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หลักสูตร  

“140 ประเดน็ปัญหาการหกัภาษี ณ ที่จ่าย วิธีแก้ไข ใช้ในการปฏบิัตงิานของนักบัญชี” 
 

หวัข้อสัมมนา 

1.    ประเดน็ปัญหาการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย กรณีจ่ายเงินเดือน คา่จ้างให้พนกังาน ลกูจ้าง  
2.  ปัญหาการจ่ายคา่นายหน้า (Commission) คา่ท่ีปรึกษา คา่เบีย้ประชมุ กรรมการ คา่วิทยากรให้กบับคุคล 

ธรรมดา 
3.   การจ่ายคา่นายหน้าให้นิตบิคุคล 
4.   เปรียบเทียบการค านวณภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายตามกฎหมายกบั วิธีปฏิบตัิของนกับญัชี 
5.   การจ่ายคา่นายหน้าให้นิตบิคุคล การจ่ายคา่ลิขสิทธ์ิ คา่สิทธิ คา่ซอฟต์แวร์ 
6.   ดอกเบีย้เงินกู้  
7.   กรณีองค์กรของรัฐบาลเป็นผู้จ่ายดอกเบีย้ให้กบับริษัท 
8.   กรณีผู้ได้รับดอกเบีย้เป็นมลูนิธิ สมาคม 
9. ข้อแตกตา่งระหวา่งการหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายจากดอกเบีย้ท่ี บคุคลธรรมดาได้รับกบับริษัทหรือห้างหุ้นสว่นนิติ 

บคุคลได้รับ 
10.  การจ่ายเงินปันผล เงินสว่นแบ่งก าไร หรือประโยชน์อื่นใด ตามมาตรา 40 (4) (ข) กรณีได้รับยกเว้นภาษีเพียง  

กึง่หนึง่ 
11.  กรณีได้รับยกเว้นภาษีเตม็จ านวน 
12.  กรณีบริษัทได้รับการสง่เสริมการลงทนุเป็นผู้จ่ายเงินปันผล 
13.  กรณีบคุคลธรรมดาได้รับเงินปันผล 
14.  การเช่าทรัพย์สิน 
15.  การให้อย่างไรเป็นเช่าช่วง ตา่งกบั โอนสิทธิการเช่าอย่างไร 
16.  การโอนสิทธิการเช่าจะมีภาระภาษีอย่างไร ต้องหกัภาษี ณ ท่ี จ่ายหรือไม ่

17.  กรณีนิติบคุคลให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ 
18. กรณีบริษัทให้เช่าท่ีดิน ผู้ เช่าก่อสร้างอาคารบนท่ีดินเสร็จแล้วยก กรรมสทิธ์ิ ในอาคารให้ผู้ ให้เช่าท่ีดนิเม่ือ

สญัญาเช่าสิน้สดุลง 
19.  กรณีก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย์ลงบนท่ีดินของผู้อื่นแล้วยก กรรมสทิธ์ิในอาคาร ให้เจ้าของท่ีดิน โดยได้สิทธิการ

เช่าอาคาร 
20.  กรณีผู้ รับเหมาก่อสร้างอาคารบนท่ีดินผู้วา่จ้างแล้วยกกรรมสิทธ์ิ ในอาคาร ตกเป็นของผู้วา่จ้าง โดยได้รับสิทธิ

ในการด าเนินการ หาผู้ เช่ากบัผู้วา่จ้าง 
21.  จ่ายคา่น า้, คา่ไฟฟ้า, คา่โทรศพัท์ 
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22.  บริการแอร์ความเย็น 
23.  บริการรักษาความปลอดภยั รักษาความสะอาด 
24.  คา่ต้นไม้ประดบั รับปลกูต้นไม้ ตกแตง่สวน 
25.  เงินมดัจ า เงินประกนัการเช่า เงินประกนัคา่เสียหาย 
26.  ภาษีโรงเรือนท่ีผู้ เช่าจ่ายแทนผู้ให้เช่า 
27.  การให้เช่าอาคารและให้บริการพืน้ท่ี ตา่งกนัอย่างไร 
28.  กรณีเช่าห้องพกัในโรงแรมหรือกิจการอื่นท านองเดียวกนั 
29.  กรณีศนูย์การค้าให้เช่าพืน้ท่ี 
30.  การให้ใช้พืน้ท่ีของห้างสรรพสินค้า 
31.  การให้เช่าบธู 
32.  การให้เช่าห้องพกัหรือบ้านพกั 
33.  กรณีผู้ประกอบการซึง่ประกอบกิจการให้เช่าอาคารคลงัสินค้า 
34.  จ่ายท่ีจอดรถแทนพนกังาน ลกูจ้าง 
35.  การรับฝากรถยนต์ กรณีระบท่ีุจอดและไมร่ะบท่ีุจอด 
36.  ปัญหาการให้เช่าห้องจดัเลีย้ง ห้องพกั 

37.  คา่ซกัรีด และจดัรายการเมนอูาหารของกิจการโรงแรม 

38.  กรณีภตัตาคารรับท าอาหารให้แก่ผู้วา่จ้างนอกสถานท่ี 
39.  การเช่า เช่าซือ้ และลสิซิ่งทรัพย์สนิ 
40.  การให้บริการรับฝากทรัพย์สิน สินค้า 
41.  ความแตกตา่งระหวา่งการให้เช่ารถยนต์กบัการขนสง่ 
42.  การจ่ายคา่เบีย้ประกนัวินาศภยัแทนผู้ให้เช่า 
43.  การจ่ายคา่เช่าหอพกั อพาร์ตเม้นต์ บ้านให้พนกังานลกูจ้าง 
44.  การให้เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร Fax ตู้นิรภยั 
45.  ความแตกตา่งของ “การรับจ้างท าของ” ตามมาตรา 40(2), (7), (8) หรือการรับจ้างท าของท่ีต้องการใช้วสัด ุ 

(สินค้า) 
46.  ความแตกตา่งของการผลิตเพ่ือขายหรือเพ่ือรับจ้างผลิต 
47.  การออกภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายแทนผู้ให้เช่า 
48.  การจ่ายคา่ตอบแทนท่ีเป็นวิชาชีพอิสระ 
49.  กรณีผู้ให้เช่าอาคารทดรองจ่ายคา่บริการไปก่อนแล้วเรียกเก็บ จากผู้ เช่าอาคาร ในภายหลงั 
50.  กรณีการขนสง่และการขนถ่ายสินค้า 

51.  การรับจ้างลากรถ ลากเรือ ขนถ่ายสินค้าขึน้ลงเรือ 
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52.  การรับ-สง่เอกสาร 
53.  การรับจ้างขนสง่โดยมีการให้บริการรับจ้างอย่างอ่ืนด้วย 
54.  10 ประเดน็ การหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายและการออกใบเสร็จรับเงิน ของผู้วา่จ้าง 
55.  การรับจ้างขดุหน้าดินพร้อมขนสง่ และการปรับหน้าดิน 
56.  การรับซอ่มพร้อมขนสง่ 
57.  การให้บริการรับสง่ตราสารทางการเงิน 
58.  การรับจ้างขนสง่คอนกรีตผสมเสร็จ 
59.  บริการน าเท่ียวกบัการรับจ้างท าของ 
60.  การจ่ายคา่จ้างท าของให้บริษัทตา่งประเทศท่ีมิได้มีส านกังาน สาขาตัง้อยู่ เป็นการถาวรในประเทศไทย 
61.  ความหมายของการโฆษณา และการโฆษณาผ่านบริษัทรับ โฆษณา 
62.  การให้บริการหวัชัน้ในห้างสรรพสนิค้า, ร้านสะดวกซือ้ 
63.  การขอใช้พืน้ท่ีของห้างสรรพสินค้าเพ่ือการโฆษณา 
64.  การเช่าเวลาสถานวิทยโุทรทศัน์และขายเวลาให้กบัผู้อื่น 
65.  การรับโฆษณาในรูปแบบอื่นๆ 

66.  การลงโฆษณาบน Internet 
67.  10 ประเดน็ ปัญหาจากรางวลัสง่เสริมการขาย 
68.  รางวลัจากการประกวด แข่งขนั ชิงโชค จบัฉลาก 
69.  การสะสมแต้มแลกสินค้า 
70.  รางวลัจากการสง่เสริมการขายท่ีไมต้่องหกั ณ ท่ีจ่าย 
71.  คา่บริการที่ได้รับยกเว้นไมต้่องหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 
72.  ความแตกตา่งของ คา่สง่เสริมการขาย กบัคา่รับรอง กบัคา่ ใช้จ่ายท่ีเป็น การให้โดยเสน่หา 
73.  คา่เบีย้ประกนัสขุภาพ ประกนัชีวิตให้พนกังาน 
74.  รูปแบบหนงัสือรับรองการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 
75.  กรณีไมย่ื่นแบบแสดงรายการและน าสง่ภาษี 
76.  กรณีไมได้หกัและน าสง่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 
77.  กรณีผู้จ่ายเงินออกภาษีแทนผู้มีเงินได้โดยไม่ได้หกัภาษี ณ ท่ี จ่าย 
78.  กรณีหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายไว้แล้วแตไ่มค่รบถ้วน 
79.  กรณีหกั ณ ท่ีจ่ายไว้ครบถ้วน แตไ่มน่ าสง่หรือน าสง่ไว้แตไ่ม่ ครบถ้วน 
80.  การค านวณเงินเพ่ิม 
81.  การประเมินภาษีท่ีไมไ่ด้หกั ณ ท่ีจ่าย หรือหกัและน าสง่แล้ว แตไ่มค่รบจ านวน ท่ีถกูต้อง 
82.  การเครดิตภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 
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83.  การขอคืนภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 
84.  ผู้ รับเงินได้ไมใ่ช่ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีเงินหรือได้รับยกเว้นภาษี 
85.  จ่ายเงินน้อยกวา่ 1,000 บาท ไมต้่องหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายจริง หรือไม ่
86.  ลกูจ้างจ่ายเงิน แตใ่บเสร็จออกในนามบริษัทต้องหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายหรือไม ่
87.  การช าระเงินด้วยเช็ค 
88.  เงินทดรองจ่าย กรณีจ่ายเงินให้แก่อูซ่อ่มรถยนต์แทนบริษัท ประกนัภยั 
89.  เงินท่ีได้รับตามค าพิพากษาของศาล 
90.  เจาะลกึ 16 ประเดน็ท่ีสรรพากรมกัตรวจสอบ 
91.  คณุธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ บญัชี 

 

 

 

 

 


