสว่นท างานกบันายจา้งใหมจ่ะไดร้บัสทิธอิย่างไร..กรณีนายจา้งใหม่ แกไ้ขระเบยีบขึน้มาใหม่เมื่อลกูจา้งไม่เหน็ดว้ยตอ้งท าอย่างไร..?                                                                                                                    

22.  ท าสญัญาจา้งแรงงานปีต่อปีเมื่อครบสญัญาจา้ง 1 ปีแลว้มกีารต่อสญัญาจา้งใหม่ และเมื่อสิน้สดุสญัญาฉบบัสดุทา้ยแลว้ไมม่กีารจา้งกนั         

ต่อไปอกี ลกูจา้งจะไดร้บัสทิธติามกฎหมายอะไรบา้ง..?                                                                                                                                               

23.  ในสญัญาจา้งระบไุวว้่าในระหว่างเป็นลกูจา้งหรอืลกูจา้งออกจากงานไปแลว้ภายใน 2 ปี หา้มมใิหล้กูจา้งไปท างานใหก้บัคูแ่ขง่ทางการคา้

ของนายจา้ง, หา้มน าความลบัทางการคา้ของนายจา้งไปเปิดเผยใหก้บับุคคลภายนอก,ในกรณีลกูจา้งฝ่าฝืนจะรบัผดิชดใชค้่าเสยีหายอย่างไร..?                             

24.  เมื่อลกูจา้งลาออกจากงานท างานอยู่ไม่ครบ 30วนัตามทีร่ะบุไวใ้นหนงัสอืลาออก ถอืว่าลกูจา้งผดิสญัญาจา้ง,ผดิขอ้บงัคบัในการท างาน,                          

ผดิระเบยีบปฏบิตั ิลกูจา้งจะรบัผดิชดใชค้่าเสยีหายต่อนายจา้งอย่างไร..?                                                                                                                                                                                                                                                                                  

25.  เลกิจา้งพนกังานเพราะไดร้บัผลกระทบจากโควดิ-19 นายจา้งไดจ้่ายคา่จา้ง ค่าชดเชยตามอายุงานตามกฎหมายไปแลว้ กรณีลกูจา้งฟ้อง

ศาลแรงงานเพื่อเรยีกรอ้งค่าเสยีหายจากการถูกเลกิจา้งไม่เป็นธรรม นายจา้งตอ้งท าอย่างไร..ลกูจา้งมสีทิธไิดร้บัสทิธติามฟ้องหรอืไม่ เพราะเหตุ

ใด..?  

26.  กรณีลกูจา้งออกจากงานนายจา้งไม่ออกใบส าคญัแสดงการท างานใหก้บัลกูจา้งจะมคีวามผดิชดใชค้่าเสยีหายต่อลกูจา้งอย่างไร..?                                   

27.  เมื่อลกูจา้งออกจากงาน ลาออก ถูกเลกิจา้ง สิน้สดุระยะเวลาการจา้ง ไม่ผ่านการทดลองงาน เกษยีรงานตามโครงการ วนัลากจิไดร้บัค่าจา้ง

วนัลาพกัผ่อนวนัลาพกัผ่อนทีส่ะสมไว ้ กรณีดงักล่าวลกูจา้งจะไดร้บัสทิธอิย่างไร..?                                                                                                     



28.  เมื่อลกูจา้งลาออก นายจา้งเลกิจา้ง นายจา้งไล่ออก จะไดร้บัสทิธปิระกนัการว่างงานจากส านกังานประกนัสงัคมในอตัรา ต่างกนัอย่างไร..?                      

29.  กรณีลกูจา้งออกจากงานไปแลว้ไดร้อ้งทุกขต่์อสวสัดกิาร และคุม้ครองแรงงานเขตพืน้ทีเ่พื่อเรยีกรอ้งสทิธต่ิางๆ เพื่อเป็นการแกปั้ญหาใหข้อ้

พพิาทแรงงานตกลงกนัไดด้ว้ยด ีนายจา้งหรอืผูบ้รหิารงานบุคคล ตอ้งเปิดช่องเพื่อเจรจา เพื่อไกล่เกลีย่ และเตรยีมความพรอ้มรบัมอือย่างไร..?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

30.  กรณีลกูจา้งออกจากงานไปแลว้ไดฟ้้องบรษิทัฯทีศ่าลแรงงานเขตพืน้ที ่เพื่อเรยีกรอ้งสทิธต่ิางๆ นายจา้งหรอืผูบ้รหิารงานบคุคลจะน าเสนอ

เหตุผลต่อผูป้ระนอมคด ีหรอืการเปิดช่องเพื่อเจรจา เพื่อไกล่เกลีย่ปัญหา ตอ้งใชเ้ทคนิคอย่างไร..?  

   ถาม - ตอบ -  แนะน า  

   ผูเ้ขา้รบัการอบรม  นายจา้ง  ผูบ้รหิารงานบุคคล  บุคคลทัว่ไป 

   ใหค้ าปรกึษาหลงัการสมัมนา “ ฟร ี” ตลอดการไม่มคี่าใชจ้่าย 

 

วทิยากรผูท้รงคณุวฒุดิา้นแรงงาน อาจารย ์สมบตั ิ นอ้ยหวา้   

ประวัตกิารท างาน / ประสบการณ์ 

 เป็นผูพ้พิากษาสมทบศาลแรงงานกลางกรงุเทพฯ 9 ปี  

 เป็นผูไ้กลเ่กลีย่คดแีรงงานในศาลแรงงานกลางกรงุเทพฯ  

 เป็นกรรมการ (บอรด์) คา่จา้งขัน้ต ่า ทีก่ระทรวงแรงงาน  

 เป็นทีป่รกึษาดา้นแรงงาน จดทะเบยีน ทีก่ระทรวงแรงงาน  

 เป็นอนุกรรมการประกนัสงัคม ณ ส านักงานใหญ ่ จ. นนทบรุ ี 

 เป็นผูท้รงคณุวฒุดิา้นแรงงาน จากสถาบนัวจิัยและพัฒนา พ.ศ.2562  

 เป็นทีป่รกึษาดา้นแรงงานบรษัิทเอกชนในเขตกุรงุเทพฯ และตา่งจังหวดั 

 เป็นวทิยากรอสิระใหค้วามรูด้า้นกฎหมายแรงงาน มากกวา่ 15 หลักสตูร 

อตัราคา่อบรมสมัมนา ทา่นละ 1,900 + Vat 7% 133= 2,033 บาท 

มเีอกสารอบรมแจกฟร ี

ช าระคา่อบรมผา่นบัญชธีนาคาร ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่   

ธนาคารกสกิร เลขทีบ่ัญช ี732-2458238  หรอื ธนาคาร กรงุเทพ เลขทีบ่ัญช ี029-

7110496 

 เง ือ่นไขการอบรม...  หา้มบนัทกึภาพ วดีโีอ แชร ์หรอืน าไปเผยแพร ่

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

  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรัญญา 086-8929330 
Professional Training Solution 
Tel  02-1753330, 086-6183752  
 
www.ptstraining.in.th 
อเีมล ์ info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com 

mailto:info.ptstraining@gmail.com
mailto:ptstraining3@gmail.com


แบบฟอร์มการลงทะเบียน 

Online หลกัสตูร กรณีได้รับผลกระทบจาก covid-19 ระบาดเมื่อคนล้นงานและนายจ้าง 

มีนโยบาย ลดสวสัดิการ ลดคา่จ้าง หรือเลิกจ้างต้องบริหารอย่างไร..? 

สง่มาที ่info.ptstraining@gmail.com หรอื ptstraining3@gmail.com 

 

   บรษิทั_______________________________________________________________________________ 

   ท่ีอยู่ออกใบก ำกบัภำษี__________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________________ 

   _________________________________________เลขประจ ำตวัผูเ้สยีภำษ_ี_________________________ 

  ชื่อผูป้ระสำนงำน (HR)____________________________โทรศพัท ์_______________________ต่อ_______ 

   Fax: _________________________     E-mail: _____________________________________________  

  วนัสมัมนำ____________________________________________________________________________ 

1. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________ 
ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________  

2. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________ 
ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________ 

3. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________ 
ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________  


