
 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จาํกดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             
โทร: 0-2615-4499,0-2615-4477-8 โทรสาร:0-2615-4499 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.co.th  

เทคนคิการจดัสวสัดกิาร  
ไมใ่หเ้ป็นคา่จา้ง ไมต่อ้งนําไปจา่ยคา่ชดเชย (ตามกฎหมายใหม)่ 

 
 

       วทิยากร: อาจารยส์ทิธศิกัด ิ"  ศรธีรรมวฒันา 
ศลิปศาสตรบ์ณัฑติ ( รัฐศาสตร ์) มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

การบรหิารกฎหมายคุม้ครองแรงงานและแรงงานสมัพันธ ์
ศกึษาแนวคําพพิากษาศาลฎกีามากกวา่ 500 คด ี

ประสบการณ์ทํางาน ผูจั้ดการฝ่ายบคุคล บรษัิทเซเรบอส ประเทศไทย จํากดั 
ผูจ้ดัการฝ่ายบคุคล บรษัิทเซา้ทอ์สีตเ์อเชีVยนแพคเกจจิVงแอนดแ์คนนิVง จํากดั 
ผูจ้ดัการฝ่ายบคุคล บรษัิทโตโยตา้ ทรานสปอรต์ ประเทศไทย จํากัด 

ผูจ้ดัการฝ่ายบคุคล บรษัิทซพีซี/ีอาย ิ(ประเทศไทย ) จํากัด 
อดตีประธานชมรมผูบ้รหิารอตุสาหกรรมเกตยเ์วยซ์ติีW 

 
 

4 พฤศจกิายน 2562 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

*สถานที�จดัสมัมนาอาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 
หลกัการและเหตผุล 
• ศาลฎกีาตัดสนิวา่ “ สวัสดกิาร 15 รายการ ” ทีVนายจา้งจัดใหพ้นักงานเป็น “ ค่าจา้ง ” 
• เมืVอเป็นคา่จา้งก็ตอ้งนําไปรวมคดิ OT / คดิคา่คา่ชดเชย / สมทบประกนัสงัคมดว้ย 
• ถา้ไมค่ดิ ไมร่วม ศาลสัVงใหน้ายจา้งจ่ายยอ้นหลัง 2 ปี ดอกเบีWย 15% 
• นายจา้งอาจจะเสยีเงนิเพิVมเป็นลา้นโดยไมรู่ต้ัว 

** ลกูจา้งนบัวนัแตจ่ะรูก้ฎหมายมากขึBน..ฟ้องนายจา้งมากขึBน * 
 
 
หวัขอ้การบรรยายและ Workshop 
ทําอยา่งไรจงึจะไมใ่หเ้ป็นคา่จา้ง ไมแ่พค้ด ีตอ้งเขา้ฟงัหลกัสตูรนีB  
1. สวัสดกิาร 15 รายการยอดฮติ ทีVศาลตดัสนิวา่เป็นค่าจา้ง มอีะไรบา้ง ? 
2. ผลเสยีหายเป็นลา้น เมืVอสวัสดกิารเป็นคา่จา้ง ทีVนายจา้งไม่รูต้ัว ? 
3. ตัวอย่าง - การคํานวณจ่าย..คํานวณความเสยีหาย ถา้ถกูฟ้อง ? 
4. หลักการตดัสนิวา่อะไรเป็น “ คา่จา้ง ” หรอืเป็น “ สวัสดกิาร” ดตูรงไหน? 
5. เงนิทีVประกันสงัคม สัVงใหนํ้ามารวมสง่เงนิสมทบดว้ยมอีะไรบา้ง ? 
6. ไมนํ่าสง่ ตอ้งเสยีคา่ปรับ 2% ตอ่เดอืน เสยีเงนิยอ้นหลังเป็นลา้นตรงไหน ? 
7. ตัวอย่างการเขยีนเงืVอนไขสวัสดกิาร ไมใ่หเ้ป็นคา่จา้ง ไมใ่หถู้กฟ้องเสยีหายเป็นลา้น ทําอย่างไร ? 
8. ในกรณีทีVมกีารปรับค่าจา้งขั WนตํVา คนทีVเกนิขั WนตํVาแลว้จะปรับอย่างไร ? 
9. หลักการปรับค่าจา้ง จ่ายโบนัสประจําปี แบบง่าย เป็นธรรม ใชไ้ดจ้รงิ ทําอย่างไร ? 
10. รายการสวัสดกิารทีVลกูจา้งอยากได ้อยู่นาน ๆ ทํางานด ีๆ  มอีะไรบา้ง ? 
11. สรุป คําถามและคําตอบ 

 

ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
    
 
                                    



 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จาํกดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             
โทร: 0-2615-4499,0-2615-4477-8 โทรสาร:0-2615-4499 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.co.th  

อตัราหลกัสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายใน 4 พฤศจกิายน 2562 

ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 3,900.00 273.00 117.00 4,056.00 4,173.00 
สมาชกิ HIPO 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00 

พเิศษ! ชําระภายใน  21 ตลุาคม 2562 (โอนเงนิ หรอื แฟกซส์าํเนาหนา้เช็ค) 

ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00 
สมาชกิ HIPO 3,400.00 238.00 102.00 3,536.00 3,638.00 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันีW 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ สาขาซอยอาร ีบญัชสีะสมทรัพย ์เลขทีV 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บญัชอีอมทรัพย ์สาขาพหลโยธนิ เลขทีV 014-2-63503-8 

          ชืVอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิVง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีV จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีV 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืVอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน ชืVอหลกัสตูรและวนัอบรม 
2.  ชาํระดว้ยเชค็สัVงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิVง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีV จํากดั (สาํนักงานใหญ)่ 
3.  หัก ณ ทีVจา่ย 3% เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีVไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิVง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีV จํากดั 
โทรศพัท:์ 02-615-4499, 02-615-4477-8    
แฟกซ:์ 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
เวปไซด:์ www.hipotraining.co.th  
อเีมล:์ hipotraining@gmail.com  
ไอด ีไลน:์ hipotraining 
เฟสบุค๊: www.facebook.com/HIPOtraining  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


