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การจายคาจางคาตอบแทนตาง ๆ 
ใหกับพนักงานและมีหนาท่ีหักภาษี 
ณ ที่จายใหถูกตอง

วิทยากร

อาจารย�สมชาย แสงรัตนมณีเดช
อดีตรองอธิบดี กรมสรรพากร

อาจารยพิเศษดานภาษีอากรระดับปริญญาโท
ในสถาบันอุดมศึกษาช้ันนําหลายแหง

ด�วยเหตุนี้ถ�าฝ�ายบริหารบุคคลศึกษาให�เข�าใจถึงหลักเกณฑ�ที่ที่
ถูกถูกต�อง ก็จะทําให�เป�นประโยชน�ต�อท้ังพนักงานและองค�การ 
การบริหารริหารงานบุคคลก็จะเป�นไปอย�างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
พร�อม UPDATE กฎหมายใหม� ๆ ที่ให�ประโยชน�ด�านภาษีแก�ทั้ง
พนักงานและองค�การ

วัน เวลา และสถานที่

วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ� 2564
เวลา 09.00-16.30 น. (ลงทะเบียน 08.30 น.)

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท ซอย 23)

 เกือบทุกขั้นตอนของการบริหารบุคคลมีสวนท่ีตองเก่ียวของกับ
ภาษีอากร นับตั้งแตรับคนเขาทํางานจนกระท่ังออกจากงาน 
การเขาใจหลักเกณฑของภาษีอากรท่ีเก่ียวของกับฝายบริหารบุคคลวามี
จุดไหนท่ีเปนความผิดบาง หลักเกณฑเปนอยางไร กฎหมายใหสิทธิอะไร
บาง ซึ่งจะเอ้ือประโยชนใหกับพนักงาน ตัวอยางเชน 
- การใชสิทธิประโยชนจากการซ้ือกองทุน RMF, LTF
- เบ้ียประกันชีวิตแบบบํานาญ ไดเพ่ิมอีก 200,000 บาท ภาษีจาก
ดอกเบ้ียเงินฝากท่ีธนาคารหัก ณ ที่จายไว 15% สามารถขอคืนได
- การจางคนพิการเขาทํางานหักรายจายไดถึง 300% ตองจางอยางไร
- คาใชจายท่ีเกิดขึ้นจากการฝกอบรมพนักงานบริษัทสามารถนํามาลง
รายจายไดถึง 200%
- การท่ีบริษัทใหพนักงานลาออกจากงาน แมบริษัทจะจายคาชดเชยให
จะทําใหพนักงานเสียสิทธิทางภาษีอากรอยางมากเพราะเหตุใด
- วิธีการจายเงินชวยเหลือพนักงานท่ีประสบอุทกภัย

 ความเสียหายท่ีเกิดขึ้นจากการจายสวัสดิการแบบไมรูขอกําหนด
ภาษีอากร กอใหเกิดความสูญเสียท้ังบริษัทและพนักงาน เชน 
จัดสวัสดิการใหโดยไมมีระเบียบบริษัทรองรับ ทําใหคาใชจายบางตัว
ไมสามารถใชไดทางภาษีอากร ทําใหตองเสียคาปรับเงินเพ่ิมอีกมากมาย 
และบางคร้ังอาจทําใหพนักงานตองเสียภาษีเพ่ิมขึ้นอีกดวย

รุ�นท่ี   89
มอบวุฒิบัตร

อัตราค�าอบรมท�านละ
สมาชิก 3,700 บาท + VAT 259 รวม 3,959 บาท / บุคคลท่ัวไป 4,300 บาท + VAT 301 รวม 4,601 บาท
ชําระเงินก�อนวันท่ี 10 ก.พ. 2564 ลด 300 บาท



หัวข�อการฝ�กอบรม
ภาษีท่ีตองรูเมื่อรับพนักงานเขาทํางาน
* พนักงานอยากเสียภาษีใหถูกตอง และตองทําอยางไร บริษัทจึงจะประหยัดภาษี 
* พนักงานมีเงินไดอยางอื่นนอกจากเงินเดือน จะตองคํานวณภาษีอยางไร
• การยกเวนภาษีเงินไดสุทธิของพนักงาน 150,000 บาท มีวิธีการคํานวณอยางไรเพ่ือประหยัด
ภาษี

• การหักคาลดหยอนดอกเบ้ียกูยืมปลูกบาน 100,000 บาท ทําใหพนักงานประหยัดภาษีอยางไร
* การหักคาลดหยอนเบ้ียประกันชีวิต 100,000 บาท และเบ้ียประกันชีวิตแบบบํานาญ 
ไดเพ่ิมอกี 200,000 บาท รวมเปน 300,000 บาท มีวิธีคํานวณอยางไร ทําใหพนักงาน
ประหยัดภาษีอยางไร

* การใชสิทธิประโยชนจากการซ้ือกองทุน RMF, LTF ไดอยางละ 500,000 บาท 
มีวิธีการอยางไร

• ขอแนะนําจากฝายบริหารบุคคลในการเลือกเสียภาษีจากดอกเบ้ียเงินฝากของพนักงานเอง
และการขอคืนภาษีดอกเบ้ียเงินฝากน้ีที่ธนาคารหักไว 15% 

• การลดหยอนภาษี กรณีการเล้ียงดูบิดา-มารดา การประกันสุขภาพบิดา-มารดา***

ภาษีท่ีตองรูในการจายคาจางใหกับพนักงานประเภทตาง ๆ
• คํานวณหักภาษีคาจางอยางไรใหถูกตองและพนักงานไมตองขอคืนภาษีหรือจายภาษีเพ่ิม
ในภายหลัง

• จะมีวิธีอยางไรในกรณีที่พนักงานแจงสถานภาพสวนตัวไมถูกตอง ทําใหบริษัทหักภาษี 
ผิดพลาด

• การคํานวณเสียภาษีเงินไดใหพนักงานในกรณีเวลาทํางานไมแนนอนเปนลูกจางประจํา 
ลูกจางช่ัวคราว รายวัน ทํางานเหมา และนักศึกษาฝกงาน

• ลูกจางชาวตางประเทศท้ังท่ีมีรายไดในประเทศไทยและอยูในประเทศไทยรับรายไดจาก
ตางประเทศ ตองคํานวณเสียภาษีอยางไร

• กรณีพนักงานทํางานใหบริษัทไมครบปออกจากงานระหวางป คํานวณภาษีอยางไรจึงจะ
ถูกตองท่ีสุด

*  สิทธิประโยชนทางภาษีในการจางคนพิการหรือทุพพลภาพเขาทํางาน บริษัทลงรายจายได 
300% จะตองจางกันอยางไร  สิทธิประโยชนอื่น ๆ ของคนพิการมีอะไรบาง

ภาษีท่ีตองรูในการจัดสวัสดิการใหแกพนักงาน
• ทานรูหรือไมวา การแจกแบบฟอรมฟรีใหพนักงานมากกวา 2 ชุดน้ันพนักงานจะตองเสียภาษี
เพ่ิม มีวิธีอยางไรใหแจกไดหลายชุดอยางเพียงพอและพนักงานไมตองเสียภาษีเพ่ิม

• การจายคาน้ํามันรถใหพนักงานท่ีนํามาใชในงานของบริษัทพนักงานตองเสียภาษีหรือไม
• กรณีที่พนักงานนําทรัพยสินสวนตัวมาใชในกิจการของบริษัท เชน รถยนต โทรศัพทมือถือ 
พนักงานตองเสียภาษีหรือไม

• การจายเบ้ียเล้ียงใหพนักงานเปนรายวันและเหมาจายพนักงานตองคํานวณเสียภาษีอยางไร
• การจายเงินสมทบเขากองทุนประกันสังคมที่บริษัทออกใหแทนพนักงานน้ัน พนักงานสามารถ
นํามาหักลดหยอนภาษีไดอีกหรือไม

• สวัสดิการอีกหลายตัวท่ีบริษัทออกใหพนักงานควรจะจายอยางไรใหไดประโยชนสูงสุด
ทั้ง 2 ฝาย

 - คาอาหารกลางวัน
 - คารักษาพยาบาล
 - คาจัดงานปใหม
 - คาซื้อสินคาต่ํากวาทุน
 - เงินชวยเหลืองานตาง ๆ 
เชน งานศพ งานแตง 
งานบวช

 - คารถรับสงพนักงาน
 - คาจัดกีฬาสีภายใน 
 - คาของขวัญพนักงานดีเดน
 - การใหทุนการศึกษา
พนักงาน 

 - เบ้ียขยัน คาลวงเวลา   

 - เคร่ืองแบบพนักงาน
 - พนักงานอยูบานฟรี
 - ออกภาษีใหพนักงาน
 - คาเบ้ียเล้ียง คาพาหนะ 
คาเดินทาง

 - คาเบ้ียประกันชีวิต
 - แจกหุนพนักงานฟรี ซื้อหุน
ราคาถูก

ภาษีท่ีตองรูในการฝกอบรม
• ทานรูหรือไมวา การสงพนักงานไปอบรมภายนอก (Public Training) และ
การศึกษาตอสามารถขอยกเวนภาษีไดถึง 200% ตามกฎหมายใหมลาสุด

• การจัดตั้งศูนยฝกอบรมของบริษัทเองสามารถยกเวนภาษีไดอยางไร
• การจัดอบรมภายใน (In-house Training) สามารถยกเวนภาษีไดหรือไม
• กรณีจายคาบรรยายวิทยากรภายในและจางวิทยากรจากขางนอกตองหักภาษี
หรือไม อยางไร

ภาษีท่ีตองรูเมื่อพนักงานตองออกจากงาน
• การจายเงินไดครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงานพนักงานควรคํานวณภาษีอยางไรเพ่ือให
ประหยัดภาษีมากท่ีสุด

• การใหพนักงานลาออกจากงานแบบยินยอมโดยจายคาชดเชยใหนั้น ทําใหพนักงานเสียสิทธิ
ทางภาษีมากมายบริษัทควรปฏิบัติตอพนักงานอยางไรจึงจะยุติธรรมท่ีสุด

• กรณีจายคาท่ีปรึกษาของบริษัทท้ังเปนครั้งคราวและท่ีปรึกษาประจําตองคํานวณภาษีหรือไม 
แตกตางกันอยางไร

ถาม - ตอบ

หลักสูตรฝกอบรม “ภาษีอากรเก่ียวกับคาจางและสวัสดิการท่ี HR และบัญชีควรทราบ รุนท่ี 89” (วันท่ี 17 ก.พ. 2564)
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1.  *ชื่อ-นามสกุล ............................................................................

*ตําแหนง ..................................................................................

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

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

*ตําแหนง ..................................................................................

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

*ขอมูลนี้อาจเปดเผยใหกับวิทยากรเพ่ือประโยชนในการปรับหลักสูตรใหเหมาะกับผูเรียน

ชื่อและที่อยูบริษัทสําหรับออกใบกํากับภาษี

บริษัท ................................................................................ เลขประจําตัวผูเสียภาษี ............................................สาขา ................................

ที่อยู  ..........................................................................................................................................................................................................

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

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