
 

ทุกค าถามเรือ่งการจ่ายคา่จา้งและสวสัดกิาร..เรามคี าตอบ 

และค าพพิากษาศาลฎกีาทีต่ดัสนิไวแ้ลว้ใหท้า่นไดศ้ึกษาไวเ้ปน็บทเรยีน 

หา้มพลาด ….กับหลกัสูตรนี้ 

เทคนคิการจา่ยคา่จา้งและสวสัดกิาร 

ใหถ้กูตอ้งตามกฎหมาย ถกูใจ ได้ผลงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัพฤหสับดทีี ่27 กรกฎาคม 2559 

เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

ณ. โรงแรมแกรนด ์สขุมุวิท กรงุเทพ 

อ.สทิธศิักดิ ์ศรธีรรมวฒันา 

 

 

 

 



หลกัการและเหตผุล 

การจ่ายค่าจ้าง และ สวัสดิการให้ลูกจ้างเป็นสิ่งดี…แต่การจ่ายให้โดยไม่รู้แง่มุมของกฎหมายก็

อาจจะกลายเป็นโทษ กลายเป็นท าผิดกฎหมายโดยไม่ได้ตั้งใจและอาจจะถูกลูกจ้างน าไปฟ้องศาลให้ตัดสิน

แพ้คดี เสียเงินให้ลูกจ้างย้อนหลังเป็นจ านวนมากได้โดยเฉพาะเรื่องค่าจ้างและสวัสดิการที่จ่ายไป โดยความ

ปรารถนาดี เช่น ค่าครองชีพ…ค่าต าแหน่ง.. ค่าน้ ามันรถ.. ค่าเบี้ยเลี้ยง... ค่าเที่ยว...จนกลายเป็นพิษภัย 

ต้องจ่ายเงินให้ลูกจ้างย้อนหลังเป็น 10 ล้านอยู่ทุกวันนี้ 

 หลักสตูรการสมัมนาเรือ่ง “ ตัวอยา่งการจา่ยคา่จา้งและสวสัดกิาร ให้ลูกจ้างพอใจ นายจ้างได้ผล

งาน ” นี้ ได้น าตัวอย่างค่าจ้างและสวัสดิการมากกว่า 80 รายการ มาตีแผ่ว่าอะไรเป็นค่าจ้าง อะไรเป็น

สวัสดิการ จะป้องกันความเสียหายในอนาคตได้อย่างไร เพื่อพนักงานพอใจ นายจ้างได้ประโยชน์สูง

ต่อเนื่องในอนาคต 

ประโยชนท์ีจ่ะไดร้บัจากการสมัมนาเรือ่งนี้ 

1. ได้รู้ว่าเงนิอะไรเป็นคา่จา้ง…เงนิอะไรเป็นสวัสดกิาร 

2. รู้ว่าถ้าเปน็ค่าจ้าง จะมีผลเสยีหายอย่างมหาศาลขนาดไหน 

3. รู้ว่าจะเขียนเงื่อนไขในการจ่ายอย่างไรจึงไม่ถูกฟ้องเรียกเงนิภายหลัง 

4. รู้ว่าจะจ่ายอยา่งไรให้พนักงานพอใจ นายจ้างได้ประโยชน์ 

 

ผูท้ีส่มควรเขา้รบัการฝกึอบรมหลกัสตูรนี้ 

เจา้ของกจิการ / ผูบ้รหิารคา่จา้ง / ฝา่ยบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจา่ยคา่จา้ง 

 

เนือ้หาหลกัการสมัมนา 

1. พบกบั 10 อนัดบัแรกของคา่จา้งและสวสัดกิารทีพ่นกังานพอใจ 

2. ตวัอยา่ง “ เงนิ ” ทีศ่าลตดัสนิวา่เปน็คา่จา้ง ตอ้งน ามาค านวณคา่ลว่งเวลาและ 

 



 

คา่ชดเชย 

 คา่ต าแหนง่  

 คา่ครองชพี 

 คา่น้ ามนัรถ 

 คา่ทกัษะ คา่ฝมีอื 

 

3. พบกบั “ เงนิ…สวสัดกิาร ” 80 คา่ ทมีกีารจา่ยในปจัจบุนัมคีา่อะไรบา้ง? 

4. พบกบัตวัอยา่งการเขยีนเงือ่นไข ไมใ่หเ้ปน็คา่จา้ง ไมใ่หแ้พค้ด ีเขยีนอยา่งไร ? 

วิทยากร : สิทธิศกัดิ์ ศรธีรรมวฒันา 

 อดตีผูจ้ัดการฝา่ยบุคคลบริษทัชัน้น า 

 ผูศ้กึษาค าพพิากษาศาลฎีกามากกวา่ 1,000 คด ี

รปูแบบและบรรยายการสมัมนา 

  บรรยาย ถามตอบ ยกตัวอย่างข้อพิพาท กรณีศึกษา สนุก เขา้ใจงา่ย น าไปใช้ไดจ้รงิ 

ตวัอยา่งผลงานการเขยีน 

           

           

 

 

 คา่รบัรองลกูคา้ 

 คา่คอมมชิชัน่ 

 คา่เบีย้เลีย้ง 

 คา่เทีย่วในงานขนสง่ 

 คา่โทรศพัท ์

 คา่เชา่บา้น 

 คา่ทปิทีป่ระกนัขัน้ต่ า 

 คา่อาหารทีจ่า่ยประจ า 



อตัราคา่สมัมนา (ตอ่ทา่น) 

จา่ยเทา่ไหรส่ามารถลดหยอ่นภาษไีด ้ 2 เทา่ (ยกเวน้บคุคลธรรมดา) 

 

ประเภท อตัราคา่สมัมนา 

1 

บวก VAT 7% 

2 

หกั ณ ทีจ่า่ย 3 % 

3 

ช าระสทุธ ิ

(1+2-3) 

นิตบิุคคล 3,900 273 117 4,056 

บุคคลธรรมดา 3,900 273 0 4,173 

Early Bird 3,500 245 105 3,640 

Super Early Bird 2,900 203 87 3,016 

สมาชกิ VIP 2,900 203 87 3,016 

 

หมายเหต ุ

1. คา่ใชจ้า่ยในการสง่บคุลากรเพือ่ฝกึอบรมและสมัมนาภายนอกองคก์ร (Public Training) สามารถใชส้ทิธิ

ประโยชนท์างภาษหีกัคา่ลดหยอ่นได ้200 % 

2. อตัราคา่สมัมนารวมคา่เอกสาร +เอกสารประกอบ คา่อาหารวา่งและอาหารกลางวนั และใบวฒุบิตัร 

3. อตัราคา่สมัมนา Early Bird กรณชี าระคา่สมัมนาล่วงหน้ากอ่นงานสมัมนา ภายในวันที ่ 20  กรกฎาคม2559 

4. อตัราคา่สมัมนา Super Early Bird กรณชี าระคา่สมัมนาลว่งหนา้กอ่นงานภายในวันที ่ 17 กรกฎาคม 2559 

 

 

ส ารองทีน่ัง่ กรณุาตดิตอ่ เจา้หนา้ที่ HR DEE SOLUTION 

เบอรโ์ทรศพัท ์087-0718100  062-7132200 Email:hrdeesolution@gmail.com 



อตัราคา่สมัมนา (ตอ่ทา่น) 

จา่ยเทา่ไหรส่ามารถลดหยอ่นภาษไีด ้ 2 เทา่ (ยกเวน้บคุคลธรรมดา) 

 

ประเภท อตัราคา่สมัมนา 

1 

บวก VAT 7% 

2 

หกั ณ ทีจ่า่ย 3 % 

3 

ช าระสทุธ ิ

(1+2-3) 

นิตบิุคคล 3,900 273 117 4,056 

บุคคลธรรมดา 3,900 273 0 4,173 

Early Bird 3,500 245 105 3,640 

Super Early Bird 2,900 203 87 3,016 

สมาชกิ VIP 2,900 203 87 3,016 

 

หมายเหต ุ

1. คา่ใชจ้า่ยในการสง่บคุลากรเพือ่ฝกึอบรมและสมัมนาภายนอกองคก์ร (Public Training) สามารถใชส้ทิธิ

ประโยชนท์างภาษหีกัคา่ลดหยอ่นได ้200 % 

2. อตัราคา่สมัมนารวมคา่เอกสาร +เอกสารประกอบ คา่อาหารวา่งและอาหารกลางวนั และใบวฒุบิตัร 

3. อตัราคา่สมัมนา Early Bird กรณชี าระคา่สมัมนาล่วงหน้ากอ่นงานสมัมนา ภายในวันที ่31 พฤษภาคม 2559 

4. อตัราคา่สมัมนา Super Early Bird กรณชี าระคา่สมัมนาลว่งหนา้กอ่นงานภายในวันที ่27 พฤษภาคม 2559 

 

 

ส ารองทีน่ัง่ กรณุาตดิตอ่ เจา้หนา้ที ่HR DEE SOLUTION 

เบอรโ์ทรศพัท ์087-0718100  062-7132200 Email:hrdeesolution@gmail.com 


