
ตัวอย่างหัวข้ออบรม-สัมมนา  
•หลักการ” & “หลักเกณฑ์” ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 
•เงินเดือน โบนัส ค่านายหน้าคอมมิชชั่น สวัสดิการพนักงาน 
•เงินทดรองจ่ายคืน   
•ไม่ได้จ่ายแต่หักกลบลบหน้ี   
•ช าระด้วยเช็คหักเมื่อไร  ช าระด้วยบัตรเครดิตหักวันไหน    
•ควบบริษัท ใครหัก? ใครยื่น? ใครเครดิต?    
•ราคารวม VAT หักจากราคาใด    
•ค่าบ าเหน็จ ค่าธรรมเนียม ค่าออกของ ค่าโกดัง ค่าท่าเรือจ่ายชิปปิ้ง    
•ค่า Hardware/Software/Personal computer แยกรวมราคา  
•ดอกเบ้ียเงินกู้จ่ายบริษัทในเครือ  
•ดอกเบ้ียผิดนัดช าระหน้ี  
•เช่าทรัพย์สินพิจารณาอย่างไร  
•ภาษีโรงเรือนที่ผลักภาระให้ผู้เช่าเปน็ผู้จ่าย  
•จุดตัดที่แตกต่าง 
“เช่า” & “รับจ้างท าของ/บริการ”  
“เช่า” & “ขนส่ง”  
“ซื้อขาย” & “รับจ้างท าของ/บริการ”  
“ขนส่ง” & “รับจ้างท าของ/บริการ”   
•โครงเหล็ก ป้ายโฆษณา ให้เช่าหรือบริการ  
•ค่าเช่าห้อง&เฟอร์นิเจอร์ ค่าน้ า&ไฟ ค่าส่วนกลางเก็บจากผู้เช่า  
•เช่าช่วงคืออะไร โอนสิทธิการเช่าคืออะไร หักหรือไม่หักอย่างไร  

หลักสูตรนีส้ าหรบั  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้ท าบัญชี ผู้สอบบัญชีภาษีอากร ผู้จัดการ 
พนักงานบัญชี ผู้จัดการ & พนักงาน HR ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องกับภาษีอากรและ
ผู้สนใจท่ัวไป    

วันที่ 22  มิถุนายน 2558  โรงแรม อมารีบูเลอวารด์ ถนนสุขุมวิท ซอย 5   

Tel: 085-9386299 ,02-4646524    Fax.02-9030080 ตอ่ 4326 
info@perfecttrainingandservice.com 
 www.perfecttrainingandservice.com 

    มิติใหม่แห่งการเรียนรู้และท าความเข้าใจกับหลากหลายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่ส าคัญและมี
ความสับสนในการปฏิบัติ โดยเน้นวิเคราะห์แต่ละเรื่องจากข้อกฎหมาย ค าพิพากษาศาลฎีกา และแนวทางปฏิบัติของ
กรมสรรพากรในปัจจุบัน เพื่อน าไปสู่ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ลดข้อขัดแย้งในทางธุรกิจ 
วางแผนภาษีและลดปัญหาในทางปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  

เนื้อหา เวลา 09.00น.- 16.00 น. 

หลักสูตร 1 วัน 

วิทยากร 

อาจารย์ศุภชัย  บ ารุงศรี 
วิทยากรช านาญการ 

หลักสูตร 108 & 1009 ประเดน็หกัภาษ ีณ ที่จ่าย 

สอบถามและส ารองที่ 

  
•ค่าโรงแรม/บังกะโล/รีสอร์ท/Guest-house/Service apartment 
•ค่าเก็บรักษาสินค้าในคลังสินค้า  
•ค่าบริการโฆษณาที่ป้ายรถโดยสารประจ าทาง & บนรถโดยสารประจ าทาง 
•การให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่ง มีหลักเกณฑ์อย่างไร  
•จ่ายค่าโฆษณาให้ Agency & ค่าส่ือโฆษณาและค่าจ้าง•โฆษณาในวิทยุ 
โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ รถไฟฟ้า ห้างสรรพสินค้า หนังสือวารสาร 
•รับจ้างผลิตตามค าสั่ง โดยวัตถุดิบของผู้รับจ้าง & ของผู้ว่าจ้าง  
•ค่าจ้างท าของจ่ายให้บริษัท BOI  
•ค่าจ้างท าของจ่ายให้บริษัทต่างประเทศ                                 
•ค่าใช้ทางภาระจ ายอม ค่าตอบแทนสิทธิเก็บกิน  
•ค่าทนายความ ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าท าพินัยกรรม ค่าท าสัญญา 
•ค่าสอบบัญชี ค่าท าบัญชี ค่าวางระบบบัญชี  
•ขนส่ง มีรถยนต์ & ไม่มีรถยนต์เป็นของตัวเอง  
•“ขนส่ง” & “บริการ” ความสับสนที่มักเกิดแถวท่าเทียบเรือ                       
•หน้าที่ของผู้หัก หน้าที่ของผู้ถูกหัก  
•การขอคืนและผู้มีสิทธิขอคืนภาษีหัก ณ ที่จ่าย 



อตัราคา่ลงทะเบยีน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ราคาปกตทิา่นละ 4,000 บาท + VAT 7% รวมเป็น 4,066 บาท 
 

สมัครกอ่นวนัที ่18 มถินุายน 2558            ทา่นละ 3,600 บาท (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิม่) 
     

 เฉพาะนติบิคุคลสามารถหักภาษี ณ ทีจ่า่ย 3% ได ้
 

 ราคานีร้วมเอกสารตา่งๆ / อาหารวา่งและอาหารกลางวนัตลอดหลักสตูร 
 

 ใบเสร็จคา่ลงทะเบยีน สามารถน าไปบันทกึหักคา่ใชจ้า่ยทางบัญชไีด ้200 % 

แบบฟอรม์ลงทะเบยีน 
 

แบบฟอรม์ส าหรับลงทะเบยีนเพือ่เขา้ร่วมสมัมนา 
 

ชือ่หน่วยงาน / บรษัิท........................................................................... สาขา...................................... 
 
         

 ทีอ่ยูบ่รษัิท......................................................................................................................................... 
 
 

 เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษี ....................................................................................................................... 
 

                   
                  1. ชือ่................................... ต าแหน่ง ......................................... Email ...................................... 
 
                   
                  2. ชือ่................................... ต าแหน่ง ......................................... Email ...................................... 
 
 

                  3. ชือ่................................... ต าแหน่ง ......................................... Email ...................................... 
 
 

                   โทรศพัท ์....................................................... ตอ่ .....................  โทรสาร .................................... 

บรษัิท เพอเฟกท ์เทรนนิง่ แอนด ์เซอรว์สิ จ ากดั      ทีอ่ยู ่16/54 แขวงแสมด า เขตบางขนุเทยีน  

กรงุเทพฯ 10150 Tel. 02-4646524       Mobile. 085-9386299   

E-mail :info@perfecttrainingandservice.com    เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษี 0735553003036 

               
 เช็คขดีครอ่มสัง่จา่ย บรษัิท เพอเฟกท ์เทรนนิง่ แอนด ์เซอรว์สิ จ ากดั 

               
 โอนเงนิเขา้บญัชอีอมทรัพย ์ธนาคารไทยพาณชิย ์สาขา พทุธมณฑล  สาย 4  เลขทีบ่ญัช ี 391-211414-7 

 

การแจง้ยกเลกิ: ผูส้มัครสามารถทีจ่ะยกเลกิการเขา้อบรมได ้ในกรณีทีท่า่นยกเลกิกอ่นวันงาน 10 วัน บรษัิทฯ จะหักคา่ธรุการ 
รอ้ยละ 15 ของคา่สมัคร และในกรณีทีท่า่นยกเลกิกอ่นวันงาน 7 วัน บรษัิทฯ จะคนืเงนิรอ้ยละ 50 ของคา่สมัคร 

   นอกเหนือจากนี้แลว้ บรษัิทฯ จะไมค่นืเงนิใดๆ ทัง้สิน้ การจองมผีลเมือ่ช าระเงนิเรยีบรอ้ยแลว้และโปรดแฟ็กซใ์บ  
Pay-in เพือ่เป็นหลักฐานในการส ารองทีน่ั่ง 

หลักสูตร 108 & 1009 ประเดน็หกัภาษ ีณ ที่จ่าย 


