เจาะลึก
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รุนที่
มอบวุฒิบัตร

และการใชสิทธิตาม
กฎหมายแรงงาน






ลาปวยแตหัวหนาไมเชื่อวาปวยจริง ทําไง ไมอนุมัติไดไหม
ขาดงานคืออะไร ตัดคาจางไดไหม
ไม ใชวันหยุดพักรอนเองตัดทิ้งไดไหม
ลากิจ หัวหนาไมอนุญาต แตพนักงานบอกจะหยุดเพราะ
จําเปนทําไงดี
 อีกสารพันปญหาที่หัวหนาก็งง พนักงานก็ไมเขาใจ
วิทยากร
ผูเชี่ยวชาญพิเศษดานกฎหมายแรงงาน
ผูมีประสบการณตรงกวา 25 ป


ผูบ ริหารและพนักงานจํานวนมากไมเขาใจเรือ่ ง
วันลา วันหยุดตาง ๆ ที่มีตามกฎหมายแรงงาน
จึงมักเกิดปญหาความเขาใจผิดในการใชสิทธิการ
ลา การหยุด หรือแมกระทั่งการไมอนุญาตใหลา
ใหหยุด ทําใหเปนปญหาในการบริหารงานบุคคล
ของแตละองคกรหลายประการ ตลอดจนเกิดการ
โตแยงสิทธิจนเปนคดีในศาลแรงงานจํานวนมาก

หลักสูตรนี้จึงเปนการบรรยายอยางเจาะลึกเฉพาะ
เรื่องวันลา และวันหยุดตาง ๆ โดยตรง ทั้งนี้เพื่อ
ใหเกิดความเขาใจในหลักการของกฎหมายอยาง
ถูกตอง เพื่อให HR ทุกทานสามารถใหขอแนะนํา
พนักงาน หัวหนาตามสายงาน เพื่อลดปญหาความ
เขาใจผิดในการใชสิทธิหรือไมอนุมัติการใชสิทธิ
ไดอยางถูกตอง เพื่อการบริหารจัดการบุคคลดานนี้
อยางมีประสิทธิภาพ ไมกอปญหาใหทั้งผูใชสิทธิ
ผูระงับสิทธิ และผูกําหนดขอบังคับเกี่ยวกับสิทธิ
ตาง ๆ เหลานี้ตามกฎหมายแรงงาน

วัน เวลา และสถานที่

วันเสารที่ี 17 กุมภาพันธ 2561
เวลา 09.00 - 16.00 น. (ลงทะเบียน 08.30 น.)
โรงแรม ดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร

หลักสูตรนี้เหมาะสําหรับ
HR ทุกทาน
ผูบริหาร/หัวหนางาน

อัตราคาอบรมทานละ
สมาชิก 3,500 บาท +VAT 245 รวม 3,745 บาท / บุคคลทัว่ ไป 4,000 บาท +VAT 280 รวม 4,280 บาท
ชําระเงินกอนวันที่ 10 ก.พ. 2561 ลด 300 บาท

หัวขอการฝกอบรม
อะไรคือหลักเกณฑตามกฎหมายแรงงานของ 6 ลา 3 หยุด
การลาปวย
 มีประวัติลาปวยบอย แมไมถึง 3 วันติดตอกัน จะเรียกหลักฐานทางแพทย
ไดหรือไม
 เหตุลาปวยที่ไมนาจะถึงขั้นตองหยุดงาน ไมอนุมัติการลาไดหรือไม
 ลาปวยบอยมาก บางปเกิน 30 วัน จะเลิกจางโดยไมจายคาชดเชยไดไหม
ลากิจ
 ใหลาไดโดยไมจายคาจางไดหรือไม
 ลากิจเกินที่กําหนด ไมใหลาไดไหม ถาหยุดไปทั้งที่ไมอนุญาต อางวาจําเปน
ถือวาละทิ้งหนาที่และลงโทษไดหรือไม
ลาคลอด
 อยางไรถือวาลาเพื่อคลอดบุตร
 ลาไปตรวจครรภ ใหถือเปนลาเพื่อการคลอดนับอยูใน 90 วันที่ใหลาไดไหม
 แทงบุตร ถือเปนลาคลอดหรือลาปวย ถาเกิน 7 เดือนแลว
ลาทําหมัน
 ลาทําหมัน และลาเนื่องการจากทําหมัน ลาไดกี่วัน ตองจายคาจางไหม กี่วัน
ลาฝกอบรมทหาร
 ถามีความจําเปนของงานไมใหลาไดไหม
 ถูกเกณฑทหารใหลาออกไดไหม ถากําหนดระเบียบใหลาออกแตพนักงาน
ไมยอม แตมาทํางานไมได เลิกจางตองจายคาชดเชยไหม
ลาเพื่อฝกอบรมพัฒนาความรูความสามารถ
 ใหลาโดยไมไดรับคาจางไดหรือไม
 ถามีความจําเปนของงาน ไมใหลาผิดกฎหมายไหม

ลาโดยไมไดรับคาจาง ทําไดหรือไมเพียงใด
วันหยุดพักผอนประจําป
 จัดตามปปฏิทินใหอยางไรจึงจะถูกตอง
 วันหยุดพักผอนประจําปที่ใหใชใหหมด ไมใชเองจะไมจายเปนเงิน
ไดหรือไม
 สั่งใหหยุดพักผอนประจําปแลวพนักงานไมหยุด ถือวาสละสิทธิหรือไม
 การใหออกจากงานโดยไมใชความผิดรายแรง ตองจายคา
วันหยุดพักผอนประจําปตามสวนในปนั้นอีก ตามสวนคิดอยางไร
วันหยุดตามประเพณี
 บริษัทจะเปลี่ยนวันหยุดตามประเพณีบางวันที่เปนวัน “ฟนหลอ” ใหไป
เปนวันหยุดตอเนื่องกับวันหยุดประจําสัปดาหทําไดไหม
วันหยุดประจําสัปดาห
 เวลาทํางานปกติ วันเสารแคครึ่งวันเชาถึงเที่ยงลางานวันนี้ถือเปน
1 วัน หรือครึ่งวัน
 วันหยุดตามประเพณีตรงกับวันเสารทํางานปกติครึ่งวัน ตองใหหยุด
ชดเชยอีกครึ่งวันหรือไม
การทํางานในวันหยุด ทําไดหรือไมเพียงใด
หากลูกจางลาหรือหยุดงานโดยไมชอบ ฝายจัดการควรดําเนินการทางวินัย
เชนใดตอลูกจาง
ถาม-ตอบ เพื่อใหการบริหารวันลา วันหยุดทุกประเภทเปนไปอยางถูกตอง
ตามกฎหมายแรงงาน

หลักสูตรฝกอบรม เจาะลึกวันลา วันหยุดและการใชสิทธิตามกฎหมายแรงงาน รุนที่ 12 “วันที่ 17 ก.พ. 2561”
1. ชื่อ-นามสกุล ..............................................................................

2. ชื่อ-นามสกุล ..............................................................................

ตําแหนง ....................................................................................

ตําแหนง ....................................................................................

E-mail................................................มือถือ .............................

E-mail................................................มือถือ .............................

ชื่อและที่อยูบริษัทสําหรับออกใบกํากับภาษี
บริษัท ................................................................................ เลขประจําตัวผูเสียภาษี............................................สาขา ................................
ที่อยู ..........................................................................................................................................................................................................
ประเภทธุรกิจ............................................................ โทรศัพท ............................................ ตอ.................. โทรสาร....................................
ผูติดตอ ....................................................................E-mail .......................................................................มือถือ ......................................
โอนเงิน หรือเช็คขีดครอมในนาม บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด หรือ HR Center Co., Ltd.
 ธนาคารกรุงเทพ สาขาสี่แยกบางนา บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 2403005727
 ธนาคารไทยพาณิชย สาขาศรีนครินทร (กรุงเทพกรีฑา) บัญชีออมทรัพย เลขที่ 0802359647
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาถนนศรีนครินทร-กรุงเทพกรีฑา บัญชีออมทรัพย เลขที่ 3071269091

กรุณาชําระคาฝกอบรมกอนวันงาน

1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายเพิ่มหากมีคาธรรมเนียมในการโอนเงินเกิดขึ้น
2. คาธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถามี) ผูโอนเงินตองเปนผูชําระคาธรรมเนียมเอง

กรณีชําระเงินลวงหนา กรุณา Fax สําเนาใบโอนเงิน โดยระบุชื่อบริษัท ชื่อหลักสูตร พรอมเอกสารหักภาษี ณ ที่จาย 3% มาที่บริษัทกอนวันฝกอบรม
เอกสารหักภาษี ณ ที่จาย 3% กรุณานํามาใหในวันฝกอบรม มิฉะนั้น จะตองชําระคาฝกอบรมเต็มจํานวน
บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด 52/37 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250
เลขที่ประจําตัวผูเสียภาษี 13 หลัก 0105540023934
หมายเหตุ กรณียกเลิกการเขาฝกอบรมกรุณาแจงลวงหนา 7 วันกอนวันฝกอบรม มิฉะนั้นจะตองชําระ 30% ของราคาคาฝกอบรม
Ê¹ã¨ÊÁÑ¤ÃÊÁÒªÔ¡ËÃ×ÍÊíÒÃÍ§·Õè¹Ñè§ public1.hrcenter@gmail.com â·ÃÈÑ¾· (02) 736-2245-7 â·ÃÊÒÃ (02) 736-0470-1
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