
หลักสูตร  รูเทาทันภาษีหัก ณ ที่จาย (รุนที่ 4)

วันจันทรท่ี 23 กุมภาพันธ 2558
Gold Orchid Hotel

สอบถามและสํารองที่สอบถามและสํารองที่

Tel: Tel: 008585--93862999386299,,0202--46465244646524
  Fax.Fax.0202--9030080 9030080 ตอ ตอ 43264326

info@perfecttrainingandservice.cominfo@perfecttrainingandservice.com
www.perfecttrainingandservice.comwww.perfecttrainingandservice.com

หลักสูตร 1 วัน เวลา 09:00-16:00 น.

หลักการท่ีสําคัญของภาษีหัก ณ ท่ีจาย
- ใครนะ ?..ที่จายแลวตองหัก แลวใครกันแน ?..ที่รับแลวตองถูกหัก
-จายเทาไรถึงตองหัก ถาตองหักแลวไมไดหักผลเปนอยางไร

 ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาหัก ณ ท่ีจาย
- จายเงินเดือนเทากันทุกเดือน จายเงินเพิ่มระหวางป ข้ึนเงินเดือน จายเงิน
โบนัส 
-จายคานายหนา 
-ออกภาษีใหกับพนักงาน 
-สุดยอดเคล็ดลับ!! เขาใจอยางงายและชิวๆ กับเงินไดเพราะเหตุออกจาก
งาน
-จายคาสิทธิ ดอกเบี้ย เงินปนผล 
-จายคาเชา จายเงินคาวิชาชีพอิสระ จางทําของ 
-กระชับความเขาใจการหัก ณ ที่จาย กรณีขายอสังหาริมทรัพย
-สวนราชการจายเงินได หักหรือไมหัก ถาหักตองหักเทาไร อยางไร

ภาษีเงินไดนิติบุคคลหัก ณ ท่ีจาย

-จายเทาไรถึงตองหัก ผูรับเปนใครบาง ที่ผูจายไมตองหัก
-หากเงินที่จายตองเสียภาษีมูลคาเพิ่มดวย ตองหักรวมหรือไมอยางไร
-จายคา software จายคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ห
-จายดอกเบี้ยเงินกูยืมระหวางบริษัท บริษัทในเครือ ดอกเบี้ยผิดนัด 
-คล่ีปมสารพันปญหา..วางหลักการพิจารณาเรื่องการจายคาเชาทรัพยสิน 
เชน คาเชาโครงเหล็ก ปายโฆษณา การใหเชาอาคาร การใหเชา
เฟอรนิเจอร การใหเชาชวง การโอนสิทธิการเชา การใหเชารถยนตกับการ
รับขนสง การใหเชาแบบลิสซิ่ง ฯลฯ
- หลักเกณฑอยางไรที่เปนการจายคาโฆษณา 
- จายคาจางทําของ จายคาสินคาพรอมกับคาจางตองหักรวมหรือแยก
อยางไร
- จายคาบริการ เชน บริการที่จอดรถ บริการสัมปทาน บริการใหใชพื้นที่หรือ
สถานที่ หักอยางไร และมีบริการใดบางที่ไมตองหัก
- “คาขนสง” พิจารณาอยางไร และหักอยางไร
- การสงเสริมการขาย สวนลดและประโยชนที่เก่ียวเน่ืองจากการสงเสริมการ
ขาย หักอยางไร
- จายเงินคานักแสดง พิธีกร นายแบบ นางแบบ พริตต้ี โฆษก

การขอคืนภาษีหัก ณ ท่ีจาย

-ใครขอคืน ตองขอคืนเมื่อไร และตองขอคืนอยางไร

อ่ืนๆ อีกมากมายท่ีนารูเก่ียวกับภาษีหัก ณ ท่ีจาย
 

วิทยากร         
อาจารยศุภชัย  บํารุงศรี

ตําแหนงปจจุบัน
นิติกรชํานาญการ  สํานักกฎหมาย 
กรมสรรพากร
การศึกษา
นิติศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัย
รามคําแหง
นิติศาสตรมหาบัณฑิต (สาขากฎหมาย
ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
เนติบัณฑิตไทย สํานักอบรมศึกษา
กฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา

เก็บชั่วโมง เก็บชั่วโมง CPD CPD เปนชั่วโมงอ่ืนๆ ได เปนชั่วโมงอ่ืนๆ ได 7 7 ชั่วโมงชั่วโมง  



อัตราคาลงทะเบียน

ราคาปกติทานละ 3,800 บาท + VAT 7% รวมเปน 4,066 บาท

สมัครกอนวันที่ สมัครกอนวันที่ 17 17 กุมภาพันธกุมภาพันธ  25582558                        ทานละ ทานละ 33,,3300 00 บาท บาท ((ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิมไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม))
  

 เฉพาะนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จาย 3% ได

ราคานี้รวมเอกสาร อาหารวางและอาหารกลางวันตลอดหลักสูตร

ใบเสร็จคาลงทะเบียน สามารถนําไปบันทึกหักคาใชจายทางบัญชีได 200 %

แบบฟอรมลงทะเบียน

แบบฟอรมสําหรับลงทะเบียนเพื่อเขารวมสัมมนา

       ช่ือหนวยงาน / บริษัท......................................................................................................................

        
       ท่ีอยูบริษัท....................................................................................................................................

                  
                  1. ช่ือ................................... ตําแหนง ......................................... Email ......................................

                  
                  2. ช่ือ................................... ตําแหนง ......................................... Email ......................................

3. ช่ือ................................... ตําแหนง ......................................... Email ......................................

                   โทรศัพท ...............................  ตอ ........................................ โทรสาร ....................................

บริษัท เพอเฟกท เทรนนิ่ง แอนด เซอรวิส จํากัด  ที่อยู 16/54 แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน 
       

กรุงเทพฯ 10150  Tel.Tel. 0202--46465244646524 Fax.Fax.0202--9030080 9030080 ตอ ตอ 4326 4326 เลขประจําตัวผูเสียภาษี 0735553003036

 เช็คขีดครอมสั่งจาย บริษัท เพอเฟกท เทรนนิ่ง แอนด เซอรวิส จํากัด

 โอนเงินเขาบัญชีออมทรัพย ธนาคารไทยพาณิชย สาขา พุทธมณฑล  สาย 4  เลขที่บัญชี 391-211414-7

การแจงยกเลิก: ผูสมัครสามารถที่จะยกเลิกการเขาอบรมได ในกรณีที่ทานยกเลิกกอนวันงาน 10 วัน บริษัทฯ จะหักคาธุรการ 
รอยละ 15 ของคาสมัคร และในกรณีที่ทานยกเลิกกอนวันงาน 7 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินรอยละ 50 ของคาสมัคร

   นอกเหนือจากนี้แลว บริษัทฯ จะไมคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น การจองมีผลเม่ือชําระเงินเรียบรอยแลวและโปรดแฟกซใบ Pay-in 
   เพ่ือเปนหลักฐานในการสํารองที่นั่ง

หลักสูตร  รูเทาทันภาษีหัก ณ ท่ีจาย (รุนท่ี 3)


