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ความรู้เกีย่วกบัประกนัสังคม และความรู้เกีย่วกบัภาษเีงินได้บุคคลธรรมดา
(หลักสูตรเฉพาะ) 

วันที ่14 มีนาคม 2562  เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

  โรงแรม Grand Sukhumvit Hotel ซอยสขุมุวทิ 4-6  ใกล ้BTS  นานา   กรุงเทพฯ *สถานท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลง* 

วิทยากร  : อาจารย์พลกฤต  โสลาพากลุ 

ส่วนลดพเิศษ >> สมัคร 4 ท่านจ่ายแค่ 3 ท่านเท่าน้ัน 

 (ราคาพิเศษท่านละ 3,900 บาท) 

หลักการและเหตุผล 
โครงสร้างของระบบประกันสังคมอาจมีการเปล่ียนแปลงไป ผู้ ท่ีปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ หากมี

การเจ็บป่วย จ าเป็นต้องทราบในเร่ืองของสิทธิประโยชน์ต่างๆเก่ียวกับระบบประกันสังคม ในเร่ืองของ กองทุนประ

สังคม และกองทุนเงินทดแทน ว่าจะช่วยเราในด้านใดได้บ้าง 

 ความรู้เกีย่วกบัภาษเีงินได้บุคลลธรรมดา เพ่ือมุ่งเน้นให้พนักงานมีความรู้และเข้าใจเบือ้งต้นเก่ียวกับภาษีเงิน

ได้บุคลคลธรรมดาในเบือ้งต้น 

วัตถุประสงค์  (Objective ) 

1. เพ่ือสร้างความเข้าใจเร่ืองกองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน 
2. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เก่ียวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และการย่ืนแบบภาษี 

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants) 
 พนักงาน หัวหน้างาน ฝ่ายบุคคล รวมถึงผู้ ท่ีสนใจ 

 

เน้ือหาการบรรยาย (Key Contents) 
Module 1 ความรู้เกีย่วกบัประกนัสังคม  

o หลักการส าคัญและบทบาทของประกันสังคม 

o พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 และ พ.รบ.ประกันสังคม (ฉบับท่ี 4 ) 2558  

o พ.ร.บ.เงินทดแทน    พ.ศ.2537 

o กองทุนประกันสังคม 
o กองทุนเงินทดแทน 
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Module 2 ความรู้เกีย่วกบัภาษเีงินได้บุคลธรรมดา  
o ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 8 ประเภท 

o การหักลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดา 

o การย่ืนแบบและอัตราเงินเพ่ิมภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

รูปแบบการการอบรม (Methodology) 

1. Lecture 40% 
2. Workshop/Role Playing / Case Study 60% 

 
 
 

ค่าใช้จ่ายในการอบรมหักลดหย่อนภาษไีด้ 200 % 

ฟรี !!!รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวันและใบรับรองวุฒิบัตร 
สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ ม 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาปกตท่ิานละ 3,900 273 117 4,056 

สมคัร 3 ท่าน ๆ ละ 3,200 224 96 3,328 

พิเศษ  สมคัร 4 จา่ยแค ่3 ท่าน  

รายละเอียดหลักสูตรอ่ืน ๆ  เพิม่เติมได้ทีน่ี่  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/ 
 

ส ารองที่น่ัง  ติดต่อเพิม่เติมได้ที ่  คุณธนนันท์     0906450992 , 0896060444, Line :  hrdzenter 
www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com , www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 
 

วธีิการช าระเงิน    เช็คส่ังจ่ายในนาม   บริษทั ศูนย์ส่งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย์ จ ากดั 
โอนเงินเข้าบญัชีนาม  บริษทั ศูนย์ส่งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย์ จ ากดั  
>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที ่ 206-237-1740 
(กรุณาส่งส าเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครมายงับริษทัเพือ่ยนืยนัการช าระเงิน และใช้เป็นหลกัฐานการสมัครทางอีเมล์  : 
hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter  

(ผู้ เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจงัหวัด)  
 
 
 
 

http://www.hrdzenter.com/
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การแจ้งยกเลกิ: 1. ผู้สมัครสามารถทีจ่ะยกเลกิการเข้าอบรมได้ ในกรณีทีท่่านยกเลกิก่อนวนังาน 10 วนั  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
2. กรณีทีท่่านแจ้งยกเลกิก่อนวนัสัมมนาก่อนวนังาน 1-7 วนั บริษทัฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร  
3.และในกรณีทีท่่านยกเลกิในวนัสัมมนาหรือไม่มาตามทีส่่งใบสมคัรมาแล้ว   บริษทัฯจะไม่คนืเงินใด ๆ  ทัง้ส้ิน   หรือหากท่านยงัไม่
ช าระค่าสัมมนา  ทางบริษทั ต้องขอเกบ็ค่าธุรการจ านวน  30 %  ทนัท ี   

ท่ีอยูใ่นการออกเอกสารหกั ณ ท่ีจ่าย 
ในนามบริษทั  ศูนยส่์งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย ์จ ากดั  (ส านกังานใหญ่) 
เลขท่ี  171/162  ซอยพทุธบูชา  39 แยก 1-1 

แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี  010 5555 113 021 


