หลักสูตร

เทคนิคการจ่ายค่าจ้างเงินเดือน ( Payroll )
วันที่ 10 มิถนุ ายน 2564
เวลา 09.00-16.00 น. Online Training by Zoom
หล ักการและเหตุผล

เพือ
่ ให ้ผู ้เข ้าอบรมได ้เรียนรู ้แนวคิด วิธก
ี าร และขัน
้ ตอนการจ่ายค่าจ ้างเงินเดือน

ี ของระบบการจ่ายค่าจ ้างเงินเดือน (Payroll) ทีม
เพือ
่ ให ้ผู ้เข ้าอบรมได ้เห็นถึงผลดี-ผลเสย
่ ผ
ี ลต่อการบริหารงาน
ทรัพยากรมนุษย์ในมิตต
ิ า่ งๆ และผลกระทบต่อผลงานในภาพรวมขององค์กร
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้ผู ้เข ้าอบรมได ้มีโอกาสทราบถึงองค์ประกอบทีส
่ าคัญได ้แก่Hardware , Software , Peopleware
ิ ธิภาพประสท
ิ ธิผลของระบบ Payroll
และ Management Systemทีม
่ ผ
ี ลต่อความมีประสท
2. เพือ
่ ให ้ผู ้เข ้าอบรมเข ้าใจถึง กฎหมาย กฎระเบียบราชการ นโยบาย กฎระเบียบต่างๆของบริษัท และระบบบันทึก
เวลา (Time Attendance) ทีเ่ ป็ นรากฐานหรือปั จจัยหลักของการจ่ายเงินเดือน (Payroll)
3.

เพือ
่ ให ้ผู ้เข ้าอบรมได ้มีโอกาสเรียนรู ้ถึงการจัดทาแบบฟอร์มต่างๆทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการทาระบบ Payroll

4. เพือ
่ ให ้ผู ้เข ้าอบรมได ้ทราบถึงปั ญหาสาคัญทีเ่ กิดขึน
้ บ่อยๆในการทาPayrollและวิธก
ี ารแก ้ไขป้ องกันปั ญหาร ้ายแรง
ทีอ
่ าจจะเกิด
5. เพือ
่ ให ้ผู ้เข ้าอบรมได ้มีโอกาสแลกเปลีย
่ นประสบการณ์ระหว่างผู ้เข ้าอบรมและรับฟั งข ้อแนะนาจากวิทยากรในการ
จ่ายค่าจ ้างเงินเดือน และระบบบันทึกเวลาการทางาน
้
6. เพือ
่ ให ้ผู ้เข ้าอบรมสามารถนาความรู ้ ประสบการณ์ทไี่ ด ้จากการอบรมไปประยุกต์ใชงานได
้จริงเพือ
่ ให ้การจ่ายค่าจ ้าง
เงินเดือนแต่ละงวดไม่มผ
ี ด
ิ พลาดทุกรายการ

ห ัวข้อการบรรยาย
1.

ระบบการจ่ายค่าจ ้างเงินเดือน (Payroll System )การบันทึกเวลา (Time Attendance )และเงินได ้ต่างๆ

2. กฎหมาย กฎระเบียบต่างๆของราชการ และนโยบาย ระเบียบข ้องบังคับขององค์กรทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการจ่าย
ค่าจ ้างเงินเดือน (Payroll )ระบบบันทึกเวลาและเงินได ้ต่างๆ
3.

ระบบการบันทึกเวลาทางาน (Time Attendance System )รากฐานของการจ่ายค่าจ ้างเงินเดือน
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4.

ระบบการจ่ายค่าจ ้างเงินเดือน (Payroll System )

4.1 องค์ประกอบทีส
่ าคัญของระบบPayrollได ้แก่Hardware , Software , PeoplewareและManagement
System
4.2 ขัน
้ ตอนการทา Payrollได ้แก่ขน
ั ้ ตอนInputขัน
้ ตอนProcessing และขัน
้ ตอนOutput & Checking
4.3 ระยะเวลาในการตัดงวด Payroll
่ การขึน
4.4 การทา Payrollในกรณีทไี่ ม่ปกติตา่ งๆเชน
้ ค่าจ ้างประจาปี การจ่ายโบนัส การปรับค่าแรงขัน
้ ตา่ การลด
ค่าจ ้าง ( กรณีวก
ิ ฤติเศรษฐกิจ ) การเลือ
่ นตาแหน่ง หรือการจ่ายเงินรางวัลเฉพาะกิจเป็ นกรณีๆไป
5.
อืน
่ ๆ

้
่ Online Leave , Online OT , Online Training
การใชOnlineกั
บกระบวนการทาPayroll และสว่ นต่างๆเชน

6.

Payroll Control Book เพือ
่ ควบคุม ป้ องกันการจ่ายค่าจ ้างเงินเดือนผิดพลาดได ้ 100 %

7.

ความผิดพลาดต่างๆในการทาPayrollและแนวทางแก ้ไขป้ องกัน

8.

กลยุทธ์และขัน
้ ตอนในการปรับปรุงเปลีย
่ นแปลงระบบPayroll

9.

้
มีสาธิตการใชโปรแกรมTime
Attendance & Payroll

้ ษัทOutsourceทาPayroll มีขน
10. กรณีจะใชบริ
ั ้ ตอนการสรรหาและต ้องพิจารณาอย่างไรถึงจะได ้ผลในทาง
ปฏิบัต ิ
11. ถาม-ตอบ

วิทยากร อาจารย์ศกั ดิ ์ดา ภูมพิ นั ธ์

ค่าอบรม/ราคาท่านละ 2,500 บาท (ไม่รวม VAT 7%)
หรื อ สมัคร 2 ท่านๆ ละ 2300 บาท
วิธก
ี ารชาระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชธี นาคาร ดังนี้
ิ รไทย บัญชส
ี ะสมทรัพย์ สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่ 732-2-458238
1.1
ธนาคารกสก
ื่ บัญช ี หจก.โปรเฟสชน
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่
ชอ
ื รับรองหัก ณ ทีจา่ ย (ถ ้ามี) มาที่ E-mail: ptstraining3@gmail.com
และ Scan ใบ Pay-in และหนังสอ
ื่ บริษัทของท่าน และชอ
ื่ หลักสูตร
พร ้อมระบุชอ
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่ (Professional Training
1.2
ชาระด ้วยเช็คบริษัท สงั่ จ่าย หจก.โปรเฟสชน
Solution Ltd, Partnership)
ี ภาษี 0103553030100
กรณีหัก ณ ทีจ
่ า่ ย 3% ทะเบียนนิตบ
ิ ค
ุ คลเลขที่ เลขประจาตัวผู ้เสย
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่
หจก.โปรเฟสชน
เลขที่ 89/161 หมูบ
่ ้านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3
ั เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
แขวงบางชน
รายละเอียดเพิม
่ เติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา
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Tel 02-1753330, 086-6183752 ,086-8929330
www.ptstraining.in.th
อีเมล์ info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com

แบบฟอร์มการลงทะเบียน
หล ักสูตร เทคนิคการจ่ายค่าจ้างเงินเดือน (Payroll)

ส่ งมาที่ info.ptstraining@gmail.com หรื อ ptstraining3@gmail.com
บริษทั _______________________________________________________________________________
ที่อยู่ออกใบกำกับภำษี __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
รหัสไปรษณีย_์ ____________________เลขประจำตัวผูเ้ สียภำษี____________________________________
ชื่อผูป้ ระสำนงำน (HR)____________________________โทรศัพท์ _______________________ต่อ_______
Fax: _________________________ E-mail: _____________________________________________
วันสัมมนำ____________________________________________________________________________
1. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________
ตำแหน่ง: ___________________________________มือถือ __________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________
2. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________
ตำแหน่ง: ___________________________________มือถือ: __________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________
หมายเหตุ

กรณียกเลิกการเข้ าสั มมนากรุ ณาแจ้ งล่ วงหน้ า 7 วันก่อนวันสั มมนา มิฉะนั้นจะต้ องชาระ 50% ของราคาค่ าสั มมนา
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