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การจายคาจาง คาลวงเวลา
32
มอบวุฒิบัตร

รุนที่

คาชดเชย และเงินคาตอบแทน

ทุกประเภท ใหถูกตอง
ตามกฎหมายแรงงาน
เรียน
ออนไลน
ผานโปรแกรม

 องคกรเปนจํานวนมาก มักมีการจายคาจาง คาลวงเวลา  เงินประเภทตาง ๆ ที่นายจางตองจายใหถูกตองตาม
คาตอบแทน หรือเงินประเภทตาง ๆ ไมถูกตองตาม
กฎหมายแรงงานมีอะไรบาง ตองจายเทาไร
กฎหมายแรงงาน เชน :
จายเมื่อไรและจายอยางไรจึงถูกตอง ตลอดจน
» จายคาจาง คาลวงเวลา คาชดเชย โดยใช “เงินเดือน”
มาตรการทางกฎหมายแรงงาน ทั้งทางแพงและทางอาญา
เปนฐานคิดคํานวณแทนที่จะใช “คาจาง” เปนฐาน
กรณีที่นายจางและผูกระทําการแทนจายคาจาง และ
» จายคาลวงเวลาแบบ “เหมาจาย” ซึ่งตํ่ากวาความเปนจริง
เงินคาตอบแทนตาง ๆ ตามกฎหมายไมถูกตองมีอะไรบาง
» ไมจายคาลวงเวลา แตให “วันหยุดทดแทน”
อายุความฟองรองแตละเรื่องกีป่  ทานจะไดรับจาก
» จายคาลวงเวลาไมถูกตอง กรณีอะไรเปนการทํางาน “เกิน”
การฝกอบรมครั้งนี้อยางละเอียดและถูกตอง
อะไรเปนการทํางาน “นอก” เวลาปกติ กรณีคาบเกี่ยววันหยุด
หลักสูตรนี้เหมาะสําหรับ
กรณีขามกะ และคาบเกี่ยววันหยุดตามประเพณี เปนตน
 นายจางหรือผูแทน  ผูจ ัดการฝาย Pay-roll
» ตัดวันหยุดพักผอนประจําปทิ้งโดยไมถูกตอง
 กรรมการผูจัดการ  เจาหนาที่บัญชีและบุคคล
» เมื่อลูกจางออกจากงาน ไมจายเงินตาง ๆ ที่คางภายใน 3 วัน
 ผูอํานวยการ/ผูจัดการ
ผูรับผิดชอบในการจาย
» หักเงินประกันจากเงินเดือนโดยไมถูกตองตามหลักเกณฑ
ฝายทรัพยากรมนุษย
คาจางและคาตอบแทน
» หักคาจางพนักงานโดยขัดกฎหมาย
 ผูจัดการฝายบัญชี
ตาง ๆ
» หักคาจางจากการ “พักงาน” โดยไมถูกตอง
วิทยากร
» ไมเขาใจวาอะไรเปน “เงินเดือน” อะไรเปน “เงินได”
อะไรเปน “คาจาง” ทําใหการคํานวณการจายภาษี
ผูเชี่ยวชาญดาน
การจายเงินประเภทตาง ๆ ไมถูกตอง
กฎหมายแรงงานมีประสบการณ
» และอื่น ๆ อีกหลายประเด็นที่ยังจายอยางคลาดเคลื่อน
ไมถูกตองตามกฎหมาย
มากกวา 30 ป
 เมือ่ จายไมถกู ตอง จึงถูกฟองรองเรียกดอกเบีย้ รอยละ 15 ตอป
วัน เวลา และสถานที่
หรือหากจงใจไมจา ยใหถกู ตองจะเสีย “เงินเพิม่ ” รอยละ 15
ทุก 7 วัน ซึ่งรุนแรงมาก ทั้งยังอาจถูกดําเนินคดีทางอาญา
วันเสารที่ 15 มกราคม 2565
ไดอีกดวย ทุกองคกรจึงไมอาจละเลยเรื่องเหลานี้ได
เวลา 09.00-16.30 น. (เปด Login 08.00 น.)
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หัวขอการฝกอบรม
 ความแตกตางของ “คาจาง” และ “เงินไดพึงประเมิน”
ตามกฎหมาย
 ความหมายของ “คาจาง” และการตีความตามแนวของ
“ฎีกา”
 หลักการบอกกลาวลวงหนากอนเลิกจาง และการจาย
สินจางแทนการบอกกลาวลวงหนาที่ถูกตอง
 หลักเกณฑการใหทํา และหลักเกณฑการจายคาลวงเวลา
คาทํางานในวันหยุด และคาลวงเวลาในวันหยุด ที่ถูกตองตามกฎหมาย
 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
หลักสูตรฝกอบรมออนไลน “การจายคาจาง คาลวงเวลา คาชดเชย และเงินคาตอบแทนทุกประเภท ใหถูกตองตามกฎหมายแรงงาน รุนที่ 32” (วันที่ 15 ม.ค. 2565)
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