
ผ่านโปรแกรม

เรียน
ออนไลน์

yy ปัญหาจากการไม่เข้าใจข้อก�าหนด 

และสิทธิต่าง ๆ ตามกฎหมายในเรื่อง 

ของวันหยุด และวันลา ก่อให้เกิด 

ปัญหาในการบริหารงาน เช่น

-  ขอลาป่วย แต่ไม่เชื่อว่าป่วยจริง  

จะไม่อนุมัติ ท�าได้ไหม?
-  ขาดงานไป จะตัดค่าจ้างได้หรือไม่?
-  ไม่ใช้วันหยุดพักร้อนเอง จะตัดทิ้งเลยได้ไหม
-  ลากิจ หัวหน้าไม่อนุญาต แต่พนักงาน 

บอกว่าจ�าเป็นต้องหยุดจะท�าอย่างไร? เป็นต้น

yy กรณีต่าง ๆ เหล่านี้เกิดขึ้นอยู่ทุกวัน HR และ

หัวหน้าจึงจ�าเป็นจะต้องท�าความเข้าใจว่าสิทธิ

ตามกฎหมายมีอะไรบ้าง เพื่อจะอนุมัติหรือ 

ไม่อนุมัติ รวมถึงจ่ายหรือไม่จ่ายค่าจ้างให้ 

ถูกต้องตามสิทธิด้วย ทั้งนี้เพื่อช่วยให้พนกังานเกดิ

ความเข้าใจ และช่วยให้การบรหิารราบรืน่ย่ิงขึน้

www.hrcenter.co.th

วัน เวลา และสถานที่

วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565
เวลา 09.00-16.30 น. (เปิด Login 08.00 น.)

หลักสูตรนี้ เหมาะส�าหรับ

yyHR ทุกท่าน

yyผู้บริหาร

yyหัวหน้างาน

วิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านกฎหมาย 
แรงงานผู้มีประสบการณ์ตรง 
กว่า 30 ปี

วันลา วันหยุด
เจาะลึกกฎหมาย

และการใช้สิทธิ 
   ตามกฎหมายแรงงาน

อัตราค่าอบรมท่านละ
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เจาะลึก
กฎหมายวันลา 

        วันหยุด
หัวข้อการฝึกอบรม

yb อะไรคือหลักเกณฑ์ตามกฎหมายแรงงานของ 6 ลา 3 หยุด
yb การลาป่วย
yy มีประวัติลาป่วยบ่อย แม้ไม่ถึง 3 วันติดต่อกัน จะเรียกหลักฐาน 

ทางการแพทย์ได้หรือไม่
yy เหตุลาป่วยที่ไม่น่าจะถึงขั้นต้องหยุดงาน ไม่อนุมัติการลาได้หรือไม่ 
yy ลาป่วยบ่อยมาก บางปีเกิน 30 วัน จะเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยได้ไหม

yb ลากิจ
yy ให้ลาได้โดยไม่จ่ายค่าจ้างได้หรือไม่
yy ลากิจเกินที่ก�าหนด ไม่ให้ลาได้ไหม ถ้าหยุดไปทั้งที่ไม่อนุญาต อ้างว่าจ�าเป็น 

ถือว่าละทิ้งหน้าที่และลงโทษได้หรือไม่
yb ลาคลอด
yy อย่างไรถือว่าลาเพื่อคลอดบุตร
yy ลาไปตรวจครรภ์ ให้ถือเป็นลาเพื่อการคลอดนับอยู่ใน 98 วันที่ให้ลาได้ไหม
yy แท้งบุตร ถือเป็นลาคลอดหรือลาป่วย ถ้าเกิน 7 เดือนแล้ว

yb ลาท�าหมัน
yy ลาท�าหมัน และลาเนื่องจากการท�าหมัน ลาได้กี่วัน ต้องจ่ายค่าจ้างไหม กี่วัน

yb ลาฝึกอบรมทหาร
yy ถ้ามีความจ�าเป็นของงานไม่ให้ลาได้ไหม 
yy ถูกเกณฑ์ทหารให้ลาออกได้ไหม ถ้าก�าหนดระเบียบให้ลาออกแต่พนักงาน 

ไม่ยอม แต่มาท�างานไม่ได้ เลิกจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยไหม
yb ลาเพื่อฝึกอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถ
yy ให้ลาโดยไม่ได้รับค่าจ้างได้หรือไม่
yy ถ้ามีความจ�าเป็นของงาน ไม่ให้ลาผิดกฎหมายไหม

yb ลาโดยไม่ได้รับค่าจ้าง ท�าได้หรือไม่เพียงใด
yb วันหยุดพักผ่อนประจ�าปี
yy จัดตามปีปฏิทินให้อย่างไรจึงจะถูกต้อง
yy วันหยุดพักผ่อนประจ�าปีที่ให้ใช้ให้หมด ไม่ใช้เองจะไม่จ่ายเป็นเงิน 

ได้หรือไม่
yy สั่งให้หยุดพักผ่อนประจ�าปีแล้วพนักงานไม่หยุด ถือว่าสละสิทธิ์หรือไม่
yy การให้ออกจากงานโดยไม่ใช่ความผิดร้ายแรง ต้องจ่าย 

ค่าวันหยุดพักผ่อนประจ�าปีตามส่วนในปีนั้นอีก ตามส่วนคิดอย่างไร
yb วันหยุดตามประเพณี
yy บริษัทจะเปลี่ยนวันหยุดตามประเพณีบางวันที่เป็นวัน “ฟันหลอ”  

ให้ไปเป็นวันหยุดต่อเนื่องกับวันหยุดประจ�าสัปดาห์ท�าได้ไหม
yb วันหยุดประจ�าสัปดาห์
yy เวลาท�างานปกติ วันเสาร์แค่ครึ่งวันเช้าถึงเที่ยงลางานวันนี้ถือเป็น  

1 วัน หรือครึ่งวัน
yy วันหยุดตามประเพณีตรงกับวันเสาร์ท�างานปกติครึ่งวัน  

ต้องให้หยุดชดเชยอีกครึ่งวันหรือไม่
yb การท�างานในวันหยุด ท�าได้หรือไม่เพียงใด
yb หากลูกจ้างลาหรือหยุดงานโดยไม่ชอบ ฝ่ายจัดการควรด�าเนินการทางวินัย

เช่นใดต่อลูกจ้าง
yb ถาม-ตอบ เพื่อให้การบริหารวันลา วันหยุดทุกประเภทเป็นไปอย่างถูกต้อง

ตามกฎหมายแรงงาน

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน ์“เจาะลึกกฎหมายวันลา วันหยุด และการใช้สิทธิตามกฎหมายแรงงาน รุ่นที่ 23” (วันที่ 28 พ.ค. 2565)
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