
 

 

สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ ์

 

ขอเชิญเข้ารว่มการอบรม 

 

Update ภาษีอากรและบญัชี 
 
วนัเสาร-์อาทิตยท์ี� 3-4 กนัยายน 2554 
เวลา 09.00-16.30 น. 
ณ หอ้งเกา้แสน  โรงแรมลีการเ์ดนส ์พลาซ่า 

 

สามารถนับชั
วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื
องสําหรับผู้สอบบัญชี ผู้ทาํบัญช ีและผู้สอบบัญชภีาษีอากร(Tax Auditor)  ดงันี' 
����  ผู้สอบบัญชี และผู้ทําบัญชี  นับเป็น  การบัญชี  3  ชั
วโมง และเรื
องอื
น ๆ   9  ชั
วโมง 

����  ผู้สอบบัญชีภาษีอากร(Tax Auditor) นับได้ 12 ชั
วโมง  (ตามคาํสั
งกรมสรรพากรที
 ท.ป. 146/2548)   
 

 

 

 เพื�อใหผู้ส้อบบญัชีภาษีอากร (TA) และผูท้าํบญัชีสามารถตดิตามประเด็นกฎหมายภาษีอากรตามประมวลรษัฎากร 
คาํสั �ง และประกาศของกรมสรรพากร ซึ�งเป็นการเพิ�มพูนความรู ้ ความเขา้ใจ ตลอดจนแนวทางแกไ้ขปัญหาที�อาจเกิดขึ8 นในการ
ปฏิบตังิานอยา่งตอ่เนื�อง 

 สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์จงึไดจ้ดัการอบรมครั8งนี8  โดยไดเ้รียนเชิญผูเ้ชี�ยวชาญดา้นภาษีอากรมาบรรยาย
พรอ้มแลกเปลี�ยนความคิดเห็นและตอบขอ้สงสยั เพื�อนาํไปปรบัใชใ้นการปฏิบตังิานไดท้นัที 
  

 

วตัถปุระสงค ์

o เพื อพฒันาและเสริมสรา้งความรูค้วามสามารถ ใหแ้ก่ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี รวมทั/งผูส้อบบญัชีภาษีอากร (Tax Auditor) 

o เพื อใหผู้ส้อบบญัชีภาษีอากรรบัทราบแนวทางการจดัทาํกระดาษทาํการ การตรวจสอบ 

o เพื อใหก้า้วทนัภาพรวมของการวางแผนภาษีอยา่งครบวงจรและมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

o เพื อใหก้ิจการเสียภาษีอยา่งมปีระสิทธิภาพดว้ยความประหยดัและถกูตอ้งตามกฎหมาย 

o เพื อเป็นการใหค้วามรูต่้อเนื องทางวชิาชีพบญัชีใหแ้ก่ผูส้อบบญัชีภาษีอากร นักบญัชีและผูส้นใจทั  วไป 
 

 

วิทยากร 

o คณุชุมพร  เสนไสย 

      นิติกระดบัชาํนาญการพเิศษ       
      กรมสรรพากร 
 

o อาจารยส์มชาย  เลิศภิรมยสุ์ข (CPA) 

      คณบดี คณะบญัชี มหาวทิยาลยัธนบุรี 

      กรรมการวชิาชีพบญัชีดา้นการศึกษา และเทคโนโลยกีารบญัชี สภาวชิาชีพบญัชี 

 

 



Update ภาษอีากร 

 

 

พบกบัหวัข้ออบรม 

 

 

� ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

� ภาษีมูลค่าเพิ�ม 

� ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินไดห้ัก ณ ที�จ่าย  

� Update กฎหมายใหม่ 

 

 

� สรุปวตัถุประสงคแ์ละขอบเขตของมาตรฐานการบญัชี ฉบบัปรับปรุงใหม่ 2554 

(มาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 1,16,23) 

� หลกัเกณฑแ์ละวิธีการตรวจสอบเรื�อง ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

• การจดัทาํแนวการสอบบญัชี 

• การจดัทาํกระดาษทาํการตรวจสอบบญัชี 

� คู่มือการปฏิบติังานของผูส้อบบญัชีและการจดัทาํรายงานการตรวจสอบและรับรองบญัชี 

� ประเด็นความผดิที�พบจากการตรวจสอบการปฎิบติังานผูต้รวจสอบและรับรองบญัชี 
  

♦♦♦♦ค่าอบรมอตัราพิเศษหลกัสูตรต่อเนื�อง 2 วนั    (รวมเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง และอาหารกลางวนั) 

สมคัรและชาํระเงินภายในวนัที� 26 สิงหาคม  2554 
   �  สมาชิกสภาฯ  2,400  บาท  (2,242.99 บาท +VAT 157.01 บาท)    
   � บคุคลทั วไป   2,800  บาท   (2,616.82 บาท + VAT 183.18 บาท) 

สมคัรและชาํระเงินภายหลงัวนัที� 26 สิงหาคม  2554 
   �  สมาชิกสภาฯ  2,800  บาท  (2,616.82 บาท +VAT 183.18 บาท)    
   � บคุคลทั วไป   3,200  บาท   (2,990.65 บาท + VAT 209.35 บาท) 
 
สนใจสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิและสาํรองที�นั� งได้ที� 

สภาวิชาชีพบญัชีฯ สํานกังานสาขาสงขลา   
อาคารเรียน 1  คณะวิทยาการจดัการ  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์อ.หาดใหญ่   จ.สงขลา  
โทรศพัท ์ 0-7444-5175  โทรสาร  0-7455-8851  ติดต่อ คุณสุนทรี  จนัทรด์ียิ�ง (081-9574464) 

 

 
 
 
 

Update มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชี 



 
 
 
 

กาํหนดการอบรม 
วนัเสารที์� 3 กนัยายน 2554 

เวลา เนื8 อหาการอบรม จาํนวนชั �วโมง 
08.30-09.00 ลงทะเบียนรบัเอกสาร  
09.00-10.30 Update มาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการสอบบญัชี 1 ชั �วโมง  30 นาที 
10.30-10.45 พกัรบัประทานอาหารว่าง  
10.45-12.15 Update มาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการสอบบญัชี 1 ชั �วโมง  30 นาที 
12.15-13.15 พกัรบัประทานอาหาร  
13.15-14.45 Update ภาษีนิติบุคคล 1 ชั �วโมง  30 นาที 
14.45-15.00 พกัรบัประทานอาหารว่าง  
15.00-16.30 Update ภาษีนิติบุคคล 1 ชั �วโมง  30 นาที 
   
 

วนัอาทิตยที์� 4 กนัยายน 2554 

เวลา เนื8 อหาการอบรม จาํนวนชั �วโมง 
08.30-09.00 ลงทะเบียนรบัเอกสาร  
09.00-10.30 Update ภาษีมูลค่าเพิ�ม 1 ชั �วโมง  30 นาที 
10.30-10.45 พกัรบัประทานอาหารว่าง  
10.45-12.15 Update ภาษีมูลค่าเพิ�ม 1 ชั �วโมง  30 นาที 
12.15-13.15 พกัรบัประทานอาหาร  
13.15-14.45 Update ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินไดห้กั ณ ที�จา่ยและอื�นๆ 1 ชั �วโมง  30 นาที 
14.45-15.00 พกัรบัประทานอาหารว่าง  
15.00-16.30 Update ภาษีนิติบุคคล 1 ชั �วโมง  30 นาที 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ใบสมคัรอบรม 
 

หลกัสตูร Update ภาษอีากรและบญัช ี   
 

 
กรุณาระบ ุชื อ–ที อยู ่ท ี ตอ้งการใหอ้อกใบกํากบัภาษ ี(โปรดระบุใหช้ดัเจน) 
 
นาย/นาง/นางสาว   ………………………………………….................................................................................... 
� เป็นสมาชกิสภาฯ        �  ไมเ่ป็นสมาชกิสภาฯ  
เลขบตัรประชาชน           �-����-�����-��-�  

 
ชื�อที�ทํางาน/บรษัิท ………………………………………………………………………………………………………………………… 
ที�อยูไ่ปรษณีย ์ …………………………………………………………………………………………………………………………. 
โทรศพัท ์................................... มอืถอื ........................................ โทรสาร ..................................... 
E-mail ………………………………………………………….……….……………………  
 
กรณีใชอ้ตัราสมาชกิประเภทบคุคลออกใบกาํกบัภาษีในนามสมาชกิ และ นติบิคุคลที�ขึ7นทะเบยีนกบัสภาฯออกใบกํากับภาษีในนาม
บรษัิท/องคก์ร ที�ข ึ7นทะเบยีน 
 
สําหรบัผูท้ ี ประสงคจ์ะนบัช ั วโมงการพฒันาความรูต้อ่เนื องทางวชิาชพีบญัช ี กรุณาระบรุหสั / เลขทะเบยีน ใหช้ดัเจน 

� ผูท้ําบญัช ีรหสัเลขที                          � � � � � � � � 
 

� ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขทะเบยีน     � � � � �  
 

� ผูส้อบบญัชภีาษอีาการ เลขทะเบยีน    � � � � � � � � 
 
สมคัรเขา้อบรม  พรอ้มชําระคา่ธรรมเนียม เป็นจํานวนเงนิ ...................... บาท โดย 

�  เงนิสด ชําระโดยตรง ณ ที�ทําการสาํนักงานสาขาสงขลา 

�  เช็คสั�งจา่ยที�สาขาของธนาคารในจังหวัดสงขลา  ในนาม  “สภาวชิาชพีบญัช ี สาขาจังหวัดสงขลา” 

�  นําเงนิสด/เช็คเขา้บญัช ี“สภาวชิาชพีบญัช ี สาขาจังหวัดสงขลา” ประเภทออมทรัพย ์ ธนาคารไทยพาณชิย ์จํากัด 
       (มหาชน)  สาขามหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ เลขที�บญัช ี  565-2-88371-5   

 
โปรดแจง้หลักฐานการโอนเงนิและใบสมัคร  ผ่านเครื�องโทรสาร หมายเลข 0-7455-8851 และ กรุณานําใบฝากเงนิสด

มาแสดงในวนัอบรม    เพื อใหเ้ป็นหลกัฐานการลงทะเบยีนและรบัใบกํากบัภาษ ี   
 
ผูร้บัการตดิตอ่ขอทราบขอ้มูลเพ ิ มเตมิ: คณุสนุทร ี จนัทรด์ยี ิ ง โทร 081-9574464  
 
สภาฯขออภยัมา ณ ที�นี7 หากท่านไม่ไดร้ับความสะดวก เนื�องจากไมแ่จง้การโอนเงนิผ่านเครื�องโทรสาร 
 

หมายเหต ุ
1. สภาฯ ไมอ่ยูใ่นขา่ยที�ตอ้งหักภาษี ณ ที�จา่ย เนื�องจากเป็นองคก์ รไมเ่ขา้ขา่ยลักษณะเป็นผูเ้สยีภาษีเงนิได ้
2. คา่ใชจ้่ายในการสง่บคุลากรเขา้ฝึกอบรม/สมัมนา บรษัิทหรอืหา้งหุน้สว่นสามารถหักลดหยอ่นภาษีได ้200 % 
3. กรณีใชอ้ตัราสมาชกิประเภทบุคคล ออกใบกํากบัภาษีในนามสมาชกิ และนติบิคุคลที�ข ึ7นทะเบยีนกบัสภาฯ ออกใบกํากบัภาษีในนามบรษัิท/

องคก์รที�ข ึ7นทะเบยีน 
4. กรณีที�ท่านมคีวามประสงคจ์ะยกเลกิการอบรม/สัมมนาหลังจากไดช้ําระค่าอบรม/สัมมนาแลว้ ท่านจะตอ้งแจง้สภาฯ ล่วงหนา้เป็นลายลักษณ์

อกัษร ภายใน 5 วันทําการ  กอ่นวันที�อบรม/สัมมนา ซึ�งสภาฯ จะคนืเงนิคา่อบรม/สัมมนาใหกั้บทา่น โดยหักเป็นค่าดําเนนิการ 30% จาก
ราคาคา่อบรม/สัมมนา (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ�ม) และระบใุบเสร็จรับเงนิคา่ดําเนนิการเป็นเงนิสนับสนุนกจิกรรมของสภาฯ 

5. การเขา้รับการอบรม/สมัมนาตามหลักสตูรของสภาฯ เป็นสทิธเิฉพาะของผูส้มัครที�ระบชุื�อในใบสมคัรเทา่นั7น สภาฯไมอ่นุญาตใหส้บัเปลี�ยน
ผูแ้ทนเขา้รับการอบรม ตามวนัและเวลาที�ตอ้งการ แตท่ั 7งนี7หากประสงคจ์ะเปลี�ยนแปลงชื�อหรอืโอนสทิธกิารเขา้รับการอบรม/สมัมนาให ้
บคุคลอื�น โปรดแจง้สภาฯ ลว่งหนา้ 3 วนัทําการกอ่นการอบรม/สมัมนา 

6. สภาวชิาชพีบัญชฯี ขอสงวนลขิสทิธิNในการเปลี�ยนแปลงวนั และสถานที�อบรมไดต้ามความเหมาะสม โดยแจง้ใหท่้านทราบลว่งหนา้ 
 
 
วนัที� ....................................................................               ลงชื�อ …………..……………………………………….. ผูส้มัคร 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภาวิชาชีพบญัชี  ในพระบรมราชปูถมัภ์  สํานกังานสาขาสงขลา 

อาคารเรียน 1 คณะวิทยาการจดัการ  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

อําเภอหาดใหญ่  จงัหวดัสงขลา 90112 

  

   

     กรุณาส่ง 

  
 


