รุนที่

19
การจาย
คาจาง คาลวงเวลา
คาชดเชย และ
เงินคาตอบแทน
ทุกประเภท ใหถูกตอง
ตามกฎหมายแรงงาน

วัน เวลา และสถานที่

วันเสารที่ 22 กันยายน 2561

เวลา 09.00 - 16.00 น. (ลงทะเบียน 08.30 น.)
โรงแรม บูเลอวารด กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 5)
หลักสูตรนี้เหมาะสําหรับ
นายจางหรือผูแทน
กรรมการผูจัดการ
ผูอํานวยการ/ผูจัดการฝายทรัพยากรมนุษย
ผูจัดการฝายบัญชี
ผูจัดการฝาย Pay-roll
เจาหนาที่บัญชีและบุคคลผูรับผิดชอบในการ
จายคาจางและคาตอบแทนตาง ๆ


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

จายคาลวงเวลาแบบ “เหมาจาย” ซึ่งตํ่ากวา
ความเปนจริง

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
ทุกองคกรจึงไมอาจละเลยเรื่องเหลานี้ได

เงินประเภทตาง ๆ ที่นายจางตองจายใหถูกตอง
ตามกฎหมายแรงงานมีอะไรบาง ตองจายเทาไร
จายเมื่อไหรและจายอยางไรจึงถูกตอง ตลอดจน
มาตรการทางกฎหมายแรงงาน ทั้งทางแพงและ
ทางอาญา กรณีที่นายจางและผูกระทําการแทนจาย
คาจาง และเงินคาตอบแทนตาง ๆ ตามกฎหมาย
ไมถูกตองมีอะไรบาง อายุความฟองรองแตละเรื่องกี่ป
ทานจะไดรับจากการฝกอบรมครั้งนี้
อยางละเอียดและถูกตอง
วิทยากร

ผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายแรงงาน
มีประสบการณมากกวา 25 ป

อัตราคาอบรมทานละ
สมาชิก 3,500 บาท + VAT 245 รวม 3,745 บาท / บุคคลทัว่ ไป 4,000 บาท + VAT 280 รวม 4,280 บาท
ชําระเงินกอนวันที่ 15 ก.ย. 2561 ลด 300 บาท

หัวขอการฝกอบรม

ความแตกตางของ “คาจาง” และ “เงินไดพึงประเมิน” ตามกฎหมาย
ความหมายของ “คาจาง” และการตีความตามแนวของ “ฎีกา”
หลักการบอกกลาวลวงหนากอนเลิกจาง และการจายสินจางแทนการ
บอกกลาวลวงหนาที่ถูกตอง
หลักเกณฑการใหทํา และหลักเกณฑการจายคาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด และคาลวงเวลาใน
วันหยุด ที่ถูกตองตามกฎหมาย
หลักเกณฑการกําหนดวาผูใดไมมีสิทธิไดรับคาลวงเวลาและคาทํางานในวันหยุด
หลักในการจายคาจางในวันลา วันหยุด วันหยุดพักผอนประจําป
หลักในการหักคาจางเมื่อพักงานเพื่อการสอบสวน ลงโทษ พักงาน ขาดงาน หยุด ปวย ลากิจเกินกําหนด
หลักเกณฑที่ถูกตองในการเรียกเงินประกันในการทํางาน
หลักเกณฑทางกฎหมายในการคิด “ดอกเบี้ย” หรือ “เงินเพิ่ม” กรณีที่นายจางจายคาจาง คาลวงเวลา
คาชดเชย หรือเงินคาตอบแทนตาง ๆ อยางไมถูกตอง
หลักเกณฑในการหักคาจาง : กรณีที่ทําไดและกรณีที่ทําไมไดและตองทําอยางไรจึงถูกตอง
ตามมาตรา 76
หลักและวิธีการคํานวณจายคาจางแทนการบอกกลาวลวงหนา คาชดเชย และคาชดเชยพิเศษ
คําพิพากษาฎีกาที่เกี่ยวกับคาจาง คาตอบแทน พรอมขอสังเกต
ถาม-ตอบ เพื่อการจายคาจาง คาลวงเวลา คาตอบแทน และเงินทุกประเภทใหถูกตองตามกฎหมาย
หลักสูตรฝกอบรม “การจายคาจาง คาลวงเวลา คาชดเชย และเงินคาตอบแทนทุกประเภท ใหถูกตองตามกฎหมายแรงงาน รุนที่ 19” (วันที่ 22 ก.ย. 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
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