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วิทยากร

อาจารย�ธํารงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์
 วิทยากรและที่ปรึกษาดานการบริหารงาน

ทรัพยากรบุคคล
ผูเขียนหนังสือ 
 “การประเมินคางานและการทํา

โครงสรางเงินเดือน (ภาคปฏิบัติ)”
 “คาตอบแทน บริหารใหโปรงใส จูงใจพนักงาน”
 “ตอบโจทยปญหาคาตอบแทน”
 “HR How to Season 1, 2, 3”
 “65 ปญหาคาตอบแทน”
 “หลักการบริหารคาจางเงินเดือน

จากประสบการณ”
 “สนุกไปกับคาจางเงินเดือน”
 “คุยเฟองเรื่องคาตอบแทน”

กฎหมายแรงงาน
กับการบริหาร
ค�าจ�างเงินเดือน

ผานโปรแกรม

เรียน
ออนไลน�

เมื่อพูดถึงเร่ืองการบริหารคาจางเงินเดือน หลายคนก็อาจจะ
คิดวาเปนเรือ่งของการบรหิารจดัการคาตอบแทนในเชงิเทคนคิเสยีเปน
สวนใหญ เชน การประเมินคางาน, การทําโครงสรางเงินเดือน, 
การกําหนดนโยบายเกี่ยวกับคาตอบแทนและสวัสดิการ, การขึ้น
เงินเดือนประจําป, การปรับเงินเดือนเมื่อเลื่อนตําแหนง ฯลฯ

แตเรื่องหนึ่งที่คนทํางานดานคาตอบแทนจําเปนตองรูและนํามา
ใชอยูเสมอกบังานดาน Com & Ben (Compensation & Benefits) คอื 
“กฎหมายแรงงาน”

ถาคนทํางาน Com & Ben ไมรูกฎหมายแรงงานและไมสามารถ
นํามาประยุกตใชไดอยางถูกตองเหมาะสมแลวละก็ หลายองคกร
จะมปีญหาทีพ่นกังานไปฟองศาลแรงงานหรอืไปรองเรยีนแรงงานเขต
ในเรื่องการจายคาตอบแทนเอาไดงาย ๆ

หลกัสตูรนีจ้งึไมเฉพาะสาํหรบัคนทาํงานดาน Com & Ben เทานัน้ 
คนทํางาน HR ทุกดานรวมถึงผูบริหารและคนที่สนใจก็ควรจะตองรู 
เพือ่นาํกลบัไปทบทวนปรบัปรงุระบบการจายคาตอบแทนใหเหมาะกบั
องคกรของทานตอไป

ถายทอดแบบเลาสูกันฟงแบบเขาใจงาย ๆ ในแงมุมตาง ๆ พรอม
ตัวอยางหลากหลายจากประสบการณจริงไมอิงตําราหรือทฤษฎี
ใหมากจนมึนงง พรอมตอบทุกคําถาม ทุกขอสงสัยใหเขาใจตรงกัน

มอบหนังสือรับรองการอบรม
สําหรับท�านที่เป�ดกล�องตลอดการอบรม



หัวข�อการฝ�กอบรม

หลักสูตรฝกอบรมออนไลน “กฎหมายแรงงานกับการบริหารคาจางเงินเดือน” (วันที่ 23 มิ.ย. 2565)

1. รูหรือไมวา “เงินเดือน” ไมมีในกฎหมายแรงงาน มีแตคําวา 

“คาจาง” แลวคาจางคืออะไร

2. องคกรใชเฉพาะเงินเดือนเปนฐานในการขึ้นเงินเดือน, จาย

โบนัส, ปรับเงินเดือนเมื่อเลื่อนตําแหนง, คํานวณเงินสมทบ

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ไดหรือไม ผิดกฎหมายแรงงานไหม

3. กฎหมายแรงงานกับการจายคาจางขั้นตํ่าและผลกระทบ

จากการปรับขึ้นคาจางขั้นตํ่า

4. ผลกระทบของการไมใชคาจางเปนฐานในการคํานวณ

ใหถูกตองตามกฎหมายแรงงานมีอะไรบาง

5. การลดคาจางทําไดหรือไม ถาพนักงานไมยินยอม 

ผลจะเปนอยางไร การหักเงินเดือนทําไดหรือไม 

องคกรจะหักคามาสาย หักคายูนิฟอรมไดหรือไม

6. การสั่งใหพนักงานกักตัวอยูบานในชวงโควิด-19 

ตองจายคาจางหรือไม และขอคิดในการสั่งใหพนักงาน

ทํางานเกินเวลาในชวง Work from Home

7. การสั่งใหพนักงานทํางานที่บาน (Work from Home : 

WFH) องคกรจะจายคาจางลดลงจากเดิมไดหรือไม

8. เงินที่จายเปนคาสวัสดิการใดบางไมถือเปนคาจาง 

คานํ้ามันรถ, คาโทรศัพทมือถือ, คาเชาบาน เปนคาจาง

หรือไม

9. ไมจายเงินเดือนงวดสุดทายเพราะไมลาออกตาม

ระเบียบองคกร ทําไดไหม

10. ถาองคกรไมอนุญาตใหพนักงานที่ยื่นใบลาออกได

ลาพักรอนโดยองคกรไมจายคาลาพักรอนที่พนักงาน

มีอยูทั้งหมดจะทําไดหรือไม

11. องคกรจะจายโอทีแบบเหมาจายทําไดไหม 

หรือทําตารางจายโอทีตามชวงเงินเดือนของพนักงาน

จะทําไดหรือไม

12. พนักงานเกษียณอายุตองจายคาชดเชยหรือไม 

และขอคิดในการตอเกษียณอายุ

13. การเขาโครงการเกษียณกอนกําหนดถือเปนการเลิกจาง

และองคกรตองจายคาชดเชยใหพนักงานอีกหรือไม

14. กลยทุธคาตอบแทนทีม่กันาํมาใชในยามวกิฤตมิอีะไรบาง

1.  *ชื่อ-นามสกุล ............................................................................

*ตําแหนง ..................................................................................

E-mail ..............................................มือถือ .............................

2.  *ชื่อ-นามสกุล ............................................................................

*ตําแหนง ..................................................................................

E-mail ..............................................มือถือ .............................

*ขอมูลนี้อาจเปดเผยใหกับวิทยากรเพื่อประโยชนในการปรับหลักสูตรใหเหมาะกับผูเรียน

ชื่อและที่อยูบริษัทสําหรับออกใบกํากับภาษี

บริษัท ................................................................................ เลขประจําตัวผูเสียภาษี ............................................สาขา ................................

ที่อยู  ..........................................................................................................................................................................................................

ประเภทธุรกิจ ............................................................ โทรศัพท  ............................................ ตอ.................. โทรสาร....................................

ผูติดตอ .................................................................... E-mail .......................................................................มือถือ ......................................
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