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เจาะลกึประเดน็ภาษหีัก ณ ที่จ่าย เงนิเดอืน ค่าจ้างและสวสัดกิารพนักงานที่ฝ่าย HR ควรรู้ 
วันที่  21  มิถุนายน 2562  เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

Hip Hotel   ถนนรัชดาภิเษก    กทม.  ** สถานท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลง **   

วิทยากร :  อาจารย์สิงห์ติย์กร  ทวิพฒัน์ 

ราคาพิเศษ ท่านละ 3,500 บาท 

(จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท) 

หัวข้อการสัมมนา 

1. ปัญหารายจ่ายของกิจการเกีย่วกบัการให้สวัสดกิารพนักงาน 

   - การให้สวัสดิการกับบางกลุ่ม เช่น ประกันชีวิต บริษัทลงรายจ่ายได้หรือไม่ 

   - การให้ช่วยเหลือพนักงานท่ีประสบอุทกภัยลงรายจ่ายได้หรือไม่ 

   - ซ้ือ ชา กาแฟ ไว้ให้พนักงานด่ืม ลงรายจ่ายได้หรือไม่ 

   - พาพนักงานไปเท่ียวประจ าปี ลงรายจ่ายได้หรือไม่ 

   - จัดงานเลีย้งปีใหม่ให้พนักงานเป็นประจ าทุกปีแต่ไม่ได้ท าเป็นสวัสดิการลงรายจ่ายได้หรือไม่ 

2. ปัญหาการค านวณเป็นเงินได้และการหักภาษ ีณ ที่จ่ายจากสวัสดกิารที่ให้กบัพนักงาน 

   - บริษัทแจกทองให้พนักงานในงานปีใหม่ ต้องหักภาษี ณ ท่ีจ่ายหรือไม่ 

   - ซ้ือรถประจ าต าแหน่งให้กรรมการถือเป็นเงินได้กรรมการหรือไม่ 

   - บริษัทจ่ายค่าเปล่ียนถ่ายน า้มนัเคร่ืองให้แก่พนักงานท่ีน ารถสวนตัวมาใช้ในงานบริษัทเงินส่วนนีต้้องหัก ณ ท่ีจ่าย
หรือไม่ 

   - บริษัทจ่ายค่าเช่ารถให้พนักงานท่ีน ารถส่วนตัวมาใช้ในกิจการต้องหัก ณ ท่ีจ่ายอัตราใด 

   - การจ่ายค่าเช่าท่ีพักแรมให้กับพนักงานท่ีไปปฏิบัติงานไม่มีใบเสร็จมีภาระภาษีท่ีเก่ียวข้องอย่างไร 
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   - จ่ายค่าโทรศัพท์ให้กับพนักงานเหมาจ่ายเท่ากันทุกเดือน ถือเป็นเงินได้พนักงานและค านวณหัก ณ ท่ีจ่ายได้
หรือไม่ 

   - ส่งพนักงานไปเรียนต่อ เม่ือเรียนจบให้พนักงานกลบัมาท างานให้บริษัท ถือเป็นเงินได้หรือไม่ 

   - เงินช่วยเหลืองานบวชของพนักงานต้องถือเป็นเงินได้ท่ีต้องหัก ณ ท่ีจ่ายหรือไม่ 

   - จ่ายค่าน า้มนัรถให้กับฝ่ายขายถือเป็นเงินได้หรือไม่ 

   - การให้ผ้าแก่พนักงานเพ่ือไปตัดชุดท างานต้องน ามาค านวณภาษีหรือไม่ 

   - สมคัรสมาชิกสปอร์ตคลบัให้พนักงานถือเป็นเงินได้และต้องหัก ณ ท่ีจ่ายหรือไม่ 

3. ปัญหาที่เกดิจากการค านวณภาษใีห้พนักงานตอนส้ินปี 

   - กรณีพนักงานซ้ือบ้านหลงัแรกท่ีจะได้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ 5 ปีค านวณอย่างไร 

   - กรณีพนักงานกู้ร่วมกับสามีหรือภรรยาหักลดหย่อนอย่างไร 

   - บริษัทท าประกันชีวิตให้พนักงาน พนักงานมีสิทธิหักลดหย่อนเบีย้ประกันชีวิตน้ันได้หรือไม่ 

4. การหัก ณ ที่จ่ายกรณีต่างๆ 

   - วิธีการหักภาษี ณ ท่ีจ่ายค่าล่วงหน้าของพนักงานประจ า 

   - แจกหุ้นให้พนักงานจะต้องหัก ณ ท่ีจ่ายอย่างไร 

   - การหักภาษี ณ ท่ีจ่าย กรณีพนักงานของบริษัทได้รับเงินเดือนและรับค่านายหน้าด้วยจะหัก ณ ท่ีจ่ายอย่างไร 

   - วิธีการค านวณภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายในกรณีมีการเปล่ียนแปลงจ านวนเงินเดือนในระหว่างปี 

   - จ่ายเงินเดือนให้พนักงานท่ีท างาน 2 แห่ง ทดลองจ่ายเงินเดือนให้พนักงานท่ีถูกยืมตัวไปปฏิบัติงานใน
ต่างประเทศต้องหัก ณ ท่ีจ่ายหรือไม่อย่างไร 

   - บริษทัแม่ส่งพนักงานเข้ามาท างานในไทย โดยพนักงานได้เงินเดือนจากบริษัทในไทยและบริษัทแม่ท่ีต่างประเทศจะให้
ค่าตอบแทนท่ีเข้ามาท างานในไทยทุกเดือนโดยโอนเงินเข้าบัญชีเป็นเงินตราต่างประเทศ บริษัทในไทยต้องค านวณภาษีของพนักงาน
คนนีอ้ย่างไร 

5. การจ่ายเงินได้คร้ังเดยีวเพราะเหตุออกจากงาน 
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   - พนักงานท่ีออกจากงานระหว่างปี ค านวณภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายอย่างไร 

   - เงินท่ีได้รับจากกองทุนส ารองเลีย้งชีพและเงินสมทบจากบริษทัค านวณอย่างไร 

   - กรณีจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานเกินจากเงินได้ท่ีได้รับยกเว้น ค านวณภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายอย่างไร 

   - บริษัทมีนโยบายให้พนักงานเกษียณอายเุม่ืออายคุรบ 60 ปีแต่มีพนักงานขอเกษียณอายคุรบ 55 ปี เงินกองทุนส ารองเลีย้ง
ชีพท่ีพนักงานได้รับยกเว้นภาษีหรือไม่และค านวณภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายอย่างไร 

   - การนับจ านวนปีท่ีสามารถแยกค านวณภาษีได้นับอย่างไร 

6. ปัญหาการน าส่งภาษขีายและการขอคนืภาษซ้ืีอทีเ่กีย่วกบัสวสัดกิารพนักงาน 

   - ภาษีซ้ือท่ีเกิดจากการซ้ือของมาแจกให้พนักงานขอคืนได้หรือไม่และภาษีขายต้องน าส่งจากราคาใด 

   - ให้เส้ือโปโลพนักงานใส่ออกบู๊ธมีโลโก้บริษทัต้องน าส่งภาษีขายหรือไม่ 

   - ขายสินค้าให้พนักงานในราคาถกูโดยไม่ได้ท าเป็นสวสัดิการพนักงานต้องน าส่งภาษีขายในราคาใด 

   - ภาษีซ้ือท่ีเกิดจากการต่อประกนัรถให้พนักงานขอคืนได้หรือไม่ 

   - ค่าโทรศัพท์ท่ีบริษัทจ่ายให้พนักงานโดยใบเสร็จเป็นช่ือพนักงานบริษทัจะขอคืนภาษีซ้ือได้หรือไม่ 

7. ปัญหาการน าส่งแบบและน าส่งอัตราภาษผีดิพลาดต้องปฏบิัติอย่างไร 

   - แก้ไขโดยย่ืนแบบ ป.ป.01 ท าได้หรือไม่ 

   - บทลงโทษในการน าสงแบบผิดและน าส่งอัตราการหักภาษี ณ ท่ีจ่ายผิดพลาด 

   - บทลงโทษในการไม่ย่ืนแบบหรือไม่หัก น าส่ง 

ประเดน็การตรวจสอบของกรมสรรพากรจากสวสัดกิารทีบ่ริษทัให้กบัพนกังาน 

ประเดน็ความรับผดิกรณนีายจ้างหักภาษ ีณ ทีจ่่ายเงินเดอืนค่าจ้างไม่ถูกต้อง (ถาม-ตอบ) 

 วิทยากร  อาจารย์สิงห์ติย์กร  ทวิพฒัน์  วิทยากรผู้บรรยายด้านภาษี 

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

 

ค่าใชจ้่ายในการอบรมหักลดหย่อนภาษีได ้200 % 
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รวมคา่เอกสารประกอบการอบรม คา่อาหารว่าง 2 ม้ือ อาหารกลางวันและใบรบัรองวุฒิบตัร 

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

ราคาพิเศษท่านละ 3,500 245 105 3,640 

สมคัร 2 ท่าน ๆ ละ 3,200 224 96 3,328 

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

http://www.hrdzenter.com/
http://www.facebook.com/hrdzenter
mailto:hrdzenter@gmail.com

