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วนัอังคารท ี 27 ตลุาคม  2558    ณ  โรงแรมฮพิ กรงุเทพ ถนนรัชดาภเิษก

สอบถามและสํารองที

ภาษีเงนิไดหั้ก ณ ทจีา่ย คอื วธิกีารจัดเก็บภาษีของรัฐวธิหีนงึทกีําหนดใหผู้ม้หีนา้ทเีสยีภาษีเงนิไดต้อ้งเสยีภาษีกอ่นทจีะถงึ
กําหนดเวลายนืแบบแสดงรายการ โดยกําหนดใหผู้จ้า่ยเงนิไดม้หีนา้ทหัีกภาษีเงนิไดไ้วเ้มอืมกีารจา่ยตามประเภทของภาษีเงนิ
ไดแ้ละอัตราภาษีทกีําหนดสําหรับการนําสง่ภาษีเงนิไดหั้ก ณ ทจีา่ยในแตล่ะกรณจีะใชแ้บบแสดงรายการทแีตกตา่งกันไป เชน่ 
กรณีทจีา่ยเงนิเดอืนใหก้ับพนักงาน จะใชแ้บบแสดงรายการทเีรยีกวา่ "ภ.ง.ด.1" แตห่ากเป็นการจา่ยคา่จา้งหรอืเงนิไดใ้หก้ับ
บคุคลธรรมดา จะใชแ้บบแสดงรายการทเีรยีกวา่ "ภ.ง.ด.3" และในกรณีทหัีกภาษี ณ ทจีา่ยของนติบิคุคลเราจะใชแ้บบแสดง
รายการทเีรยีกวา่ "ภ.ง.ด. 53"และทกุแบบแสดงรายการทวีา่มานีธุรกจิของเรามหีนา้ทตีอ้งยนืแบบและชาํระภาษีของเดอืน
ถัดไปภายในวันทกีรมสรรพากรกําหนดภาษีเงนิไดหั้ก ณ ทจีา่ยนัน ยังมรีายละเอยีดมากมาย เพราะการจา่ยเงนิแตล่ะประเภท
นันมทัีง รายการทตีอ้งหัก และไมต่อ้งหัก ภาษี ณ ทจีา่ย รวมถงึอัตราภาษีทมีคีวามแตกตา่งกัน แลว้ใครกันละทจีา่ยแลว้ตอ้ง
หักกันแน่ แลว้ทรัีบเงนิแลว้ตอ้งถูกหัก จา่ยเทา่ไหร่ ถงึตอ้งหัก และถา้ตอ้งหักแลว้ไมไ่ดหั้กผลจะเป็นอยา่งไร

หลักสตูร  รูเ้ทา่ทนัภาษหีกั ณ ทจีา่ย

•เนอืหาหลกัสูตรเวลา 09:00-16:00 น.
1. หลักการทสีําคัญของภาษีหัก ณ ทจีา่ย
- ใครนะ ?..ทจีา่ยแลว้ตอ้งหัก แลว้ใครกันแน่ ?..ทรัีบแลว้ตอ้งถกูหัก
- จา่ยเทา่ไรถงึตอ้งหัก ถา้ตอ้งหักแลว้ไมไ่ดหั้กผลเป็นอยา่งไร
2. ภาษีเงนิไดบ้คุคลธรรมดาหัก ณ ทจีา่ย
- จา่ยเงนิเดอืนเทา่กันทกุเดอืน จา่ยเงนิเพมิระหวา่งปี ขนึเงนิเดอืน
• จา่ยเงนิโบนัส
- จา่ยคา่นายหนา้
- ออกภาษีใหก้ับพนักงาน
- สดุยอดเคล็ดลับ!! เขา้ใจอยา่งง่ายกับเงนิไดเ้พราะเหตอุอกจากงาน
- จา่ยคา่สทิธ ิดอกเบยี เงนิปัน ผล
- จา่ยคา่เชา่ จา่ยเงนิคา่วชิาชพีอสิระ จา้งทําของ
- กระชบัความเขา้ใจการหัก ณ ทจีา่ย กรณีขายอสังหารมิทรัพย์
- สว่นราชการจา่ยเงนิได ้หักหรอืไมหั่ก ถา้หักตอ้งหักเทา่ไร อยา่งไร
3. ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลหัก ณ ทจีา่ย
- จา่ยเทา่ไรถงึตอ้งหัก ผูรั้บเป็นใครบา้ง ทผีูจ้า่ยไมต่อ้งหัก
- หากเงนิทจีา่ยตอ้งเสยีภาษีมลูคา่เพมิดว้ย ตอ้งหักรวมหรอืไมอ่ยา่งไร
- จา่ยคา่ Soft ware จา่ยคา่ซอืเครอืงคอมพวิเตอร ์ห
- จา่ยดอกเบยีเงนิกูย้มืระหวา่งบรษัิท บรษัิทในเครอื ดอกเบยีผดินัด
- คลปีมสารพันปัญหา..วางหลักการพจิารณาเรอืงการจา่ยคา่เชา่
- ทรัพยส์นิ เชน่ คา่เชา่โครงเหล็ก ป้ายโฆษณา การใหเ้ชา่อาคาร
- การใหเ้ชา่เฟอรน์เิจอร ์การใหเ้ชา่ชว่ง การโอนสทิธกิารเชา่
- การใหเ้ชา่รถยนตก์ับการรับขนสง่ การใหเ้ชา่แบบลสิซงิ ฯลฯ
- หลักเกณฑอ์ยา่งไรทเีป็นการจา่ยคา่โฆษณา
- จา่ยคา่จา้งทําของ จา่ยคา่สนิคา้พรอ้มกับคา่จา้งตอ้งหักรวม
- หรอืแยกอยา่งไร
- จา่ยคา่บรกิาร เชน่ บรกิารทจีอดรถ บรกิารสัมปทาน
- บรกิารใหใ้ช ้พนืทหีรอืสถานท ีหักอยา่งไร
- และมบีรกิารใดบา้งทไีมต่อ้งหัก
- คา่ขนสง่ พจิารณาอยา่งไร และหักอยา่งไร
- การสง่เสรมิการขาย สว่นลดและประโยชน์ทเีกยีวเนืองจากการ
- สง่เสรมิการขาย หักอยา่งไร
- จา่ยเงนิคา่นักแสดง พธิกีร นายแบบ นางแบบ พรติต ีโฆษก
4. การขอคนืภาษีหัก ณ ทจีา่ย
- ใครขอคนื ตอ้งขอคนืเมอืไร และตอ้งขอคนือยา่งไร
5. อนืๆ อกีมากมายทน่ีารูเ้กยีวกับภาษีหัก ณ ทจีา่ย

วทิยากร

อาจารย์ศภุชยั  บํารุงศรี
วิทยากรชํานาญการ



อัตราคา่ลงทะเบยีน

ราคาปกตทิา่นละ 3,700 บาท + VAT 7% รวมเป็น 3,959 บาท

ภายในวนัท ี 22 ตลุาคม 2558              ทา่นละ 3,300 บาท (ไมร่วมภาษมีูลคา่เพมิ)
  

 เฉพาะนติบิคุคลสามารถหักภาษี ณ ทจี่าย 3% ได ้
 

 ราคานีรวมเอกสาร อาหารวา่งและอาหารกลางวันตลอดหลักสตูร

 ใบเสร็จคา่ลงทะเบยีน สามารถนําไปบันทกึหักคา่ใชจ้่ายทางบัญชไีด ้200 %

แบบฟอรม์ลงทะเบยีน
แบบฟอรม์สําหรับลงทะเบยีนเพอืเขา้ร่วมสัมมนา

       ชอืหน่วยงาน / บรษัิท......................................................................................................................
        

       ทอียูบ่รษัิท....................................................................................................................................

     เลขประจําตัวผูเ้สยีภาษี.............................................................สาขาท…ี……………..........................

                  
                  1. ชอื................................... ตําแหน่ง ......................................... Email ......................................

                  
                  2. ชอื................................... ตําแหน่ง ......................................... Email ......................................

3. ชอื................................... ตําแหน่ง ......................................... Email ......................................

                   โทรศัพท ์...............................  ตอ่ ........................................ โทรสาร ....................................

บรษัิท เพอเฟกท ์เทรนนงิ แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั ทอียู ่16/54 ซอยบางขนุเทยีน 16 แขวงแสมดํา เขตบางขนุเทยีน 
       

กรุงเทพฯ 10150 Tel. 02-4646524  Mobile. 085-9386299  เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี 0735553003036

E-Mail: info@perfecttrainingandservice.com www.perfecttrainingandservice.com

 เช็คขดีคร่อมสงัจา่ย บรษัิท เพอเฟกท ์เทรนนงิ แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั

 โอนเงนิเขา้บัญชอีอมทรพัย ์ธนาคารไทยพาณิชย ์สาขา พุทธมณฑล  สาย 4  เลขทบีัญช ี 391-211414-7

การแจง้ยกเลกิ: ผูส้มคัรสามารถทจีะยกเลกิการเขา้อบรมได ้ในกรณีทที่านยกเลกิกอ่นวนังาน 10 วนั 
บรษัิทฯ จะหกัคา่ธุรการ รอ้ยละ 15 ของคา่สมคัร และในกรณีทที่านยกเลกิกอ่นวนังาน 7 วนั 

บรษัิทฯ จะคนืเงนิรอ้ยละ 50 ของคา่สมคัร  นอกเหนือจากนีแลว้ บรษัิทฯ จะไมค่นืเงนิใดๆ ทังสนิ
**การจองมผีลเมอืชําระเงนิเรยีบรอ้ยแลว้ และโปรดแฟ็กซใ์บ Pay-in เพอืเป็นหลกัฐานในการสํารองทนัีง**

หลกัสตูร  รูเ้ทา่ทนัภาษหีกั ณ ทจีา่ย
วันท่ี  27 ตุลาคม  2558     ณ  โรงแรมเซ็นตเจมส (St.James Hotel) สุขุมวิท ซอย 26


