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เทคนิค วิธีหักภาษเีงินได้ ณ ที่จ่าย (Withholding Tax) กบัการจ่ายเงินได้ 12 กรณี 
วันที่  18  มิถุนายน 2562  เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

โรงแรมบูเลอวาร์ด ซอยสุขุมวิท 5   ใกล้ BTS สถานี นานา  กทม.  ** สถานท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลง **   

วิทยากร : รองศาสตราจารย์เพิม่บุญ  แก้วเขยีว 

สมคัร 4 ท่านๆ ลดเหลือท่านละ 2,900 บาท 

 (จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท) 

หลกัการและเหตุผล 

การหักภาษีเงินได้ ณ ท่ีจ่าย (Withholding Tax) เป็นกลยทุธ์เป็นกลยทุธ์ของกรมสรรพากร โดยบัญญัติไว้ใน
ประมวลรัษฎากร (The Revenue Code) ก าหนดให้ “ผู้จ่ายเงิน” (The Payers) ได้พึงประเมินบางประเภทมีหน้าท่ีต้อง
หักภาษีเงินได้ไว้ ณ ท่ีจ่าย ให้ถกูต้องครบถ้วนแล้วน าส่งกรมสรรพากรล่วงหน้า มิฉะนั้น ผู้จ่ายเงินจะมีความผิดตาม
กฎหมายท้ังในทางแพ่งและอาญา รวมท้ังรับผิดชอบในจ านวนเงินภาษีท่ีตนมิได้ท าการหักไว้นั้นด้วย เพราะถือเป็น
หน้าท่ี อีกท้ังถ้าผู้จ่ายเงินได้ท าเกินหน้าท่ีของตน ก็คือหักภาษีไว้ ณ ท่ีจ่ายไว้เกินหรือได้หักภาษี ณ ท่ีจ่ายซ่ึงตนไม่มี
หน้าท่ีหักฯ กย็งัต้องรับผิดต่อผู้รับเงินในการกระท านั้นอันถือเป็นการละเมิด ด้วยเหตุนี ้วิธีการหักภาษีเงินได้ ณ ท่ีจ่าย 
(Withholding Tax) ให้ถกูต้องตามกฎหมายโดย “ไม่ขาด/ไม่เกิน” ย่อมช่วยป้องกันปัญหาต่างๆ ตามมาอีกมากมาย 
โดยเฉพาะอย่างย่ิง การตรวจสอบย้อนหลังของกรมสรรพากร 

หัวข้อบรรยาย 
1.        การพิจารณาบุคคล “ผู้จ่าย” และ “ผู้รับ” เงินได้พึงประเมินตามประมวลรัษฎากร 
2.        การตีความประเภทของเงินได้พึงประเมินท่ีต้องถกูหักภาษีเงินได้ ณ ท่ีจ่าย 
3.        การยกเว้นประเภทของบุคคลผู้รับเงินได้ และประเภทของเงินได้ท่ีไม่ต้องถกูหักภาษีเงินได้ ณ ท่ีจ่าย 
4.        การพิจารณาการจ่ายเงินได้พึงประเมิน 12 กรณี ท่ีต้องถกูหักภาษีเงินได้ ณ ท่ีจ่าย 

(1)      กรณีนายจ้างจ่ายให้กับลูกจ้าง 
(2)      กรณีผู้ว่าจ้างจ่ายให้ผู้ รับจ้าง 
(3)      กรณีจ่ายเป็นค่าทรัพย์สินทางปัญญา 
(4)      กรณีจ่ายเป็นดอกเบีย้/ปันผล/ส่วนแบ่งก าไรและการลงทุน 
(5)      กรณีจ่ายค่าเช่า 
(6)      กรณีจ่ายเป็นค่าวิชาชีพอิสระ 
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(7)      กรณีจ่ายเป็นค่าธุรกิจประเภทต่างๆ รวมท้ังการแข่งขนัชิงโชค 

-                การขายอสังหาริมทรัพย์ 
-                การส่งเสริมการขาย 

(8)      กรณีจ่ายให้กับมลูนิธิ/สมาคม 
(9)      กรณีจ่ายเป็นค่าซ้ือสินค้าพืชไร่ 
(10)  กรณีจ่ายเป็นค่าโฆษณา 
(11)   กรณีส่วนราชการเป็นผู้ จ่าย 
(12)   กรณีจ่ายให้กับบริษัทในต่างประเทศ 

5.        หลักด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

วิทยากร         รองศาสตราจารย์เพิม่บุญ  แก้วเขียว 
- อดีตอาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
- ท่ีปรึกษากฎหมายธุรกิจและการวางแผนภาษีอากร 
- วิทยากรด้านกฎหมายธุรกิจและการวางแผนภาษีอากร 
- อาจารย์พิเศษด้านกฎหมายภาษีอากร 
- ผู้ เขียนหนังสือและบทความด้านกฎหมายธุรกิจและภาษีอากรลงวารสารต่างๆ 

 ระยะเวลาการฝึกอบรม            :  หลักสูตร 1 วนั เวลา 09.00 – 16.00 น. (6 ช่ัวโมง) 
 

 

ค่าใชจ้่ายในการอบรมหักลดหย่อนภาษีได ้200 % 

รวมคา่เอกสารประกอบการอบรม คา่อาหารว่าง 2 ม้ือ อาหารกลางวันและใบรบัรองวุฒิบตัร 

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ ม 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาปกติท่านละ 3,900 273 117 4,056 

สมคัร 3 ท่าน ๆ ละ 3,300 231 99 3,432 

สมคัร 4 ท่าน ๆ ละ 2,900 203 87 3,016 

ส ารองทีน่ั่ง  ติดต่อเพิม่เติมได้ที ่ 
คุณธนนันท์     090-645-0992 , 089-606-0444, Line :  hrdzenter   
คุณอิศราภรณ์  089-773-7091  www.hrdzenter.com ,  E-mail : hrdzenter@gmail.com , 
www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 

http://www.hrdzenter.com/
http://www.facebook.com/hrdzenter
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วิธีการช าระเงนิ  
เช็คส่ังจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด 
โอนเงนิเข้าบัญชนีาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด  
>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740 
(กรุณาส่งส าเนาใบฝากเงนิ พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพ่ือยนืยันการช าระเงนิ และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : 
hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter  
(ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงนิข้ามจังหวัด)  
 

 
 
 
 
 

 
การแจ้งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถทีจ่ะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีทีท่่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสีย

ค่าใช้จ่าย 

2. กรณีทีท่่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษทัฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร  
3.และในกรณทีี่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามทีส่่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทัง้ส้ิน   หรือ
หากท่านยงัไม่ช าระค่าสัมมนา  ทางบริษัท 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 
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