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เงินอะไรเปน “คาจาง”
เงินอะไรเปน “สวัสดิการ”

จายใหถูก เขียนใหเปน

กฎหมายแรงงาน กําหนดใหนายจาง จายคาลวงเวลา,
จายคาทํางานในวันหยุด, จายคาลวงเวลาในวันหยุด,
จายเงินแทนวันหยุดพักผอนที่ไมไดใช, จายคาชดเชย,
จายเงินสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนา, เงินสมทบ
ประกันสังคม, เงินสมทบเขากองทุนเงินทดแทน

ลวนกําหนดใหจายจาก “คาจาง” ทั้งสิ้น

ไมใชจายจาก “เงินเดือน” หรือ “คาแรงรายวัน” ที่นายจาง
จายใหลูกจาง อยางที่นายจางจํานวนมากยังเขาใจผิด
และปฏิบัติกันอยู

วิทยากร

อาจารยอรรถพล มนัสไพบูลย
ที่ปรึกษากฎหมายแรงงาน และ
ทนายความคดีแรงงาน

เปนเรื่องที่นายจางตองศึกษา
และทําความเขาใจ
กอนการจายเงินทุกประเภทใหลูกจาง
ควรแกไขใหถูกตอง

วัน เวลา และสถานที่

วันศุกรที่ 18 พฤษภาคม 2561
เวลา 09.00 - 16.00 น. (ลงทะเบียน 08.30 น.)
โรงแรม บูเลอวารด กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 5)

อัตราคาอบรมทานละ
สมาชิก 3,500 บาท +VAT 245 รวม 3,745 บาท / บุคคลทัว่ ไป 4,000 บาท +VAT 280 รวม 4,280 บาท
ชําระเงินกอนวันที่ 11 พ.ค. 2561 ลด 300 บาท

หัวขอการฝกอบรม

ตัวอยางคดีแรงงาน ลูกจางฟองนายจาง เรื่องเงินสวัสดิการที่นายจางจัดให เปนคาจาง
ไมใชสวัสดิการ ตองนําไปรวมคํานวณคาลวงเวลา คาชดเชย คาตกใจ และอื่น ๆ
คาจาง คืออะไร / สวัสดิการ คืออะไร
เงินตอไปนี้ เปนคาจาง เปนเงินสวัสดิการ หรือ เปนเงินอะไร :
คาครองชีพ, คากะ, คานํ้ามัน, เงินประจําตําแหนง, เงินคานํ้ามันรถ, คาโทรศัพท, เงินคารับรองลูกคา, คาเชาบานหรือ
คาที่พัก, คาอาหาร, เบี้ยขยัน, เบี้ยเลี้ยงเมื่อออกไปปฏิบัติงานนอกบริษัท, เบี้ยกันดาร, คาเดินทาง, คาพาหนะ,
คาที่จอดรถ, เงินเปอรเซ็นตการขายหรือคอมมิชชันการขาย, เงินคาตอบแทนหรือการติดตามหนี้สิน, เงินสวนแบงจาก
การขายรถยนตตอคัน, คาเที่ยวของพนักงานขับรถ, เงินเดือนเดือนที่ 13, เงินชวยเหลือคาไฟฟาและคานํ้า, เงินภาษีหรือ
ประกันสังคมที่นายจางออกให, เงินคาปรึกษาแพทย, เงินทิปหรือคาบริการของพนักงานเสิรฟ, เงินคาชั่วโมงบิน,
เงินรางวัลประเภทตาง ๆ ที่นายจางใหลูกจางในโอกาสตาง ๆ ฯลฯ
เทคนิคการเขียนกติกาการจายเงินประเภทตาง ๆ ใหลูกจาง ใหเปนสวัสดิการ ไมใชคาจาง
เปลี่ยนคาจางใหเปนสวัสดิการ / เปลี่ยนสวัสดิการใหเปนคาจาง
: ขอกฎหมายที่เกี่ยวของ แนวทางปฏิบัติที่จะไมเกิดปญหาทั้งดานกฎหมาย และระบบแรงงานสัมพันธที่ดีอันเปน
ที่ยอมรับของทั้งฝายลูกจางและนายจาง
เมื่อถูกสํานักงานประกันสังคมเรียกใหไปชี้แจง เงินที่นายจางจายใหลูกจาง เปนคาจางหรือไม จะเขียนเอกสาร หรือ
ชี้แจง ใหการตอสํานักงานประกันสังคมอยางไร
ตัวอยาง คําฟองศาลแรงงาน เพิกถอนคําสั่งของสํานักงานประกันสังคม - การตอสูคดี เงินที่นายจางจาย เปนสวัสดิการ
ไมใชคาจาง
หลักสูตรฝกอบรม “เงินอะไรเปน “คาจาง” เงินอะไรเปน “สวัสดิการ” จายใหถูก เขียนใหเปน” (วันที่ 18 พ.ค. 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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