
 

 

      ONLINE TRAINING  
                                         

 เกดิผลกระทบ 
จากโควดิ 2019  

นายจา้ง-ผูบ้รหิาร-HR บรหิารจดัการและรบัมอือยา่งไร 

 

เรียน 3 ชั�วโมง  : 09.00 - 12.00 น. ผ่านโปรแกรม  

เปิดสอน   : วนัพฤหสับดทีี�  ��  พฤษภาคม ���� 
 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื�อให้นายจ้าง-ผู้บริหารงาน HR มีความรู้-มีความเข้าใจข้อกําหนดของหน่วยงาน ภาครัฐที�ได้ประกาศและ

กําหนดให้ลูกจ้างได้รับสิทธิการขาดรายได้ ในกรณีได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 

2. เพื�อให้นําความรู้ที�ได้รับไปบริหาร-จัดการ กรณีมีการเปลี�ยนแปลงวันทํางาน-เปลี�ยนแปลงวันหยุดหรือมีการ

เปลี�ยนแปลงการจ่ายค่าจ้างเพื�อให้องค์กรประคองการประกอบธุรกิจต่อไปได้ โดยได้รับผลกระทบน้อยที�สุด 

3. เพื�อให้ผู้ เข้ารับการอบรม นําความรู้ที�ได้รับไปปฏิบัติได้จริงในกรณีองค์กรได้รับผลกระทบในระยะยาวหรือ

มีเหตุที�จะต้อง เลิกจ้างพนักงานและต้องจ่ายค่าชดเชยตามสิทธิที�ลูกจ้างจะได้รับ 

 

หัวข้อในการอบรม 

1. นายจา้งไดร้ับผลกระทบจากโรคโควิด-19 และมีนโยบาย ลดค่าจา้ง-ลดวนัทาํงานของพนักงานลงเป็นการ

ชั�วคราว ทาํไดห้รือไมเ่พราะอะไร..? 

2. นายจา้งมีนโยบายปิดงานทั�งหมดหรือบางส่วนเป็นการชั�วคราว มีระยะเวลา 30 วนั โดยจ่ายค่าจา้งให้

พนกังานร้อยละ 75% ตอ้งใหเ้หตุผลและปฏิบติัตามขั�นตอนของกฎหมายอยา่งไร..? 

3. นายจา้งใหลู้กจา้งหยดุงาน 30 วนั จา่ยค่าจา้งใหร้้อยละ 75% ในกรณีลูกจา้งมาทาํงานเป็นบางวนัหรือทาํงาน

ล่วงเวลาดว้ยตอ้งจา่ยค่าจา้งอยา่งไร..? 

4. สัปดาห์หนึ�งมีวนัทาํงาน 5 วนั มีวนัหยดุคือ เสาร์-อาทิตย ์อยากใหพ้นกังานทาํงานสัปดาห์ละ 3 วนั เป็นการ

ชั�วคราวโดยใหห้ยดุเพิ�มอีก 2 วนั คือ พฤหสับดี-ศกุร์ ทาํไดไ้หม เพราะไร..? 

5. ภาครัฐสั�งปิดกิจการของนายจา้งลูกจา้งไดร้ับสิทธิว่างงานจากภาครัฐอย่างไร..? นายจา้งจะเยียวยาลูกจา้ง

อยา่งไร..?  ในส่วนของสํานกังานที�เป็นออฟฟิศซึ�งไมไ่ดอ้ย ูใ่นส่วนของภาครัฐสั�งปิดแต่มีผลกระทบตามที�

รัฐสั�งปิด นายจา้งตอ้งปฏิบติัอยา่งไร-ลูกจา้งจะไดร้ับสิทธิอะไรบา้ง..? 

6. ภาครัฐกกัตวัลูกจา้งเพื�อเฝ้าดูอาการหรือรักษาอาการติดเชื�อโควิด-19  นายจา้งตอ้งทาํอยา่งไร..? 

ตอ้งเยียวยาลูกจา้งอยา่งไร..?  ลูกจา้งตอ้งลางานอยา่งไร..? ลูกจา้งจะไดร้ับการวา่งงานอยา่งไร..? 



 

 

7. ก่อนปฏิบติังานลูกจา้งมีอาการคลา้ยติดเชื�อ โควิด-19 สอบถามเบื�องต้นพบว่าไปอยู่ก ับกลุ่มคนหมู่มากที�มี

ความเสี�ยงในการติดเชื�อ-นายจา้งไม่อยากให้ทาํงาน ให้หยุดงานเพื�อเฝ้าดูอาการ 14 วนั นายจา้งต้องทาํ

อยา่งไร..? ลูกจา้งจะไดร้ับสิทธิอะไรบา้ง..? 

8. กรณีลูกจา้งต่างดา้ว-ลาว-กมัพูชา-พมา่ ถูกภาครัฐกกัตวัเพื�อเฝ้าดูอาการติดเชื�อ โควิด-19 ที�ด่านตรวจคนเข้า

เมือง นายจา้งตอ้งทาํอยา่งไร...? 

9. กรณีส่งขอ้ความโพสต์ลงทางเฟสบุค๊-ทางไลน์ มีขอ้ความเก่าๆ ว่าเพื�อนร่วมงานติดเชื�อ โควิด-19 โดยเป็น

ขอ้มลูอนัเป็นเทจ็ทาํใหเ้พื�อนร่วมงานไดร้ับความเสียหายและลูกจา้งยงักล่าวให้ร้าย-ด่าทอ  บริษทัฯต่างๆ

นาๆ วา่บกพร่องในการบริหาร-จดัการการป้องกนัโรคโควิดระบาด ลูกจา้งจะมีความผิดอยา่งไร..? 

10. นายจา้งมีความจาํเป็นตอ้งยบุหน่วยงานตามสาขาต่างๆ จึงมีคาํสั�งยา้ยพนกังานเข้าทาํงานในสํานักงานใหญ่ 

นายจา้งตอ้งเพิ�มสวสัดิการอยา่งไร.? หรือลูกจา้งไมป่ระสงค์ยา้ยตาม ขอลาออกลูกจา้งต้องแจง้หรือนายจา้ง

ตอ้งจา่ยค่าชดเชยอยา่งไร.? 

11. นายจา้งไดร้ับผลกระทบจากโควิด-19 เป็นระยะยาวหลายเดือนและลูกจา้งมีเจตนาอยากช่วยเหลือนายจา้ง จึง

ขอลากิจเป็นเวลา 60 วนั โดยไมข่อรับค่าจา้ง ลูกจา้งจะไดร้ับสิทธิ การวา่งงานหรือการขาดรายได้ไหม-การ

นาํส่งเงินของนายจา้ง-ลูกจา้งต่อประกนัสังคมตอ้งส่งอยา่งไร.? เพราะลูกจา้งไมม่ีรายได ้

12. นายจา้งมีความจาํเป็นตอ้งปิดกิจการเพื�อเปลี�ยนนายจา้งใหม่สาเหตุจากการประคององค์กรต่อไปไม่ไหว 

กรณีลูกจา้งประสงค์ขอลาออกลูกจา้งตอ้งแจง้-นายจา้งต้องจ่ายอย่างไร.? หรือลูกจา้งบางส่วนทาํงานกับ

นายจา้งใหมจ่ะไดร้ับสิทธิอยา่งไร กรณีนายจา้งใหมแ่กไ้ขขอ้บงัคบัฯ-แก้ไขระเบียบขึ� นมาใหม่กรณีลูกจา้ง

ไมเ่ห็นดว้ยตอ้งทาํอยา่งไร..? 

13. กรณีนายจา้งไดร้ับผลกระทบจากโควิด-19  เป็นระยาวหลายเดือนจึงมีนโยบายเลิกจา้งหนักงานหรือปิด

กิจการนายจา้งตอ้งแจง้-ตอ้งจา่ยค่าชดเชยหรือเงินอื�นๆอยา่งไร..? 

14. กรณีเกิดผลกระทบเป็นระยะยาวนายจา้งได้ประคององค์กรและได้จ่ายค่าจา้งให้ลูกจา้ง ร้อยละ 75% มา

ตลอด นายจา้งจะไดร้ับการช่วยเหลือจากภาครัฐอะไรบา้ง.? 

15. ไมม่ีงาน-ไมม่ีรายได ้มีความจาํเป็นตอ้งเลิกจา้งพนกังานที�เป็นลูกจา้งของบริษทัฯรับเหมา เอ๊าซอต  (ก่อน

ครบกาํหนดตามสญัญาจา้ง) นายจา้งตอ้งแจง้-ตอ้งจา่ยหรือดาํเนินการอยา่งไร..? 

16. ไมม่ีงาน-ไมม่ีรายได ้มีความจาํเป็นตอ้งเลิกจา้งพนกังานตามสัญญาจา้งที�มีระยะเวลากาํหนดการจา้งแน่นอน 

(เลิกจา้งก่อนครบกาํหนดตามสัญญาจา้ง) เช่น ที�ปรึกษาด้านแรงงาน-ที�ปรึกษาด้านกระบวนการผลิต-ที�

ปรึกษาดา้นการตลาด นายจา้งตอ้งแจง้-ตอ้งจา่ยค่าอะไรบา้ง..? 

17. เลิกจา้งพนกังานเพราะได้รับผลกระทบจากโควิด-19  นายจา้งได้จ่ายค่าจา้ง-ค่าชดเชย-ตามอายุงานตาม

กฎหมายไปแลว้  กรณีลูกจา้งฟ้องศาลแรงงานเพื�อเรียกร้อง เอาค่าเสียหายจากการถูกเลิกจา้งไม่เป็นธรรม

นายจา้งตอ้งทาํอยา่งไร-ลูกจา้งมีสิทธิไดร้ับสิทธิไดร้ับตามฟ้องหรือไม ่เพราะเหตุใด..? 

18. กรณีลูกจา้งลาออกจากงาน จู่ๆ  ก็ฟ้องนายจา้งเพื�อเรียกร้องค่าบอกกล่าว-ค่าชดเชย-ค่าเสียหาย จากการถูกเลิก

จา้งไมเ่ป็นธรรม ซึ�งคาํฟ้องลูกจา้งไดบ้รรยายฟ้องวา่ถูกบีบบงัคบัใหล้าออกลูกจา้งมีสิทธิไดต้ามฟ้องหรือไม ่

เพราะอะไร.? 



 

 

19. กรณีลูกจา้งลาออกวนัต่อมาไมม่าทาํงานหายไปเลย อยูไ่มค่รบ 30 วนั ตามสัญญาจา้ง-ตามขอ้บงัคบัฯ ลูกจา้ง

มีความผิดอยา่งไร..? จะตอ้งชดใชค้่าเสียหายต่อนายจา้ง อะไรบา้ง..? 

20. กรณีลูกจา้งออกจากงานไมคื่นทรัพยสิ์นของนายจา้งตามคาํสั�ง เช่น รถยนต-์โน๊ตบุค๊-หรือไมช่าํระหนี� สินต่อ

บริษทัฯ นายจา้งไมจ่า่ยค่าจา้งหรือเงินอื�นๆใหไ้ดไ้หม เพราะอะไร...? 

21. ลูกจา้งลาออก-นายจา้งเลิกจา้ง-นายจา้งปลดออก-ไล่ออก นายจา้งต้องจ่ายค่าจา้ง-เงินประกันการทาํงาน

เมื�อใด-กรณีจา่ยเกินกาํหนดจะตอ้งเสียดอกเบี�ยหรือจา่ยเงินเพิ�มอตัราเทา่ใด..? 

22. ลูกจา้งลาออก-นายจา้งเลิกจา้ง-นายจา้งปลดออก-ไล่ออก จะไดร้ับสิทธิลากิจไดค้่าจา้ง-ลาพักผ่อนประจาํปี-

หรือวนัลาพกัผ่อนสะสมอยา่งไร..? 

23. ลูกจา้งลาออก-นายจา้งเลิกจา้ง-นายจา้งปลดออก-ไล่ออก จะได้รับสิทธิประกันการว่างงานต่อสํานัก

ประกนัสังคมในอตัราต่างกนัอยา่งไร..? 

24. ภาครัฐประกาศภาวะฉุกเฉิน (ประกาศเคอร์ฟิว) หา้มมิใหผู้ค้นออกนอกพื�นที�หรือออกนอกเคหะสถานตาม

เวลาที�กาํหนด เมื�อมีลูกจา้งหรือมีผูท้ี�ฝ่าฝืนจะมีความผิดทางแพ่ง-ทางอาญาอยา่งไร..? 

25. ภาครัฐประกาศภาวะฉุกเฉิน (ประกาศเคอร์ฟิว) หา้มมิใหผู้ค้นออกนอกพื�นที�หรือออกนอกเคหะสถานตาม

เวลาที�กาํหนด เมื�อลูกจา้งเดินทางมาทาํงานเพื�อเขา้กะทาํงานหรือเลิกงานในระหวา่งเดินทางซึ�งเป็นเวลาคาบ

เกี�ยวกบัเวลาที�ภาครัฐประกาศและถูกภาครัฐจบักุมนายจา้งตอ้งทาํอยา่งไร..?  

 ถาม-ตอบ-แนะนํา 

 ให้คําปรึกษาหลังการสัมมนา “ฟรี” ตลอดกาลไม่มีค่าใช้จ่าย 

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time) 

 หลกัสูตร ONLINE 3 ชั�วโมง เวลา ��:00-1�:00 น. 
 

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  อาจารย์ สมบัติ  น้อยหว้า 

     ประวติัการทาํงาน / ประสบการณ ์

 เป็นผูพ้ิพากษาสมทบศาลแรงงานกลางกรุงเทพฯ 9 ปี ( 4 สมยั ) 

 เป็นผูป้ระนอมคดี ในศาลแรงงานกลาง กรุงเทพฯ 

 เป็นกรรมการ (บอร์ด) ค่าจา้งขั�นตํ�าที�กระทรวงแรงงาน 

 เป็นที�ปรึกษาดา้นแรงงาน จดทะเบียนที�กระทรวงแรงงาน 

 เป็นอนุกรรมการประกนัสงัคม ณ สาํนกังานใหญ่  จ. นนทบุรี 

 เป็นผูท้รงคุณวุฒิดา้นแรงงานจากสถาบนัวิจยัและพฒันา พ.ศ.���� 

 เป็นผูจ้ดัการฝ่ายบุคคลบริษทั ดบับลิว เอส เอส กรุ๊ป ประเทศไทยจาํกดั 

 วิทยากรบรรยายหลกัสูตร การกล่าวโทษ -เลิกจา้ง- ต่อสูใ้หช้นะคดีในศาล 

 วิทยากรบรรยายหลกัสูตร ขอบเขตการใชอ้าํนาจตามหนา้ที�ของหวัหนา้งาน 

 วิทยากรบรรยายหลกัสูตร 40 ประเด็น เด็ดๆ..ที�ผูบ้ริหารงาน HR. มือใหม่ตอ้งรู้  

 วิทยากรบรรยายหลกัสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรอง ขอ้เรียกร้องของสหภาพแรงงาน 



 

 

 วิทยากรบรรยายหลกัสูตร �� คดีเด็จ ที�นายจา้ง- HR.ตอ้งสอบสวนเพื�อลงโทษทางวินยั 

 วิทยากรบรรยายหลกัสูตร : เจาะลึก... การสรรหาว่าจา้งพนกังานใหม่เขา้ทาํงานในองค์กร 

 วิทยากรบรรยายหลกัสูตร การนาํเขา้การจา้งแรงงานต่างดา้วอย่างถูกกฎหมายภายใต ้MOU. 

 วิทยากรบรรยายหลกัสูตร Update กฎหมายคุม้ครองแรงงานฉบบัใหม่ที�มีผลบงัคบัใชล่้าสุดปี2562  

 วิทยากรบรรยายหลกัสูตร การเขียนสญัญาจา้ง - เขียนระเบียบปฏิบติั - ประกาศ - คาํสั�งต่างๆ ที� HR.ตอ้งรู้ 
 

รูปแบบการบรรยาย 

1. เรียนออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom (หลงัจากที�ท่านชาํระค่าอบรมแล้วทา่นจะไดร้ับ Link และ Password 

สําหรับเขา้หอ้งเรียนโปรแกรม zoom) 

2. เอกสารประกอบการบรรยาย จะจดัส่งเป็น PDF ใหก้่อนวนัอบรม 2-3 วนั 

 

รายการค่าลงทะเบียน ราคา + vat 7% ราคาหลงัหกั ณ ที�จา่ย 1.5% 

: 1 ท่าน �,��� + ��� = �,��� �,��� – ��.� = �,���.�� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

หลกัสูตร    เกิดผลกระทบจากโควิด ����  

นายจ้าง ผู้บริหาร HR บริหารจดัการและรบัมืออย่างไร 

กาํหนดการ      วนัพฤหสับดีที� ��  พฤษภาคม  ����   เวลา ��.�� -��.�� น. 
 

รายการค่าลงทะเบียน ราคา + vat 7% ราคาหลงัหกั ณ ที�จา่ย �.�% 

: 1 ท่าน �,��� + ��� = �,��� �,��� – ��.� = �,���.�� 
 

รายชื�อผู้เข้าร่วมสมัมนา     
1. .................................................................ตําแหน่ง...............................มือถอื.............................................  

Name……………………………………….Surname………………………………………Position/Section……..........………………… 

Email :…………………………………………...................……… Line Id : ……………………………………………………………….. 
 

2. .................................................................ตําแหน่ง...............................มือถอื.............................................  

Name……………………………………….Surname………………………………………Position/Section……..........………………… 

Email :…………………………………………...................……… Line Id : ……………………………………………………………….. 

 ที�อยู่เพื�อออกใบเสรจ็ :  (กรุณากรอกรายละเอยีดให้ชดัเจนเพื�อความถกูต้องในการออกใบเสร็จ)   

 

(บจก./บมจ./หจก./ส่วนบคุคล) ชื�อ.................................................เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษ.ี.................................................... 
 สาํนกังานใหญ่   สาขา...........เลขที�..................หมู่................อาคาร/หมู่บา้น......................................ช ั�น.................... 
ตรอก/ซอย..........................ถนน...............................แขวง/ตาํบล.............................อาํเภอ/เขต............................................ 
จงัหวดั.......................................รหสัไปรษณีย.์..................โทรศพัท.์................................โทรสาร.......................................... 
ผูป้ระสานงาน..............................................มอืถอื....................................E-mail : .............................................................. 
 

 ต้องการหกัภาษี  ณ  ที�จ่ายหรือไม ่  ต้องการ  ไม่ต้องการ 

 กรณีหกัภาษี ณ ที�จ่าย ในนาม บรษิัท เคเอน็ซ ีเทรนนิ�ง เซน็เตอร ์ จํากัด   

            ��/�� หมู่ท ี� � ต.บงึยี�โถ อ.ธญับรุ ีจ.ปทุมธานี �����  เลขประจําตวัผู้เสยีภาษี  :  0135556000220 

โอนเงินเข้าบญัชี :  บรษิัท เคเอ็นซ ีเทรนนิ�ง เซ็นเตอร ์ จํากดั   ประเภทบญัช ีออมทรพัย ์

          ธนาคารไทยพาณิชย ์ สาขาเซยีร์รงัสติ    เลขที�บญัช ี ���-������-� 

                            ธนาคารกสกิรไทย สาขาฟิวเจอร์ พารค์ รงัสติ 2  เลขที�บญัช ี 022-3-65013-9 

         กรุณาแฟกซ์ใบลงทะเบยีนหรอืหลกัฐานการโอนเงนิ มาที� fax. 02-157-1599, 02-903-0080 ต่อ 5283 

.........../............./...... 

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ�ง เซ็นเตอร์ จํากัด 

98/83 หมูท่ี� 4 ต.บึงยี�โถ อ.ธญับรีุ จ.ปทมุธานี 12130 

โทร. 02-191-2509, 062-315-5283, 081-847-6341 โทรสาร ��-���-����, ��-���-���� ต่อ ���� 

e-mail : knctrainingcenter@hotmail.com, www.knctrainingcenter.com 

ใบลงทะเบียนเขา้ร่วมอบรมสมัมนาออนไลน ์
.........../............./......... 


