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ຕົວຢ່າງລາຍໄດ້ຂອງຄອບຄົວ (ເຂດ 2)

ຕົວຢ່າງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນເພື່ອໃຫ້ທ່ານຊາບຄວາມແຕກຕ່າງຂອງລາຍໄດ້ລະຫວ່າງການຊ່ວຍເຫຼືອເງິນສົດ, ວຽກປົກກະຕິ, ແລະ  
ການຊ່ວຍເຫືຼອໂດຍອີງໃສ່ການຝຶກອົບຮມົວຽກເຮດັງານ (OJT). ຈ�ານວນເງິນທ່ີທ່ານໄດ້ຮບັຈະແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມຂະໜາດ 
ຄອບຄົວຂອງທ່ານ, ຈັກຊົ່ວໂມງທີ່ທ່ານເຮັດວຽກ, ແລະລາຍໄດ້ອື່ນໆ ທີ່ທ່ານອາດຈະໄດ້ຮັບ.

ເຂດ 2
ຂະໜາດຂອງໜ່ວຍຊ່ວຍເຫຼືອ = 2

ຮບັການຊ່ວຍເຫຼອື 
ເງນິສດົເທົາ່ນັນ້

ວຽກປະຈ�າ
ເມ່ືອຍອດລວມຄ່າຈາ້ງ 

ເທ່ົາກັນເງິນສົດຊ່ວຍເຫືຼອ

ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອອິງໃສ່ 
OJT

ການຊ່ວຍເຫຼອືດາ້ນເງນິສົດສ�າລັບສອງຄົນ $661 $661 $661 ເງິນສົດຊ່ວຍເຫຼືອ 
ທີ່ສົ່ງໄປຫານາຍຈ້າງ

ຄ່າແຮງລວມລາຍເດືອນ ບ�່ແມ່ນການນີ້ (N/A) $661 $661

ລາຍໄດ້ທີ່ໄດ້ຮັບແຕ່ບ�່ໄດ້ນັບ N/A $661 - $500 = $161 N/A

ຄ່າຈ້າງລວມໜ້ອຍກ່ວາ $500 N/A $161 N/A

50% ຂອງລາຍໄດ້ທ່ີໄດ້ຮບັແຕ່ບ�ໄ່ດ້ນັບ N/A $161 x 50% = $81 (ໄລ່ໄປ
ຈ�ານວນເງິນໂດລາທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດ) N/A

ລາຍໄດ້ທີ່ບ�່ໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນ N/A $81 N/A

ການຊ່ວຍເຫຼອືດາ້ນເງນິສດົສ�າລບັສອງຄນົ $661 $661 $661

ລບລາຍໄດ້ທີ່ບ�່ໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນ N/A $661 - $81 = $580 $661

ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານເງິນສົດທີ່ໄດ້ຮັບ $661 $580 $0

ຄ່າຈ້າງສຸດທິ* N/A $661 - $59** = $602 N/A

ລາຍໄດ້ທັງໝົດ $661 $580 + $602 = $1182 $661 - $59** = $602
*ຄ່າຈ້າງສຸດທິ = ຄ່າຈ້າງລວມລົບ 9% ຄ່າພາສີປະກັນສັງຄົມ, Medicare, ແລະປະກັນໄພຄວາມພິການຂອງລັດ (SDI)
**ຄ່າພາສີປະກັນສັງຄົມ, Medicare, ແລະ SDI ໄລ່ໄປຈ�ານວນເງິນໂດລາທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດ

ເຂດ 2
ຂະໜາດຂອງໜ່ວຍຊ່ວຍເຫຼືອ = 3

ຮບັການຊ່ວຍເຫຼອື 
ເງນິສດົເທົາ່ນັນ້

ວຽກປະຈ�າ
ເມ່ືອຍອດລວມຄ່າຈາ້ງ 

ເທ່ົາກັນເງິນສົດຊ່ວຍເຫືຼອ

ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອອິງໃສ່ 
OJT

ການຊ່ວຍເຫຼອືດາ້ນເງນິສົດສ�າລັບສອງຄົນ $834 $834 $834 ເງິນສົດຊ່ວຍເຫຼືອ 
ທີ່ສົ່ງໄປຫານາຍຈ້າງ

ຄ່າແຮງລວມລາຍເດືອນ ບ�່ແມ່ນການນີ້ (N/A) $834 $834

ລາຍໄດ້ທີ່ໄດ້ຮັບແຕ່ບ�່ໄດ້ນັບ N/A $834 - $500 = $334 N/A

ຄ່າຈ້າງລວມໜ້ອຍກ່ວາ $500 N/A $334 N/A

50% ຂອງລາຍໄດ້ທ່ີໄດ້ຮບັແຕ່ບ�ໄ່ດ້ນັບ N/A $334 x 50% = $167 N/A

ລາຍໄດ້ທີ່ບ�່ໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນ N/A $167 N/A

ການຊ່ວຍເຫຼອືດາ້ນເງນິສດົສ�າລບັສອງຄນົ $834 $834 $834

ລບລາຍໄດ້ທີ່ບ�່ໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນ N/A $834 - $167 = $667 $834

ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານເງິນສົດທີ່ໄດ້ຮັບ $834 $667 $0

ຄ່າຈ້າງສຸດທິ* N/A $834 - $75** = $759 N/A

ລາຍໄດ້ທັງໝົດ $834 $667 + $759 = $1426 $834 - $75** = $759
*ຄ່າຈ້າງສຸດທິ = ຄ່າຈ້າງລວມລົບ 9% ຄ່າພາສີປະກັນສັງຄົມ, Medicare, ແລະປະກັນໄພຄວາມພິການຂອງລັດ (SDI)
**ຄ່າພາສີປະກັນສັງຄົມ, Medicare, ແລະ SDI ໄລ່ໄປຈ�ານວນເງິນໂດລາທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດ
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ເຂດ 2
ຂະໜາດຂອງໜ່ວຍຊ່ວຍເຫຼືອ = 5

ຮບັການຊ່ວຍເຫຼອື 
ເງນິສດົເທົາ່ນັນ້

ວຽກປະຈ�າ
ເມ່ືອຍອດລວມຄ່າຈາ້ງ 

ເທ່ົາກັນເງິນສົດຊ່ວຍເຫືຼອ

ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອອິງໃສ່ 
OJT

ການຊ່ວຍເຫຼອືດາ້ນເງນິສົດສ�າລັບສອງຄົນ $1180 $1180 $1180 ເງິນສົດຊ່ວຍເຫຼືອ
ທີ່ສົ່ງໄປຫານາຍຈ້າງ

ຄ່າແຮງລວມລາຍເດືອນ ບ�່ແມ່ນການນີ້ (N/A) $1180 $1180

ລາຍໄດ້ທີ່ໄດ້ຮັບແຕ່ບ�່ໄດ້ນັບ N/A $1180 - $500 = $680 N/A

ຄ່າຈ້າງລວມໜ້ອຍກ່ວາ $500 N/A $680 N/A

50% ຂອງລາຍໄດ້ທ່ີໄດ້ຮບັແຕ່ບ�ໄ່ດ້ນັບ N/A $680 x 50% = $340 N/A

ລາຍໄດ້ທີ່ບ�່ໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນ N/A $340 $1180

ການຊ່ວຍເຫຼອືດາ້ນເງນິສດົສ�າລບັສອງຄນົ $1180 $1180 $1180

ລບລາຍໄດ້ທີ່ບ�່ໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນ N/A $1180 - $340 = $840 $1180

ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານເງິນສົດທີ່ໄດ້ຮັບ $1180 $840 $0

ຄ່າຈ້າງສຸດທິ* N/A $1180 - $106** = $1074 N/A

ລາຍໄດ້ທັງໝົດ $1180 $840 + $1074 = $1914 $1180- $106** = $1074
*ຄ່າຈ້າງສຸດທິ = ຄ່າຈ້າງລວມລົບ 9% ຄ່າພາສີປະກັນສັງຄົມ, Medicare, ແລະປະກັນໄພຄວາມພິການຂອງລັດ (SDI)
**ຄ່າພາສີປະກັນສັງຄົມ, Medicare, ແລະ SDI ໄລ່ໄປຈ�ານວນເງິນໂດລາທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດ
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