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ภาษีอากร
เกี่ยวกับคาจาง
และสวัสดิการ

ที่ HR และ บัญชี

ควรทราบ

ดวยเหตุนถี้ า ฝายบริหารบุคคลศึกษาใหเขาใจถึงหลักเกณฑที่ถูกตองก็จะทําใหเปนประโยชนตอทั้งพนักงาน
และองคการ การบริหารงานบุคคลก็จะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น พรอม UPDATE กฎหมายใหม ๆ
ที่ใหประโยชนดานภาษีแกทั้งพนักงานและองคการ
เกือบทุกขัน้ ตอนของการบริหารบุคคลมีสว นทีต่ อ งเกีย่ วของ
กับภาษีอากร นับตัง้ แตรบั คนเขาทํางานจนกระทัง่ ออกจาก
งาน การเขาใจหลักเกณฑของภาษีอากรทีเ่ กีย่ วของกับฝายบริหาร
บุคคลวามีจดุ ไหนทีเ่ ปนความผิดบาง หลักเกณฑเปนอยางไร
กฎหมายใหสทิ ธิอะไรบาง ซึง่ จะเอือ้ ประโยชนใหกบั พนักงาน
ตัวอยางเชน
- การใชสทิ ธิประโยชนจากการซือ้ กองทุน RMF, LTF
- เบีย้ ประกันชีวติ แบบบํานาญ ไดเพิม่ อีก 200,000 บาท
ภาษีจากดอกเบีย้ เงินฝากทีธ่ นาคารหัก ณ ทีจ่ า ยไว 15%
สามารถขอคืนได
- การจางคนพิการเขาทํางานหักรายจายไดถงึ 300% ตองจาง
อยางไร
- คาใชจา ยทีเ่ กิดขึน้ จากการฝกอบรมพนักงานบริษทั สามารถ
นํามาลงรายจายไดถงึ 200%
- การทีบ่ ริษทั ใหพนักงานลาออกจากงาน แมบริษทั
จะจายคาชดเชยใหจะทําใหพนักงานเสียสิทธิทาง
ภาษีอากรอยางมากเพราะเหตุใด
- วิธกี ารจายเงินชวยเหลือพนักงานทีป่ ระสบอุทกภัย
ความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ จากการจายสวัสดิการแบบไมรู
ขอกําหนดภาษีอากร กอใหเกิดความสูญเสียทัง้ บริษทั และ
พนักงาน เชน จัดสวัสดิการใหโดยไมมรี ะเบียบบริษทั รองรับ
ทําใหคา ใชจา ยบางตัวไมสามารถใชไดทางภาษีอากร ทําใหตอ ง
เสียคาปรับเงินเพิม่ อีกมากมาย และบางครัง้ อาจทําใหพนักงาน
ตองเสียภาษีเพิม่ ขึน้ อีกดวย

วิทยากร

อาจารย สมชาย แสงรัตนมณีเดช
รองอธิบดี กรมสรรพากร
อาจารยพิเศษดานภาษีอากรระดับปริญญาโท
ในสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําหลายแหง

หลักสูตรนี้เหมาะสําหรับ
ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคล
ผูจัดการฝายบริหารคาจางและคาตอบแทน
ผูจัดการฝายบัญชี
ผูจัดการแผนก Payroll
เจาหนาที่บุคคลและบัญชีที่รับผิดชอบ
การจายคาจางคาตอบแทนตาง ๆ ใหกับ
พนักงานและมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จายให
ถูกตอง
วัน เวลา และสถานที่

วันเสารที่ 18 พฤศจิกายน 2560

เวลา 09.00 - 16.30 น. (ลงทะเบียน 08.30 น.)
โรงแรม แกรนด สุขุมวิท กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 6)

อัตราคาอบรมทานละ
สมาชิก 3,500 บาท +VAT 245 รวม 3,745 บาท / บุคคลทัว่ ไป 4,000 บาท +VAT 280 รวม 4,280 บาท
ชําระเงินกอนวันที่ 11 พ.ย. 2560 ลด 300 บาท

หัวขอการฝกอบรม

ภาษีที่ตองรูเมื่อรับพนักงานเขาทํางาน
* พนักงานอยากเสียภาษีใหถูกตอง และตองทําอยางไร บริษัทจึงจะประหยัดภาษี
* พนักงานมีเงินไดอยางอื่นนอกจากเงินเดือน จะตองคํานวณภาษีอยางไร
• การยกเวนภาษีเงินไดสุทธิของพนักงาน 150,000 บาท มีวิธีการคํานวณอยางไรเพื่อประหยัด
ภาษี
• การหักคาลดหยอนดอกเบี้ยกูยืมปลูกบาน 100,000 บาท ทําใหพนักงานประหยัดภาษีอยางไร
* การหักคาลดหยอนเบี้ยประกันชีวิต 100,000 บาทและเบี้ยประกันชีวิตแบบบํานาญ ไดเพิ่ม
อีก 200,000 บาท รวมเปน 300,000 บาท มีวิธีคํานวณอยางไร ทําใหพนักงานประหยัดภาษี
อยางไร
* การใชสิทธิประโยชนจากการซื้อกองทุน RMF, LTF ไดอยางละ 500,000 บาท
มีวิธีการอยางไร
• ขอแนะนําจากฝายบริหารบุคคลในการเลือกเสียภาษีจากดอกเบี้ยเงินฝากของพนักงานเอง
และการขอคืนภาษีดอกเบี้ยเงินฝากนี้ที่ธนาคารหักไว 15%
• การลดหยอนภาษีกรณี การเลี้ยงดูบิดา-มารดา การประกันสุขภาพบิดา-มารดา***
ภาษีที่ตองรูในการจายคาจางใหกับพนักงานประเภทตางๆ
• คํานวณหักภาษีคาจางอยางไรใหถูกตองและพนักงานไมตองขอคืนภาษีหรือจายภาษีเพิ่มใน
ภายหลัง
• จะมีวิธีอยางไรในกรณีที่พนักงานแจงสถานภาพสวนตัวไมถูกตอง ทําใหบริษัท
หักภาษี ผิดพลาด
• การคํานวณเสียภาษีเงินไดใหพนักงานในกรณีเวลาทํางานไมแนนอนเปนลูกจางประจําลูกจาง
ชั่วคราว รายวัน ทํางานเหมา และนักศึกษาฝกงาน
• ลูกจางชาวตางประเทศทั้งที่มีรายไดในประเทศไทยและอยูในประเทศไทยรับรายไดจากตาง
ประเทศ ตองคํานวณเสียภาษีอยางไร
• กรณีพนักงานทํางานใหบริษัทไมครบปออกจากงานระหวางป คํานวณภาษีอยางไรจึงจะถูก
ตองที่สุด
* สิทธิประโยชนทางภาษีในการจางคนพิการหรือทุพพลภาพเขาทํางาน บริษัทลง
รายจายได 300% จะตองจางกันอยางไร สิทธิประโยชนอื่น ๆ ของคนพิการมีอะไรบาง
ภาษีที่ตองรูในการจัดสวัสดิการใหแกพนักงาน
• ทานรูหรือไมวา การแจกแบบฟอรมฟรีใหพนักงานมากกวา 2 ชุดนั้นพนักงานจะตองเสียภาษี
เพิ่ม มีวิธีอยางไรใหแจกไดหลายชุดอยางเพียงพอและพนักงานไมตองเสียภาษีเพิ่ม
• การจายคานํา้ มันรถใหพนักงานทีน่ าํ มาใชในงานของบริษทั พนักงานตองเสียภาษี
หรือไม

• กรณีที่พนักงานนําทรัพยสินสวนตัวมาใชในกิจการของบริษัท เชน รถยนต โทรศัพท
มือถือ พนักงานตองเสียภาษีหรือไม
• การจายเบีย้ เลีย้ งใหพนักงานเปนรายวันและเหมาจายพนักงานตองคํานวณเสียภาษีอยางไร
• การจายเงินสมทบเขากองทุนประกันสังคมที่บริษัทออกใหแทนพนักงานนั้น พนักงานสามารถ
นํามาหักลดหยอนภาษีไดอีกหรือไม
• สวัสดิการอีกหลายตัวที่บริษัทออกใหพนักงานควรจะจายอยางไรใหไดประโยชนสูงสุดทั้ง 2
ฝาย

-

คาอาหารกลางวัน
คารักษาพยาบาล
คาจัดงานปใหม
คาซื้อสินคาตํ่ากวาทุน
เงินชวยเหลืองานตาง ๆ
เชน งานศพ งานแตง
งานบวช

- คารถรับสงพนักงาน
- คาจัดกีฬาสีภายใน
- คาของขวัญพนักงาน
ดีเดน
- การใหทุนการศึกษา
พนักงาน
- เบี้ยขยัน คาลวงเวลา

- เครื่องแบบพนักงาน
- พนักงานอยูบานฟรี
- ออกภาษีใหพนักงาน
- คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ
คาเดินทาง
- คาเบี้ยประกันชีวิต
- แจกหุนพนักงานฟรี ซื้อ
หุนราคาถูก

ภาษีที่ตองรูในการฝกอบรม
• ทานรูหรือไมวา การสงพนักงานไปอบรมภายนอก (Public Training) และ
การศึกษาตอสามารถขอยกเวนภาษีไดถึง 200% ตามกฎหมายใหมลาสุด
• การจัดตั้งศูนยฝกอบรมของบริษัทเองสามารถยกเวนภาษีไดอยางไร
• การจัดอบรมภายใน (In-house Training) สามารถยกเวนภาษีไดหรือไม
• กรณีจายคาบรรยายวิทยากรภายในและจางวิทยากรจากขางนอกตองหักภาษี
หรือไม อยางไร
ภาษีที่ตองรูเมื่อพนักงานตองออกจากงาน
• การจายเงินไดครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงานพนักงานควรคํานวณภาษีอยางไรเพื่อให
ประหยัดภาษีมากที่สุด
• การใหพนักงานลาออกจากงานแบบยินยอมโดยจายคาชดเชยใหนั้น ทําใหพนักงานเสียสิทธิ
ทางภาษีมากมายบริษัทควรปฏิบัติตอพนักงานอยางไรจึงจะยุติธรรมที่สุด
• กรณีจายคาที่ปรึกษาของบริษัททั้งเปนครั้งคราวและที่ปรึกษาประจําตองคํานวณภาษีหรือไม
แตกตางกันอยางไร
ถาม - ตอบ

หลักสูตรฝกอบรม ภาษีอากรเกี่ยวกับคาจาง และสวัสดิการที่ HR และบัญชีควรทราบ รุนที่ 75
1. ชื่อ-นามสกุล ..............................................................................

2. ชื่อ-นามสกุล ..............................................................................

ตําแหนง ....................................................................................

ตําแหนง ....................................................................................

E-mail................................................มือถือ .............................

E-mail................................................มือถือ .............................

ชื่อและที่อยูบริษัทสําหรับออกใบกํากับภาษี
บริษัท ................................................................................ เลขประจําตัวผูเสียภาษี............................................สาขา ................................
ที่อยู ..........................................................................................................................................................................................................
ประเภทธุรกิจ............................................................ โทรศัพท ............................................ ตอ.................. โทรสาร....................................
ผูติดตอ ....................................................................E-mail .......................................................................มือถือ ......................................
โอนเงิน หรือเช็คขีดครอมในนาม บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด หรือ HR Center Co., Ltd.
 ธนาคารกรุงเทพ สาขาสี่แยกบางนา บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 2403005727
 ธนาคารไทยพาณิชย สาขาศรีนครินทร (กรุงเทพกรีฑา) บัญชีออมทรัพย เลขที่ 0802359647
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาถนนศรีนครินทร-กรุงเทพกรีฑา บัญชีออมทรัพย เลขที่ 3071269091

1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายเพิ่มหากมีคาธรรมเนียมในการโอนเงินเกิดขึ้น
2. คาธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถามี) ผูโอนเงินตองเปนผูชําระคาธรรมเนียมเอง

กรณีชําระเงินลวงหนา กรุณา Fax สําเนาใบโอนเงิน โดยระบุชื่อบริษัท ชื่อหลักสูตร พรอมเอกสารหักภาษี ณ ที่จาย 3% มาที่บริษัทกอนวันฝกอบรม
เอกสารหักภาษี ณ ที่จาย 3% กรุณานํามาใหในวันฝกอบรม มิฉะนั้น จะตองชําระคาฝกอบรมเต็มจํานวน
บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด 52/37 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250
เลขที่ประจําตัวผูเสียภาษี 13 หลัก 0105540023934
หมายเหตุ กรณียกเลิกการเขาฝกอบรมกรุณาแจงลวงหนา 7 วันกอนวันฝกอบรม มิฉะนั้นจะตองชําระ 30% ของราคาคาฝกอบรม
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