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หลกัสูตร 

เทคนคิการจา่ยคา่จา้งเงนิเดอืน ( Payroll ) 
 วนัท่ี 17 มิถนุายน 2565 

เวลา 09.00-16.00 น. Online Training by Zoom 

หลกัการและเหตผุล 
��เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมไดเ้รยีนรูแ้นวคดิ วธิกีาร และขัน้ตอนการจ่ายคา่จา้งเงนิเดอืน 

��เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมไดเ้ห็นถงึผลด-ีผลเสยีของระบบการจ่ายคา่จา้งเงนิเดอืน (Payroll) ทีม่ผีลตอ่การบรหิารงาน
ทรัพยากรมนุษยใ์นมติติา่งๆ  และผลกระทบตอ่ผลงานในภาพรวมขององคก์ร 

วตัถปุระสงค ์

1.    เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมไดม้โีอกาสทราบถงึองคป์ระกอบทีสํ่าคัญไดแ้ก ่Hardware , Software , Peopleware
และ Management Systemทีม่ผีลตอ่ความมปีระสทิธภิาพประสทิธผิลของระบบ Payroll 

2.    เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมเขา้ใจถงึ กฎหมาย กฎระเบยีบราชการ นโยบาย กฎระเบยีบตา่งๆของบรษัิท และระบบบันทกึ
เวลา (Time Attendance) ทีเ่ป็นรากฐานหรอืปัจจัยหลักของการจ่ายเงนิเดอืน (Payroll) 

3.    เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมไดม้โีอกาสเรยีนรูถ้งึการจัดทําแบบฟอรม์ตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้งกับการทําระบบ Payroll 

4.    เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมไดท้ราบถงึปัญหาสําคัญทีเ่กดิขึน้บอ่ยๆในการทําPayrollและวธิกีารแกไ้ขป้องกันปัญหารา้ยแรง
ทีอ่าจจะเกดิ 

5.    เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมไดม้โีอกาสแลกเปลีย่นประสบการณ์ระหวา่งผูเ้ขา้อบรมและรับฟังขอ้แนะนําจากวทิยากรในการ
จ่ายคา่จา้งเงนิเดอืน และระบบบันทกึเวลาการทํางาน 

6.    เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถนําความรู ้ประสบการณท์ีไ่ดจ้ากการอบรมไปประยกุตใ์ชง้านไดจ้รงิเพือ่ใหก้ารจ่ายคา่จา้ง
เงนิเดอืนแตล่ะงวดไมม่ผีดิพลาดทกุรายการ 

หวัขอ้การบรรยาย 

1.       ระบบการจา่ยคา่จา้งเงนิเดอืน (Payroll System) การบันทกึเวลา (Time Attendance ) และเงนิไดต้า่งๆ 

2.    กฎหมาย กฎระเบยีบตา่งๆของราชการ และนโยบาย ระเบยีบขอ้งบังคับขององคก์รทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจา่ย
คา่จา้งเงนิเดอืน (Payroll )  

3.       ระบบการบันทกึเวลาทํางาน (Time Attendance System ) รากฐานของการจา่ยคา่จา้งเงนิเดอืน 

4.       ระบบการจา่ยคา่จา้งเงนิเดอืน (Payroll System ) 
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4.1 องคป์ระกอบทีส่ําคัญของระบบ Payroll (Hardware , Software , Peopleware, Management System) 

 4.2 ขัน้ตอนการทํา Payroll (Input, Processing, Output & Checking) 

 4.3 ระยะเวลาในการตัดงวด Payroll 

4.4 การทํา Payrollในกรณีทีไ่มป่กตติา่งๆเชน่ การขึน้คา่จา้งประจําปี การจา่ยโบนัส การปรับคา่แรงขัน้ตํ่า การลด
คา่จา้ง ( กรณีวกิฤตเิศรษฐกจิ ) การเลือ่นตําแหน่ง หรอืการจา่ยเงนิรางวัลเฉพาะกจิเป็นกรณีๆไป 

5.       การใช ้Online กบักระบวนการทํา Payroll (Online Leave , Online OT) 

6.       Payroll Control Book เพือ่ควบคมุ ป้องกนัการจา่ยคา่จา้งเงนิเดอืนผดิพลาดได ้100 % 

7.       ความผดิพลาดตา่งๆในการทํา Payroll และแนวทางแกไ้ขป้องกนั 

8.       กลยทุธแ์ละขัน้ตอนในการปรับปรงุเปลีย่นแปลงระบบ Payroll 

9.       การใชโ้ปรแกรม Time Attendance & Payroll (กรณีศกึษา และสาธติตัวอยา่ง) 

10.     ขัน้ตอนและขอ้พจิารณา กรณีใชบ้รษัิท Outsource ทํา Payroll ใหไ้ดผ้ลในทางปฏบิัต ิ

11.   ถาม-ตอบ 

 วทิยากร  อาจารยศ์กัดิด์า  ภูมพินัธ ์

อัตราคา่ลงทะเบยีน 

(รวมคา่วทิยากร คา่เอกสาร) 

คา่อบรม ราคากอ่น 
VAT VAT 7% 

ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  
3% 

ราคาสทุธ ิ

คา่อบรม Online  2,500 175 75 2,600 

คา่อบรม Online 2 ทา่น 

ชําระสทุธ ิ
3,900 273 117 4,056 

 

 
วธิกีารชําระเงนิ: 
1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังน้ี 

1.1 ธนาคารกสกิรไทย บัญชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 
ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  

และ Scan ใบ Pay-in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี มาที ่E-mail: ptstraining3@gmail.com 
พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทา่น และชือ่หลักสตูร 

1.2 ชําระดว้ยเช็คบรษัิท สัง่จา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional Training 
Solution Ltd, Partnership) 

 
กรณีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% ทะเบยีนนติบิคุคลเลขที ่เลขประจําตัวผูเ้สยีภาษี 0103553030100 

หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ 
เลขที ่89/161 หมูบ่า้นพฤกษาวลิล ์23 ซ.พระยาสเุรนทร ์21 แยก 3  
แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรงุเทพฯ 10510 
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รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรัญญา   
Professional Training Solution 
Tel  02-1753330, 086-6183752 ,086-8929330 
www.ptstraining.in.th 
อเีมล ์ info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com 

  

mailto:info.ptstraining@gmail.com
mailto:ptstraining3@gmail.com
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แบบฟอร์มการลงทะเบียน 

หลกัสตูร เทคนิคการจ่ายค่าจ้างเงินเดือน (Payroll) 

ส่งมาท่ี info.ptstraining@gmail.com หรือ ptstraining3@gmail.com 

 
   บรษิทั_______________________________________________________________________________ 

   ท่ีอยู่ออกใบกาํกบัภาษี__________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________________ 

   รหสัไปรษณีย_์____________________เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษ_ี___________________________________ 

  ชื่อผูป้ระสานงาน (HR)____________________________โทรศพัท ์_______________________ต่อ_______ 

   Fax: _________________________     E-mail: _____________________________________________  

  วนัสมัมนา____________________________________________________________________________ 

1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________  

 

2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________ 

3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________ 
 
4. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________ 
 
 
หมายเหต ุ  

กรณียกเลกิการเข้าสัมมนากรุณาแจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนวันสัมมนา มิฉะน้ันจะต้องชําระ 50% ของราคาค่าสัมมนา 
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