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หลักสูตร 

“เตรียมรับมือการเสียภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดา” (Update กฎหมายใหม่) 

หวัข้อสัมมนา 

1. Update หลกัเกณฑ์ทางภาษีท่ีเก่ียวกบับคุคลธรรมดา  

- Update อตัราภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา  

- คา่ใช้จ่ายในการท่องเท่ียวจะหกัลดหย่อนได้อย่างไร  

-กรณีแยกย่ืนภาษีของสามี-ภริยา  

- ประเดน็ปัญหาการหกัลดหยอ่นของสามี-ภริยาเม่ือกฎหมายให้แยกย่ืนได้  

2. ประเภทเงินได้ท่ีต้องเสียภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา และการค านวณภาษี  

- เงินเดือน คา่จ้างและประโยชน์อื่นๆ รวมถงึสวสัดิการใดบ้างท่ีต้องน ามารวมค านวณเสียภาษี  

* เบีย้ประชมุกรรมการ จะเป็นเงินได้ ตามมาตรา 40 (1) หรือ (2)  

* ของขวญัปีใหมข่องพนกังาน, ของขวญัปีใหมท่ี่ได้จากลกูค้าและมอบตอ่ให้กบัพนกังาน เป็นเงินได้ 

พนกังานหรือไม ่

 -การรับท างานให้, คา่ท่ีปรึกษา, คา่นายหน้า  

- คา่ลิขสิทธ์ิ, คา่สิทธิ, คา่แห่งกู๊ดวิลล์ และสทิธิตา่งๆ  

- เงินปันผล, ดอกเบีย้, ผลประโยชน์จากการโอนหุ้น  

- คา่เช่าทรัพย์สิน  

- เงินได้จากวิชาชีพอิสระ  

* รับท าบญัชี, ตรวจสอบบญัชี, คา่ท่ีปรึกษากฎหมาย, คา่วา่ความ, การประกอบโรคศิลป์  

3. ข้อเปรียบเทียบความแตกต่างของประเภทเงินได้แตล่ะประเภท  

- คา่จ้าง อาทิ คา่ขนสง่ คา่รับเหมา คา่จ้าง จะพิจารณาความแตกตา่งกนัอย่างไร  

- ประเดน็ปัญหาคา่ท่ีปรึกษาอย่างไรเป็นมาตรา 40(2) อย่างไรเป็นมาตรา 40(6)  

- ความแตกต่างของเงินได้ตามมาตรา 40(7) งานรับเหมากบั มาตรา 40(8) งานรับจ้าง  

- ความแตกต่างของเงินได้ตามมาตรา 40(2) กบั 40(6) และ 40(8) 

- ประเดน็ปัญหาภาษีของเงินได้ท่ีนายจ้างจ่ายเพราะเหตอุอกจากงาน อาทิ กรณีเลิกจ้าง, เกษียณอายุ, ตาย,   

ทพุพลภาพ  
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4. การยกเว้นภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา และการหกัลดหย่อน  

- การหกัลดหย่อนบตุร (บิดามารดาแยกย่ืนกบัย่ืนรวมการค านวณหกัลดหย่อนบตุรตา่งกนัอย่างไร) 

- กรณีจ่ายเงินเข้ากองทนุส ารองเลีย้งชีพของบริษัทมากกวา่นายจ้างจะหกัลดหย่อนภาษีได้หรือไม่  

- การยกเว้นเงินได้ของผู้สงูอายจุะหกัออกจากรายได้ประเภทใดก่อนและกรณีผู้สงูอายซุือ้กองทนุรวม หุ้น

ระยะยาวจะค านวณฐานเพ่ือซือ้กองทนุจะต้องหกั 190,000 บาท ท่ีได้รับยกเว้นก่อนหรือไม่ 

 - การยกเว้นเงินได้กรณีจ่ายดอกเบีย้เงินกู้ เพ่ือซือ้/เช่าซือ้หรือสร้างอาคารที่อยู่อาศยั 

 -การหกัลดหย่อนคา่เบีย้ประกนัชีวิตแบบบ านาญ -การหกัลดหย่อนการซือ้ RMF และ LTF  

* เงินได้ท่ีต้องเสียภาษีตามหลกัเกณฑ์ใหมข่อง RMF และ LTF หมายถงึเงินได้อะไรบ้าง  

5. การเสียภาษีของพนกังานชาวตา่งชาติในไทย  

- เงินได้ท่ีบริษัทในไทยจ่าย 

 - “ผู้อยู่ในประเทศไทย” ในการเสียภาษีมีความหมายอย่างไร  

- การหกัคา่ใช้จ่าย คา่ลดหย่อน ของคูส่มรส บตุรของคนตา่งชาติ  

- ถ้าคนตา่งชาติได้เดินทางกลบัไปตา่งประเทศแล้วใครจะต้องย่ืนแบบให้คนตา่งชาติ  

6. ทางเลือกในการเสียภาษีท่ีได้ประโยชน์สงูสดุ เช่น  

- ดอกเบีย้ 40(4)(ก) - เงินปันผล 40(4)(ข)  

- การขายอสงัหาริมทรัพย์ - เงินได้ท่ีนายจ้างจ่ายให้ครัง้เดียวเพราะเหตอุอกจากงาน 

 7. การหกัคา่ใช้จ่ายของแตล่ะประเภท กฎหมายยอมให้หกัได้เท่าใด  

- หกัคา่ใช้จ่ายเป็นการเหมา - หกัคา่ใช่จ่ายได้ตามจริง 

 - หกัคา่ใช้จ่ายหรือคา่เสื่อมทรัพย์สินเหมือนกบับริษัท/ห้างหุ้นสว่น  

- หกัคา่ใช้จ่ายของเงินได้ท่ีนายจ้างจ่ายให้ครัง้เดียวเพราะเหตอุอกจากงาน 

8. การหกัลดหย่อนของเงินได้แตล่ะประเภท คา่ลดหย่อนท่ีกฎหมาย ยอมให้หกัได้เพ่ิมในการเสีย ภาษีของบคุคล

ธรรมดา  

- คา่ลดหย่อนบพุการี - การหกัคา่ลดหย่อน เบีย้ประกนัสขุภาพของบิดามารดา  

- ดอกเบีย้คา่ซือ้ เช่าซือ้ อาคารท่ีอยู่อาศยั -การหกัลดหย่อนเงินบริจาค 2 เท่า 

- ดอกเบีย้ประกนัชีวิตทัง้กรณีท่ีบคุคลเป็นผู้จ่ายเอง และประกนัชีวิตท่ีบริษัทได้ท าให้กบัลกูจ้าง 

  - เงินท่ีจ่ายเข้ากองทนุส ารองเลีย้งชีพ และกองทนุเพ่ือการเลีย้งชีพ (RMF), กองทนุหุ้นระยะยาว (LTF) 
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- เงินท่ีจ่ายเข้ากองทนุประกนัสงัคม กรณีถกูหกัเงินประกนัสงัคมหลายท่ีจะน ามาหกัลดหย่อนได้ ทัง้หมด

หรือไม ่ 

9. การยกเว้นเงินได้ปัจจบุนั 150,000 บาทแรก ใช้ได้กบัเงินได้ประเภทใดบ้าง  

10. เงินได้ใดบ้างท่ีสามารถเลือกไมน่ ามาค านวณเสียภาษีสิน้ปีได้  

11. การค านวณภาษีกรณีเงินได้ท่ีนายจ้างจ่ายให้ครัง้เดียวเพราะเหตอุอกจากงานจะค านวณอย่างไร จงึจะประหยดั

ภาษี 

 12. การน าเครดิตภาษีเงินปันผลมาค านวณเสียภาษี  

- เงินได้สว่นท่ีเกิน 150,000 บาท จะเสียภาษีอตัราเท่าใด 

 - อตัราภาษี 5% ยงัคงมีอยู่หรือไม ่ 

- การค านวณภาษีกรณีใดท่ีไมม่ีสิทธิได้รับยกเว้น 150,000 บาท  

13. ข้อดี ข้อเสีย ของการจดัตัง้คณะบคุคลและห้างหุ้นสว่นสามญั 

- อตัราภาษีของคณะบคุคลและห้างหุ้นสว่นสามญั 

- ใช้แบบใดในการย่ืนแบบเสียภาษี  

- การเสียภาษีของคณะบคุคลหกัคา่ลดหย่อน, หกัคา่ใช่จ่ายและได้รับยกเว้น 150,000 บาท บาทแรกด้วย

หรือไม ่

14. กรณีไมย่ื่นแบบเสียภาษี หรือย่ืนไว้ไมค่รบถ้วนจะมีความผิดอย่างไร  

15. อายคุวามในการประเมินภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา  

16. ประเดน็การหกัภาษีเงินได้ของพนกังาน ลกูจ้าง ท่ีฝ่ายบคุคลและฝ่ายบญัชีไมค่วรพลาด 

17. การใช้เครดิตภาษี และการค านวณเครดิตเงินปันผล  

18. คณุธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ 

 

 

 

 


