
วัน เวลา และสถานที่

วันเสาร�ที่ 12 กันยายน 2563
เวลา 09.00-16.00 น. (ลงทะเบียน 08.30 น.)
โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23)

องคกรเปนจํานวนมาก มักมีการจายคาจาง 
คาลวงเวลา คาตอบแทน หรือเงินประเภทตาง ๆ 
ไมถูกตองตามกฎหมายแรงงาน เชน :
 จายคาจางลวงเวลา คาชดเชย โดยใช “เงินเดือน” 
เปนฐานคิดคํานวณแทนท่ีจะใช “คาจาง” เปนฐาน
 จายคาลวงเวลาแบบ “เหมาจาย” ซึ่งตํ่ากวาความเปนจริง
 ไมจายคาลวงเวลา แตให “วันหยุดทดแทน”
 จายคาลวงเวลาไมถูกตอง กรณีอะไรเปนการทํางาน “เกิน” 
อะไรเปนการทํางาน “นอก” เวลาปกติ กรณีคาบเก่ียววันหยุด 
กรณีขามกะ และคาบเก่ียววันหยุดตามประเพณี เปนตน
 ตัดวันหยุดพักผอนประจําปทิ้งโดยไมถูกตอง
 เมื่อลูกจางออกจากงาน ไมจายเงินตาง ๆ ที่คางภายใน 3 วัน
 หักเงินประกันจากเงินเดือนโดยไมถูกตองตามหลักเกณฑ
 หักคาจางพนักงานโดยขัดกฎหมาย
 หักคาจางจากการ “พักงาน” โดยไมถูกตอง
 ไมเขาใจวาอะไรเปน “เงินเดือน” อะไรเปน “เงินได” 
อะไรเปน “คาจาง” ทําใหการคํานวณการจายภาษี 
การจายเงินประเภทตาง ๆ ไมถูกตอง
 และอ่ืน ๆ อีกหลายประเด็นท่ียังจายอยางคลาดเคล่ือน 
ไมถูกตองตามกฎหมาย

 เมื่อจายไมถูกตอง จึงถูกฟองรองเรียกดอกเบ้ีย
รอยละ 15 ตอป หรือหากจงใจไมจายใหถูกตองจะเสีย 
“เงินเพิ่ม” รอยละ 15 ทุก 7 วัน ซึ่งรุนแรงมาก ทั้งยังอาจ
ถูกดําเนินคดีทางอาญาไดอีกดวย ทุกองคกรจึงไมอาจละเลย
เร่ืองเหลาน้ีได

วิทยากร
ผู�เช่ียวชาญด�านกฎหมายแรงงาน
มีประสบการณ�มากกว�า 25 ป�

รุ�นท่ี  26
มอบวุฒิบัตร

การจ�ายค�าจ�าง 
ค�าล�วงเวลา 
ค�าชดเชย และ
เงินค�าตอบแทน 
ทุกประเภท ให�ถูกต�อง
ตามกฎหมายแรงงาน

www.hrcenter.co.th

 เงินประเภทตาง ๆ ท่ีนายจางตองจายใหถูกตองตาม
กฎหมายแรงงานมีอะไรบาง ตองจายเทาไร 
จายเมื่อไรและจายอยางไรจึงถูกตอง ตลอดจน
มาตรการทางกฎหมายแรงงาน ทั้งทางแพงและทาง
อาญา กรณีที่นายจางและผูกระทําการแทนจายคาจาง 
และเงินคาตอบแทนตาง ๆ ตามกฎหมายไมถูกตองมี
อะไรบาง อายุความฟองรองแตละเร่ืองก่ีป ทานจะไดรับ
จากการฝกอบรมคร้ังน้ีอยางละเอียดและถูกตอง
หลักสูตรนี้เหมาะสําหรับ
 นายจางหรือผูแทน
 กรรมการผูจัดการ
 ผูอํานวยการ/ผูจัดการ
ฝายทรัพยากรมนุษย

 ผูจัดการฝายบัญชี

 ผูจัดการฝาย Pay-roll
 เจาหนาท่ีบัญชีและบุคคล
ผูรับผิดชอบในการจาย
คาจางและคาตอบแทน
ตาง ๆ

อัตราค�าอบรมท�านละ

สมาชิก 3,700 บาท + VAT 259 รวม 3,959 บาท / บุคคลท่ัวไป 4,300 บาท + VAT 301 รวม 4,601 บาท
ชําระเงินก�อนวันท่ี 5 ก.ย. 2563 ลด 300 บาท



หัวข�อการฝ�กอบรม
 ความแตกตางของ “คาจาง” และ “เงินไดพึงประเมิน” ตามกฎหมาย
 ความหมายของ “คาจาง” และการตีความตามแนวของ “ฎีกา”
 หลักการบอกกลาวลวงหนากอนเลิกจาง และการจายสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนาท่ีถูกตอง
 หลักเกณฑการใหทํา และหลักเกณฑการจายคาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด และคาลวงเวลา
ในวันหยุด ที่ถูกตองตามกฎหมาย
 หลักเกณฑการกําหนดวาผูใดไมมีสิทธิไดรับคาลวงเวลาและคาทํางานในวันหยุด
 หลักในการจายคาจางในวันลา วันหยุด วันหยุดพักผอนประจําป
 หลักในการหักคาจางเม่ือพักงานเพ่ือการสอบสวน ลงโทษ พักงาน ขาดงาน หยุด ปวย 
ลากิจเกินกําหนด
 หลักเกณฑที่ถูกตองในการเรียกเงินประกันในการทํางาน
 หลักเกณฑทางกฎหมายในการคิด “ดอกเบ้ีย” หรือ “เงินเพ่ิม” กรณีที่นายจางจายคาจาง คาลวงเวลา 
คาชดเชย หรือเงินคาตอบแทนตาง ๆ อยางไมถูกตอง
 หลักเกณฑในการหักคาจาง : กรณีที่ทําไดและกรณีที่ทําไมไดและตองทําอยางไรจึงถูกตอง
ตามมาตรา 76
 หลักและวิธีการคํานวณจายคาจางแทนการบอกกลาวลวงหนา คาชดเชย และคาชดเชยพิเศษ
 คําพิพากษาฎีกาท่ีเก่ียวกับคาจาง คาตอบแทน พรอมขอสังเกต
 ถาม-ตอบ เพ่ือการจายคาจาง คาลวงเวลา คาตอบแทน และเงินทุกประเภทใหถูกตองตามกฎหมาย

หลักสูตรฝกอบรม “การจายคาจาง คาลวงเวลา คาชดเชย และเงินคาตอบแทนทุกประเภท ใหถูกตองตามกฎหมายแรงงาน รุนท่ี 26” (วันท่ี 12 ก.ย. 2563)
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1.  *ชื่อ-นามสกุล ............................................................................
*ตําแหนง ..................................................................................
E-mail ..............................................มือถือ .............................

2.  *ชื่อ-นามสกุล ............................................................................
*ตําแหนง ..................................................................................
E-mail ..............................................มือถือ .............................

*ขอมูลนี้อาจเปดเผยใหกับวิทยากรเพ่ือประโยชนในการปรับหลักสูตรใหเหมาะกับผูเรียน

ชื่อและที่อยูบริษัทสําหรับออกใบกํากับภาษี

บริษัท ................................................................................ เลขประจําตัวผูเสียภาษี ............................................สาขา ................................
ที่อยู  ..........................................................................................................................................................................................................
ประเภทธุรกิจ ............................................................ โทรศัพท  ............................................ตอ.................. โทรสาร....................................
ผูติดตอ .................................................................... E-mail .......................................................................มือถือ ......................................
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