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ຕົວຢ່າງລາຍໄດ້ຂອງຄອບຄົວ (ເຂດ 1) 

ຕົວຢ່າງເຫ່ົຼານ້ີແມ່ນເພ່ືອໃຫ້ທ່ານຊາບຄວາມແຕກຕ່າງຂອງລາຍໄດ້ລະຫວາ່ງການຊ່ວຍເຫືຼອເງິນສົດ, ວຽກປົກກະຕິ, ແລະການ  
ຊ່ວຍເຫຼືອໂດຍອີງໃສ່ການຝຶກອົບຮົມວຽກເຮັດງານ (OJT). ຈ�ານວນເງິນທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບຈະແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມຂະໜາດ 
ຄອບຄົວຂອງທ່ານ, ຈັກຊົ່ວໂມງທີ່ທ່ານເຮັດວຽກ, ແລະລາຍໄດ້ອື່ນໆ ທີ່ທ່ານອາດຈະໄດ້ຮັບ.

ເຂດ 1
ຂະໜາດຂອງໜ່ວຍຊ່ວຍເຫຼືອ = 2

ຮັບການຊ່ວຍເ ຫຼືອ  
ເງິນສົດເທົ່ານັ້ນ

ວຽກປະຈ�າ
ເມື່ອຍອດລວມຄ່າຈ້າງ  

ເທົ່າກັນເງິນສົດຊ່ວຍເຫຼືອ
ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອອິງໃສ່

OJT

ການຊ່ວຍເຫຼອືດາ້ນເງນິສດົສ�າລບັສອງຄນົ $696 $696 $696 ເງິນສົດຊ່ວຍເຫຼືອທີ່
ສົ່ງໄປຫານາຍຈ້າງ

ຄ່າແຮງລວມລາຍເດືອນ ບ�່ແມ່ນການນີ້ (N/A) $696 $696
ລາຍໄດ້ທີ່ໄດ້ຮັບແຕ່ບ�່ໄດ້ນັບ N/A $696 - $500 = $196 N/A

ຄ່າຈ້າງລວມໜ້ອຍກ່ວາ $500 N/A $196 N/A
50% ຂອງລາຍໄດ້ທ່ີໄດ້ຮບັແຕ່ບ�ໄ່ດ້ນັບ N/A $196 x 50% = $98 N/A

ລາຍໄດ້ທີ່ບ�່ໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນ N/A $98 N/A
ການຊ່ວຍເຫຼອືດາ້ນເງນິສດົສ�າລບັສອງຄນົ $696 $696 $696

ລບລາຍໄດ້ທີ່ບ�່ໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນ N/A $696 - $98 = $598 $696
ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານເງິນສົດທີ່ໄດ້ຮັບ $696 $598 $0
ຄ່າຈ້າງສຸດທິ* N/A $696 - $63** = $633 N/A
ລາຍໄດ້ທັງໝົດ $696 $598 + $633 = $1231 $696 - $63** = $633
*ຄ່າຈ້າງສຸດທິ = ຄ່າຈ້າງລວມລົບ 9% ຄ່າພາສີປະກັນສັງຄົມ, Medicare, ແລະປະກັນໄພຄວາມພິການຂອງລັດ (SDI)
**ຄ່າພາສີປະກັນສັງຄົມ, Medicare, ແລະ SDI ໄລ່ໄປຈ�ານວນເງິນໂດລາທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດ

ເຂດ 1
ຂະໜາດຂອງໜ່ວຍຊ່ວຍເຫຼືອ = 3

ຮັບການຊ່ວຍເ ຫຼືອ  
ເງິນສົດເທົ່ານັ້ນ

ວຽກປະຈ�າ
ເມື່ອຍອດລວມຄ່າຈ້າງ  

ເທົ່າກັນເງິນສົດຊ່ວຍເຫຼືອ
ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອອິງໃສ່

OJT

ການຊ່ວຍເຫຼອືດາ້ນເງນິສດົສ�າລບັສາມຄນົ $878 $878 $878 ເງິນສົດຊ່ວຍເຫຼືອທີ່
ສົ່ງໄປຫານາຍຈ້າງ

ຄ່າແຮງລວມລາຍເດືອນ ບ�່ແມ່ນການນີ້ (N/A) $878 $878
ລາຍໄດ້ທີ່ໄດ້ຮັບແຕ່ບ�່ໄດ້ນັບ N/A $878 - $500 = $378 N/A

ຄ່າຈ້າງລວມໜ້ອຍກ່ວາ $500 N/A $378 N/A
50% ຂອງລາຍໄດ້ທ່ີໄດ້ຮບັແຕ່ບ�ໄ່ດ້ນັບ N/A $378 x 50% = $189 N/A

ລາຍໄດ້ທີ່ບ�່ໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນ N/A $189 N/A
ການຊ່ວຍເຫຼອືດາ້ນເງນິສດົສ�າລບັສາມຄນົ $878 $878 $878

ລບລາຍໄດ້ທີ່ບ�່ໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນ N/A $878 - $189 = $689 $878
ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານເງິນສົດທີ່ໄດ້ຮັບ $878 $689 $0
ຄ່າຈ້າງສຸດທິ* N/A $878 - $79** = $799 N/A
ລາຍໄດ້ທັງໝົດ $878 $689 + $799 = $1488 $878 - $79** = $799
*ຄ່າຈ້າງສຸດທິ = ຄ່າຈ້າງລວມລົບ 9% ຄ່າພາສີປະກັນສັງຄົມ, Medicare, ແລະປະກັນໄພຄວາມພິການຂອງລັດ (SDI)
**ຄ່າພາສີປະກັນສັງຄົມ, Medicare, ແລະ SDI ໄລ່ໄປຈ�ານວນເງິນໂດລາທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດ
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ເຂດ 1
ຂະໜາດຂອງໜ່ວຍຊ່ວຍເຫຼືອ = 5

ຮັບການຊ່ວຍເ ຫຼືອ  
ເງິນສົດເທົ່ານັ້ນ

ວຽກປະຈ�າ
ເມື່ອຍອດລວມຄ່າຈ້າງ  

ເທົ່າກັນເງິນສົດຊ່ວຍເຫຼືອ
ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອອິງໃສ່

OJT

ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານເງິນສົດສ�າລັບຫ້າຄົນ $1242 $1242 $1242 ເງິນສົດຊ່ວຍເຫຼືອທີ່
ສົ່ງໄປຫານາຍຈ້າງ

ຄ່າແຮງລວມລາຍເດືອນ ບ�່ແມ່ນການນີ້ (N/A) $1242 $1242
ລາຍໄດ້ທີ່ໄດ້ຮັບແຕ່ບ�່ໄດ້ນັບ N/A $1242 - $500 = $742 N/A

ຄ່າຈ້າງລວມໜ້ອຍກ່ວາ $500 N/A $742 N/A
50% ຂອງລາຍໄດ້ທ່ີໄດ້ຮບັແຕ່ບ�ໄ່ດ້ນັບ N/A $742 x 50% = $371 N/A

ລາຍໄດ້ທີ່ບ�່ໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນ N/A $371 $1242
ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານເງິນສົດສ�າລັບຫ້າຄົນ $1242 $1242 $1242

ລບລາຍໄດ້ທີ່ບ�່ໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນ N/A $1242 - $371 = $871 $1242
ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານເງິນສົດທີ່ໄດ້ຮັບ $1242 $871 $0
ຄ່າຈ້າງສຸດທິ* N/A $1242 - $112** = $1130 N/A
ລາຍໄດ້ທັງໝົດ $1242 $871 + $1130 = $2001 $1242 - $112** = $1130
*ຄ່າຈ້າງສຸດທິ = ຄ່າຈ້າງລວມລົບ 9% ຄ່າພາສີປະກັນສັງຄົມ, Medicare, ແລະປະກັນໄພຄວາມພິການຂອງລັດ (SDI)
**ຄ່າພາສີປະກັນສັງຄົມ, Medicare, ແລະ SDI ໄລ່ໄປຈ�ານວນເງິນໂດລາທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດ
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