การจายคาจาง

คาลวงเวลา

คาชดเชย และ

เงินคาตอบแทน
ทุกประเภท ใหถูกตอง
ตามกฎหมายแรงงาน

13

รุนที่
มอบวุฒิบัตร
วัน เวลา และสถานที่

วันเสารที่ 27 พฤษภาคม 2560

เวลา 09.00 - 16.00 น. (ลงทะเบียน 08.30 น.)
โรงแรม แกรนด สุขุมวิท กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 6)
หลักสูตรนี้เหมาะสําหรับ
นายจางหรือผูแทน
กรรมการผูจัดการ
ผูอํานวยการ/ผูจัดการฝายทรัพยากรมนุษย
ผูจัดการฝายบัญชี
ผูจัดการฝาย Pay-roll
เจาหนาที่บัญชีและบุคคลผูรับผิดชอบในการ
จายคาจางและคาตอบแทนตาง ๆ

www.hrcenter.co.th
วิทยากร

ผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายแรงงาน
มีประสบการณมากกวา 25 ป

องคกรเปนจํานวนมาก มักมีการจายคาจาง
คาลวงเวลา คาตอบแทน หรือเงินประเภทตาง ๆ
ไมถูกตองตามกฎหมายแรงงาน เชน :
จายคาจางลวงเวลา คาชดเชย โดยใช “เงินเดือน”
เปนฐานคิดคํานวณแทนที่จะใช “คาจาง” เปนฐาน

จายคาลวงเวลาแบบ “เหมาจาย” ซึ่งตํ่ากวาความ
เปนจริง

ไมจายคาลวงเวลา แตให “วันหยุดทดแทน”

จายคาลวงเวลาไมถูกตอง กรณีอะไรเปนการ
ทํางาน “เกิน” อะไรเปนการทํางาน “นอก” เวลา
ปกติ กรณีคาบเกี่ยววันหยุด กรณีขามกะ และ
คาบเกี่ยววันหยุดตามประเพณี เปนตน

ตัดวันหยุดพักผอนประจําปทิ้งโดยไมถูกตอง

เมื่อลูกจางออกจากงาน ไมจายเงินตาง ๆ ที่คาง
ภายใน 3 วัน

หักเงินประกันจากเงินเดือนโดยไมถูกตองตาม
หลักเกณฑ

หักคาจางพนักงานโดยขัดกฎหมาย

หักคาจางจากการ “พักงาน” โดยไมถูกตอง

ไมเขาใจวาอะไรเปน “เงินเดือน” อะไรเปน
“เงินได” อะไรเปน “คาจาง” ทําใหการคํานวณการ
จายภาษีการจายเงินประเภทตาง ๆ ไมถูกตอง

และอื่น ๆ อีกหลายประเด็นที่ยังจายอยาง
คลาดเคลื่อน ไมถูกตองตามกฎหมาย

เมื่อจายไมถูกตอง จึงถูกฟองรองเรียกดอกเบี้ย
รอยละ 15 ตอป หรือหากจงใจไมจายใหถูกตอง
จะเสีย “เงินเพิ่ม” รอยละ 15 ทุก 7 วัน ซึ่งรุนแรง
มาก ทั้งยังอาจถูกดําเนินคดีทางอาญาไดอีกดวย ทุก
องคกรจึงไมอาจละเลยเรื่องเหลานี้ได

เงินประเภทตาง ๆ ที่นายจางตองจายใหถูกตอง
ตามกฎหมายแรงงานมีอะไรบาง ตองจายเทาไร
จายเมื่อไหรและจายอยางไรจึงถูกตอง ตลอดจน
มาตรการทางกฎหมายแรงงาน ทั้งทางแพงและ
ทางอาญา กรณีที่นายจางและผูกระทําการแทนจาย
คาจาง และเงินคาตอบแทนตาง ๆ ตามกฎหมาย
ไมถูกตองมีอะไรบาง อายุความฟองรองแตละเรื่อง
กี่ป ทานจะไดรับจากการฝกอบรมครั้งนี้อยาง
ละเอียดและถูกตอง

หัวขอการฝกอบรม

ความแตกตางของ “คาจาง” และ “เงินไดพึงประเมิน” ตามกฎหมาย
ความหมายของ “คาจาง” และการตีความตามแนวของ “ฎีกา”
หลักการบอกกลาวลวงหนากอนเลิกจาง และการจายสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนาที่ถูกตอง
หลักเกณฑการใหทํา และหลักเกณฑการจายคาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด และคาลวงเวลาในวันหยุด ที่ถูกตอง
ตามกฎหมาย
หลักเกณฑการกําหนดวาผูใดไมมีสิทธิไดรับคาลวงเวลาและคาทํางานในวันหยุด
หลักในการจายคาจางในวันลา วันหยุด วันหยุดพักผอนประจําป
หลักในการหักคาจางเมื่อพักงานเพื่อการสอบสวน ลงโทษ พักงาน ขาดงาน หยุด ปวย ลากิจเกินกําหนด
หลักเกณฑที่ถูกตองในการเรียกเงินประกันในการทํางาน
หลักเกณฑทางกฎหมายในการคิด “ดอกเบี้ย” หรือ “เงินเพิ่ม” กรณีที่นายจางจายคาจาง คาลวงเวลา คาชดเชย หรือ
เงินคาตอบแทนตาง ๆ อยางไมถูกตอง
หลักเกณฑในการหักคาจาง : กรณีที่ทําไดและกรณีที่ทําไมไดและตองทําอยางไรจึงถูกตองตามมาตรา 76
หลักและวิธีการคํานวณจายคาจางแทนการบอกกลาวลวงหนา คาชดเชย และคาชดเชยพิเศษ
คําพิพากษาฎีกาที่เกี่ยวกับคาจาง คาตอบแทน พรอมขอสังเกต
ถาม-ตอบ เพื่อการจายคาจาง คาลวงเวลา คาตอบแทน และเงินทุกประเภทใหถูกตองตามกฎหมาย
ใบสมัครหลักสูตร “การจายคาจาง คาลวงเวลา คาชดเชย และเงินคาตอบแทนทุกประเภท ใหถกู ตองตามกฎหมายแรงงาน รุน ที่ 13”
1. ชื่อ-นามสกุล...........................................................................
ตําแหนง ................................................................................
E-mail.............................................มือถือ.............................
2. ชื่อ-นามสกุล...........................................................................
ตําแหนง................................................................................
E-mail.............................................มือถือ.............................

ชื่อและที่อยูบริษัทสําหรับออกใบกํากับภาษี รหัสสมาชิก M-……….....…..
บริษทั …………………………………………………………....….……….
ที่อยู ……………………………………………………………....…………
……………………………………………………...……………....………
เลขประจําตัวผูเสียภาษี………………………...……สาขา………....…….
โทรศัพท …..……..….……ตอ…….….. โทรสาร ……..……………....….
ประเภทธุรกิจ ……………………………ผูติดตอ..………….…....………
E-mail...................................................มือถือ......................................

สนใจสมัครสมาชิกหรือสํารองทีน่ งั่ public1.hrcenter@gmail.com โทรศัพท (02) 736-2245-7 โทรสาร (02) 736-0470-1
อั ต ราค า ฝ ก อบรมรวมเอกสาร, อาหารว า ง และอาหารกลางวั น (ราคาต อ 1 ท า น)

ประเภท
1. ผูสนใจทั่วไป
2. สมาชิก

คาฝกอบรม + VAT 7% หัก ณ ที่จาย 3%
4,000
280
120
3,500
245
105

รวมจายสุทธิ
4,160
3,640

กรณีไมมีหนังสือหัก ณ ที่จาย 3% จายเต็ม
4,280
3,745
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3. ผูสนใจทั่วไป
4. สมาชิก
วิธกี ารชําระเงิน

3,700
3,200

259
224

111
96

3,848
3,328

3,959
3,424

โอนเงิน หรือเช็คขีดครอมในนาม บริษทั เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด หรือ HR Center Co., Ltd.
 ธนาคารกรุงเทพ สาขาสีแ่ ยกบางนา บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 2403005727
 ธนาคารไทยพาณิชย สาขาศรีนครินทร (กรุงเทพกรีฑา) บัญชีออมทรัพย เลขที่ 0802359647

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาถนนศรีนครินทร-กรุงเทพกรีฑา บัญชีออมทรัพย เลขที่ 3071269091

1. บริษทั ขอสงวนสิทธิใ์ นการเก็บคาใชจา ยเพิม่ หากมีคา ธรรมเนียมในการโอนเงินเกิดขึน้
2. คาธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถามี) ผูโ อนเงินตองเปนผูช าํ ระคาธรรมเนียมเอง

กรณีชาํ ระเงินลวงหนา กรุณา Fax สําเนาใบโอนเงิน โดยระบุชอื่ บริษทั ชือ่ หลักสูตร พรอมเอกสารหักภาษี ณ ทีจ่ า ย 3% มาทีบ่ ริษทั กอนวันฝกอบรม
เอกสารหักภาษี ณ ทีจ่ า ย 3% กรุณานํามาใหในวันฝกอบรม มิฉะนัน้ จะตองชําระคาฝกอบรมเต็มจํานวน
บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด 52/37 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250
เลขที่ประจําตัวผูเสียภาษี 13 หลัก 0105540023934
หมายเหตุ กรณียกเลิกการเขาฝกอบรมกรุณาแจงลวงหนา 7 วันกอนวันฝกอบรม มิฉะนัน้ จะตองชําระ 30% ของราคาคาฝกอบรม

