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หลักสตูร ภาษอีากรส าหรบัเงนิเดอืน คา่จา้ง สวสัดกิารของพนกังาน 

วนัที ่27 สงิหาคม2565 

เวลา 09.00-16.00 น.  
โรงแรมจสัมนิซติี ้

Training Schedule 
08.30-09.00 น. ลงทะเบยีน 
09.00-16.30 น 

หัวข้อสัมมนา 

1. ภาษีทีฝ่่ายบคุคลและฝ่ายบัญชตีอ้งรู ้

- ภาษีเงนิไดบ้คุคลธรรมดา  
- ภาษีเงนิไดห้ัก ณ ทีจ่า่ย 
- กฎหมายใหมท่ีฝ่่ายบคุคลและฝ่ายบัญชไีมค่วรพลาด 

2. การหักลดหยอ่นและการหักคา่ใชจ้า่ยตามหลักเกณฑใ์หม ่2565 
- เมือ่ยืน่แลว้สามารถแกไ้ขไดห้รอืไม ่
- แบบฟอรม์ ลย.01  
- กรณีพนักงานแจง้ ลย.01ผดิ ใครตอ้งรับผดิชอบ 
3. เกณฑก์ารตรวจสอบของสรรพากรเกีย่วกบัประเภทรายไดข้องพนักงานลกูจา้ง 
4. ประเด็นการใหส้วัสดกิารแกล่กูจา้งทีฝ่่ายบคุคลและผูบ้รหิารตอ้งรูเ้พราะมักถกูสรรพากรตรวจสอบ 
5. เขยีนสวัสดกิารอยา่งไรใหบ้รษัิทลงรายจา่ยไดแ้ละไมเ่ป็นรายไดพ้นักงาน 
6. สวัสดกิารทีใ่หพ้นักงานจะเลอืกใหแ้คบ่างปีไดห้รอืไม่ 
7. การหัก ณ ทีจ่า่ย กรณีตา่งๆ ทางภาษีทีเ่กีย่วกบัการใหส้วัสดกิารทีม่ปัีญหา มตีัวอยา่งดังตอ่ไปน้ี 
- คา่คอมมชิชัน่มหีลกัเกณฑก์ารจา่ยอยา่งไร  
- คา่ครองชพีมเีงือ่นไขการจา่ยอยูท่ีเ่หตผุลใด 
- คา่เทีย่วคนขับรถตอ้งจา่ยทกุครัง้หรอืไม่  
- เบีย้ขยัน มกีารประเมนิกอ่นจา่ยหรอืไม ่
- เบีย้เลีย้งจา่ยใหก้บัพนักงานฝ่ายไหน อัตราเทา่ใด 
- คา่น ้ามันรถสว่นตัวของพนักงาน มกีารอนุมัตแิละผา่นการตรวจสภาพหรอืไมจ่า่ยตามจรงิหรอืเหมาจา่ย
รายเดอืน 
- คา่โทรศัพทม์กีารแสดงหมายเลขปลายทางหรอืไม ่
- โบนัสเป็นลักษณะผันแปรหรอืคงทีแ่ละจา่ยจากยอดขายหรอืผลก าไร 
- คา่รักษาพยาบาลใหท้ัง้ผูป่้วยในและผูป่้วยนอกดว้ยหรอืไม่ 
- การประกนัภัยกลุม่พนักงาน ระบผุูใ้ดเป็นผูร้ับประโยชนใ์นกรมธรรม ์
- ทนุการศกึษาของพนักงานตอ้งไปเรยีนในดา้นใด 
- ทนุการศกึษาบตุรของพนักงานมกีารก าหนดระดับการศกึษาหรอืไม ่- ชว่ยเหลอืงานสมรส ตอ้งมี
ทะเบยีนสมรสหรอืไม ่
- ชว่ยเหลอืงานศพ ตอ้งจดัท าพวงหรดีและวางไวณ้ จดุใด 
- ออกภาษีใหพ้นักงานก าหนดในระเบยีบหรอืหนังสอืสญัญา 
- การเลีย้งอาหารกลางวันและเครือ่งดืม่ตา่งจากการใหน้ ้าดืม่อยา่งไร 
- การใชร้ถประจ าต าแหน่งของผูบ้รหิารหลังเลกิงานแลว้จอดทีใ่ด 
- เงนิประจ าต าแหน่งผูบ้รหิารอยูใ่นโครงสรา้งเงนิเดอืนหรอืไม่ 
- รถรับ-สง่พนักงานตา่งจากรถรับ-สง่นักเรยีนอยา่งไร 
8. การค านวณภาษีเงนิไดห้ัก ณ ทีจ่า่ยทีต่อ้งระมัดระวัง 



PQM 105 [การอ่านงบการเงนิ]                                                                                        

 

- เริม่ท างานปีแรก 
- ปรับเงนิเดอืนระหวา่งปี 
- เกษียณอาย ุ 
- ลาออกจากงาน /การจา่ยเงนิไดค้รัง้เดยีวเพราะเหตอุอกจากงาน 
- เลกิจา้ง 
- ลาออกจากกองทนุ 
9. กรณีจา้งOut sourceตอ้งค านวณหักภาษีณ ทีจ่า่ยอยา่งไร 
10. เมือ่มกีารทจุรติจะบังคับใหช้ดใชจ้ากเงนิเดอืนไดห้รอืไม ่ในทางภาษีจะค านวณอยา่งไร 
11. ตรวจสอบขอ้บังคับการท างาน และระเบยีบสวัสดกิารพนักงาน 
12. ประเด็นสวัสดกิารทีม่ปัีญหากบัประกนัสงัคม 
13. การลงรายจา่ยคา่อบรม200% ตอ้งท าอยา่งไร 
-Public Training  
-In-house Training 

14. ปัญหาการน าสง่ภาษีขาย-การขอคนืภาษีซือ้ทีเ่กีย่วกบัสวัสดกิารพนักงาน 
15. ปัญหาการน าสง่แบบและการน าสง่อัตราภาษีผดิพลาดตอ้งปฏบิัตอิยา่งไร 
16. ประเด็นการตรวจสอบของกรมสรรพากรจากสวัสดกิารทีบ่รษัิทใหก้บัพนักงาน 
17. ปัญหาทีเ่กดิจากการค านวณภาษีใหพ้นักงานตอนสิน้ปี 
18. ประเด็นความรับผดิชอบกรณีนายจา้งหักภาษี ณ ทีจ่า่ยเงนิเดอืนคา่จา้ง ไมถ่กูตอ้ง 

ระยะเวลาอบรม   1 วัน (6 ชัว่โมง) 
 

ราคาโปรโมรชัน่ 3,400  บาท/ตอ่ 1 ทา่น (ราคาไมร่วม VAT 7%) 

ช าระคา่อบรมผา่นบัญชธีนาคาร ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่   

ธนาคารกสกิร เลขทีบ่ัญช ี732-2458238  หรอื ธนาคาร กรงุเทพ เลขทีบ่ัญช ี029-7110496 

• เงือ่นไขการอบรม...  หา้มบนัทกึภาพ วดีโีอ แชร ์หรอืน าไปเผยแพร ่

กรณีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% ทะเบยีนนติบิคุคลเลขที ่เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษี 0103553030100 
หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลข่ัูน   
เลขที ่89/161 หมูบ่า้นพฤกษาวลิล ์23 ซ.พระยาสเุรนทร ์21 แยก 3  
แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรงุเทพฯ 10510 

  
 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ ตดิตอ่: คณุอรัญญา 086-8929330 
Professional Training Solution 
Tel  02-1753330, 086-6183752  
Fax.  02-9030080 ext.9330 
www.ptstraining.in.th 
E-mail:  info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com 
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แบบฟอร์มการลงทะเบยีน 

หลักสตูร ภาษอีากรส าหรบัเงนิเดอืน คา่จา้ง สวสัดกิารของพนกังาน 

สง่มาที ่E-mail : info.ptstraining@gmail.com , ptstraining3@gmail.com  

 

 บรษิทั__________________________________________________________________________ 

   ท่ีอยู่ออกใบก ำกบัภำษี_____________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________ 

   รหสัไปรษณีย_์____________________TAX ID______________________________________ 

  ชื่อผูป้ระสานงาน (HR)____________________________โทรศพัท ์____________________ต่อ_______ 

   Fax: ___________________________     E-mail: _________________________________________  

  วนัสมัมนา_______________________________________________________________________ 

1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื ____________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________  

2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื ____________________________ 

      E-mail: ____________________________________________________________________ 
3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 

ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื ____________________________ 

      E-mail: ____________________________________________________________________ 
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