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การอบรมสัมมนาเชิงปฏบัิติการเร่ือง 

 
 

 

 
 

  

เน่ืองจากหลกัเกณฑแ์ละระเบียบปฏิบติัต่างๆ  ดา้นภาษีอากร และมาตรฐานการบญัชี มีการเปล่ียนแปลงอยา่ง

ต่อเน่ือง และมีความยุง่ยากในการตีความทางปฏิบติัทาํใหส้ับสน ประกอบกบัหลายกิจการยงัมีความเขา้ใจคลาดเคล่ือน ซ่ึง

อาจส่งผลใหต้อ้งถูกประเมินภาษีพร้อมเบ้ียปรับเงินเพิ่มจาํนวนมาก เพื่อใหน้กับญัชีไดเ้พิ่มพนูความรู้ ความเขา้ใจ และ 

Update ประเด็นเร่ืองภาษีอากรในปัจจุบนัอยา่งต่อเน่ือง และรับรู้รายไดค้่าใชจ่้ายทางภาษีอากรและมาตรฐานการบญัชี

สามารถวางแผนภาษีในเบ้ืองตน้ รวมถึงสร้างความเขา้ใจในหลกัเกณฑ ์ระเบียบปฏิบติัต่าง ๆ ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายภาษี

อากร และคาํสั่งกรมสรรพากรท่ีเก่ียวขอ้ง  

สภาวชิาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์สาขานครราชสีมา จึงไดจ้ดัอบรมเชิงปฏิบติัการ เร่ือง “Update ภาษีอากร 

VS การรับรู้รายไดค้่าใชจ่้ายทางภาษีอากรพร้อมประเด็นปัญหาท่ีมกัตรวจพบเสมอ และวธีิแกไ้ข” ข้ึน โดยไดเ้รียนเชิญ 

อาจารยชุ์มพร เสนไสย ผูซ่ึ้งเป็นนิติกรระดบั 8 (ชาํนาญพิเศษ) สาํนกักฎหมาย กรมสรรพากร และเป็นผูมี้ความรู้ความ

เช่ียวชาญทางดา้นภาษีเป็นอยา่งดี มาบรรยายสรุป และนาํเสนอประเด็นสาํคญัพร้อมกบัตอบปัญหาในการอบรมคร้ังน้ี 
 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อใหน้กับญัชีมีความรู้ความเขา้ใจในหลกัเกณฑแ์ละระเบียบปฏิบติัต่าง ๆ ดา้นภาษีอากร อยา่งถูกตอ้ง  

2. เพื่อใหน้กับญัชีไดท้ราบกรณีปัญหาในทางปฏิบติัเพื่อป้องกนัการเสียภาษีผดิพลาดในกรณีต่าง ๆ  

3.เพื่อพฒันาและเสริมสร้างความรู้ต่อเน่ืองทางวชิาชีพบญัชีแก่ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ผูส้อบบญัชีภาษีอากรและ ผูท้าํบญัชี 

 

 

       

       

      

 

 

 

 

สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ ์

สาํนักงานสาขานครราชสีมา 

 

วนัเสารที์ ่20 สิงหาคม 2554 

เวลา 08.00 – 16.30 น. 

ณ ห้องประชุม ชัน้ 3  อาคารคณะบริหารธรุกิจ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

 

“Update ภาษีอากร VS การรบัรู้รายได้ค่าใช้จ่ายทางภาษีอากร” 
(พรอ้มประเด็นปัญหาที่มกัตรวจพบเสมอ และวิธีแกไ้ข) 

 
 

อาจารยชุ์มพร  เสนไสย 

 

การศึกษา 

นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

เนติบณัฑิตไทย, สาํนกัอบรมกฎหมายเนติบณัฑิตยสภา 

การทาํงานและประสบการณ์ 

 นิติกรระดบั 8 (ชาํนาญการพิเศษ) สาํนกักฎหมาย กรมสรรพากร 
 วิทยากรผูช้าํนาญการพิเศษทางดา้นกฎหมายภาษีอากร 
 อาจารยพิ์เศษวิชาภาษีอากรและวิทยากรบรรยายกฎหมายภาษีอากร 

ให้แก่ ขา้ราชการกรมสรรพากรและหน่วยงานอ่ืน ๆ รวมทั้ง

ิ ั ั  

ผูค้วรเข้ารบัการอบรมหลกัสตูรน้ี 
  

1. นกับญัชีทัว่ไป   

2. ผูบ้ริหารและเจา้ของกิจการ                       

3. ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

4.  ผูส้อบบญัชีภาษีอากร 

5. นกัวชิาการ 

6. ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

7. ผูส้นใจทัว่ไป 

 

 

อาจารยชุ์มพร  เสนไสย 

 

การศึกษา 

นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

เนติบณัฑิตไทย, สาํนกัอบรมกฎหมายเนติบณัฑิตยสภา 

การทาํงานและประสบการณ์ 

 นิติกรระดบั 8 (ชาํนาญการพิเศษ) สาํนกักฎหมาย กรมสรรพากร 
 วิทยากรผูช้าํนาญการพิเศษทางดา้นกฎหมายภาษีอากร 
 อาจารยพิ์เศษวิชาภาษีอากรและวิทยากรบรรยายกฎหมายภาษีอากร 

ให้แก่ ขา้ราชการกรมสรรพากรและหน่วยงานอ่ืน ๆ รวมทั้ง

มหาวิทยาลยัของรัฐและเอกชน 

ผูค้วรเข้ารบัการอบรมหลกัสตูรน้ี 
  

1. นกับญัชีทัว่ไป   

2. ผูบ้ริหารและเจา้ของกิจการ                       

3. ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

4.  ผูส้อบบญัชีภาษีอากร 

5. นกัวชิาการ 

6. ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

7. ผูส้นใจทัว่ไป 
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หัวข้ออบรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Update ภาษีอากร 

สรุปภาษีอากร ตามประมวลรัษฎากรปัจจุบนั และประเดน็สาํคญัท่ี

เปล่ียนแปลง 

หลกัการรบัรู้รายได้ ค่าใช้จ่ายทางภาษีอากร 
การรบัรู้รายได้ 

-  การรับรู้รายไดจ้ากการขาย และใหบ้ริการกรณีปกติ และมีเง่ือนไข  

-  การรับรู้รายไดจ้ากการขายผอ่นชาํระ ฝากขาย เช่าซ้ือและLeasing  

-   การรับรู้รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับเหมาก่อสร้าง 

- การรับรู้รายไดจ้ากการใหเ้ช่าสินทรัพย ์

-  การรับรู้รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย ์

-  การรับรู้รายไดก้าํไรจากการแลกเปล่ียนสินคา้ 

- การรับรู้รายไดก้าํไรจากการขายเงินลงทุน 

- การรับรู้รายไดก้าํไรจากการตีราคาเงินลงทุนเพือ่คา้ 

การรบัรู้ค่าใช้จ่าย 

- การคิดค่าเส่ือมราคาส่วนประกอบของรายการอาคารและอุปกรณ์แต่ละ

ส่วนท่ีมีความสาํคญัแยกต่างหากจากกนั 

- การคิดค่าเส่ือมราคาเม่ือพร้อมใชง้าน 

- การคิดค่าเส่ือมราคา 

- เม่ือขาย 

 - ตดัออกจากบญัชี 

 - จดัประเภทไปเป็นสินทรัพยร์อการขาย  

- การคิดค่าเส่ือมราคาทรัพยสิ์นท่ีไดจ้ากการเช่าซ้ือ  

- ค่าเส่ือมราคาทางภาษีกรณีทรัพยสิ์นมีการตีราคาดอ้ยค่า 

- ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มบางประเภทท่ีน่าสนใจ 

ประเดน็ปัญหาทางภาษีอากร 
- การขายสินทรัพยเ์ก่าซ้ือสินทรัพยใ์หม่ทดแทน 

- การจ่ายค่าเบ้ียเล้ียงท่ีไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินได้ 

- 

 

 

 

ประเดน็ปัญหาทางภาษีอากร(ต่อ) 
- การยกเวน้รายไดจ้ากการลงทุน ต่อเติม เปล่ียนแปลง ขยายออก ทาํให้มีข้ึน 

สาํหรับทรัพยสิ์นของกิจการ  

- การบริจาคท่ีสามารถคิดเป็นรายจ่ายได้ 

- การยกเวน้ภาษีเงินไดส้าํหรับการซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการ

เล้ียงชีพ 

- แนวทางการแกไ้ขกรณีไม่ไดห้กัภาษี ณ ท่ีจ่าย 

- การขอคืนภาษีภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย กรณีถูกหกัไวเ้กิน 

- รายไดท่ี้เกิดจากการส่งเสริมการขาย เช่น รางวลัจากการส่งเสริมการขาย 

- รายไดท่ี้เกิดจากการให้ใชท้รัพยสิ์นโดยไม่คิดค่าตอบแทน 

- รายไดท่ี้มกัถูกเจา้พนกังานประเมินมีอะไรบา้ง 

- การขายสินคา้หรือให้บริการตํ่ากวา่ราคาตลาดทาํอยง่ไร ให้สรรพากร

ยอมรับไม่ถูกประเมิน 

- กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายทรัยพสิ์นประเด็นท่ีมกัถูกเพง่เล็งจากเจา้

พนกังานประเมิน 

- นาํรถยนตส่์วนตวัของพนกังานมาใชง้านของกิจการค่านํ้ามนัรถยนตจ์ะถือ

เป็นรายจ่ายของกิจการไดห้รือไม่ 

- กิจการทาํประกนัภยัให้แก่พนกังาน กรรมการ หรือผูบ้ริหารของกิจการจะ

ถือเป็นรายจ่ายไดห้รือไม่ 

- บริจาคอยา่งไรจึงจะถือเป็นรายจ่ายได ้และไดรั้บประโยชน์ทางภาษี  

- ซ้ือบตัรการกุศลจะถือเป็นการกุศลสาธารณะไดห้รือไม่ 

- ซ้ือดอกไมไ้หวพ้ระ เช่าพระบูชา ค่าทาํบุญเล้ียงพระถือเป็นรายจ่ายได้

หรือไม่ 

- ปัญหาท่ียงัคงมีอยูใ่นการยืน่เสียภาษีมูลค่าเพ่ิม 

- ประเด็นสาํคญัท่ีควรทราบเก่ียวกบัการเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม 

- ภาระภาษีธุรกิจเฉพาะ และการซ้ือขายจดัสรรท่ีดินตามกฎหมายวา่ดว้ยการ

ควบคุม การจดัสรรท่ีดิน การขายอาคารชุดตามกฎหมายวา่ดว้ยอาคารชุด  

- ปัญหาเงินกูย้มืกรรมการกบัภาษีธุรกิจเฉพาะ 

- การหกัภาษีเงินได ้ณ  ท่ีจ่ายท่ีบริษทัมกัละเลยและถูกประเมินเพ่ิมเติม 

เสมอ 

  

ชัว่โมงการพฒันาความรูต่้อเน่ือง

สาํหรบัผูท้าํบญัชี และผูส้อบบญัชี 

นับเป็นด้านอ่ืน ๆ จาํนวน 6 ชัว่โมง 

กาํหนดการอบรม 

วนัเสารท่ี์ 20 สิงหาคม 2554เวลา 08.00 – 16.30 น. 

08.00 - 09.00 น.  ลงทะเบยีน  

09.00 - 10.30 น.  Update ภาษอีากรทีม่กีารเปลีย่นแปลง 

10.30 – 10.45 น.  พกัรบัประทานอาหารว่าง  

10.55 – 12.00 น. หลกัการรบัรูร้ายได ้- ค่าใชจ้่ายทางภาษอีากร 

12.00 – 13.00 น.  พกัรบัประทานอาหารกลางวนั  

13.00 – 15.00 น.  หลกัการรบัรูร้ายได ้ – ค่าใชจ้่ายทางภาษอีากร (ต่อ) 

15.00 – 15.15 น.  พกัรบัประทานอาหารว่าง  

15.25 – 16.30 น.  - ประเดน็ปญัหาทีพ่บเสมอ + วธิแีกไ้ข 

    - ถาม-ตอบขอ้ซกัถาม  
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1. ท่านต้องการให้ออกใบเสร็จในรูปแบบใด(โปรดระบุเพยีง 1 รูปแบบ) 

 1. ออกใบเสร็จในรูปแบบบุคคลธรรมดา 

              นาย / นาง / นางสาว............................................................................................................................................... 

 2. ออกใบเสร็จในรูปแบบช่ือองคก์ร 

             ช่ือองคก์ร................................................................................................................................................................. 

             ช่ือผูเ้ขา้อบรม.......................................................................................................................................................... 

             ................................................................................................................................................................................ 

            * หมายเหตุ  การออกใบเสร็จในนามบริษัท ไม่สามารถใช้ส่วนลดจากการเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้ 

ท่ีอยูใ่นการออกใบเสร็จรับเงิน  

     ………………………………………………………………………………………………………………….............................. 

     ………………………………………………………………………………………………………………….............................. 

     ………………………………………………………………………………………………………………….............................. 

โทรศพัท.์................................................โทรสาร.............................................โทรศพัทมื์อถือ............................................ 

 

2. กรุณากรอกข้อมูลต่อไปน้ีให้สมบูรณ์ 

   (ขอความร่วมมือกรอกให้ครบทุกข้อเน่ืองจากเป็นข้อมูลทีใ่ช้ในการออกใบเสร็จและจัดทาํใบประกาศ) 

2.1 ท่านตอ้งการรับใบรับรองการอบรมหรือไม่   รับ  ไม่รับ 

2.2 ท่านเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบญัชีฯ หรือไม่    เป็น  ไม่เป็น 

2.3 หากท่านเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบญัชีฯรหสัสมาชิกฯ คือ.........................................................................(11 หลกั) 

2.4 ท่านเป็นผูท้าํบญัชีหรือไม่     เป็น  ไม่เป็น 

2.5 หากท่านเป็นผูท้าํบญัชีฯเลขท่ีผูท้าํบญัชี  คือ.........................................................................(8 หลกั) 

2.6 ท่านเป็นผูส้อบบญัชีหรือไม่     เป็น  ไม่เป็น 

2.7 หากท่านเป็นผูส้อบบญัชีเลขท่ีผูส้อบบญัชี  คือ.........................................................................(4 หลกั) 
 

 

พร้อมกนัน้ีไดช้าํระค่าธรรมเนียมการอบรมแลว้เป็นเงิน..................บาท (.....................................................................)  

โดยโอนเงินเขา้บญัชี “สภาวิชาชีพบญัชี สาขานครราชสีมา” ประเภทบญัชี : เงินฝากสะสมทรัพย ์ธ.กรุงเทพ สาขายอ่ย ถ.สุรนารายณ์ 

เลขท่ีบญัชี 720-0-07999-9 

 

 

 

ใบสมคัร 
“Update ภาษีอากร VS การรบัรู้รายได้ค่าใช้จ่ายทางภาษีอากร 

(พร้อมประเดน็ปัญหาทีม่กัตรวจพบเสมอและวิธีแก้ไข” 
วนัเสารที์ ่ 20 สิงหาคม 2554 

 

ลงชื่อ........................................................  

(..............................................................)  

วนัที.่....................................................... 
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  กรณีใชอ้ตัราสมาชิกประเภทบุคคล ออกใบกาํกบัภาษีในนามสมาชิก และ นิติบุคคลท่ีข้ึนทะเบียนกบัสภาฯ  

      ออกใบกาํกบัภาษีในนามบริษทั/องคก์รท่ีข้ึนทะเบียน 

  การเขา้อบรมตามหลกัสูตรของสภาฯ  เป็นสิทธ์ิเฉพาะผูส้มคัรท่ีระบุช่ือในใบสมัครเท่าน้ัน สภาฯ ไม่อนุญาตให้ 

สับเปลี่ยนผูแ้ทนเขา้รับการอบรมตามวนัและเวลาท่ีตอ้งการ   แต่ทั้งน้ีหากประสงคจ์ะเปล่ียนแปลงช่ือหรือโอนสิทธ์ิ  

      การเขา้รับการอบรมใหบุ้คคลอ่ืน  โปรดแจง้เจา้หนา้ท่ีสภาฯ ล่วงหนา้ 3 วนัทาํการ  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

เรียน 

ถ้าไม่ถึงผูร้บักรณุาส่งคืน สาํนักงานสาขานครราชสีมา สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์ 

อาคารคณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เลขที ่744 ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 

สาํนักงานสาขานครราชสีมา สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ์ 

อตัราค่าธรรมเนียมการอบรม 
(รวมเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง อาหารกลางวนั) 

 

ผูที้เ่ป็นสมาชิกสภาฯ 
สมคัรวนัน้ี ถงึ 11ส.ค. 2554ราคา  1,000 บาท    รวม VAT 1,070 บาท 

สมคัร 12 -19 ส.ค. 2554       ราคา  1,200 บาท    รวม VAT 1,284 บาท 

ผูที้มิ่ได้เป็นสมาชิกสภาฯ 
สมคัรวนัน้ี ถงึ 11ส.ค. 2554  ราคา  1,300 บาท    รวม VAT 1,391 บาท 

สมคัร 12 -19 ส.ค. 2554       ราคา  1,500 บาท    รวม VAT 1,605 บาท 

การชาํระเงิน 
1. นําฝากเงนิสด/เชค็ เขา้บญัช ี “สภาวชิาชพีบญัช ีสาขานครราชสมีา” 

   ประเภทบญัช ี: เงนิฝากสะสมทรพัย ์ธ.กรุงเทพ สาขาย่อย ถ.สรุนารายณ์ 

   เลขทีบ่ญัช7ี20-0-07999-9 

2. แล้ว Faxสาํเนาใบโอนเงนิพรอ้มใบสมคัร ไปที0่ 4423 3076 

 
 
 

 

 

สถานทีจ่องบตัร / รบัสมคัร / อบรม 
 

สภาวชิาชพีบญัช ีในพระบรมราชูปถมัภ ์สาขานครราชสมีา 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน นครราชสมีา 

744 ถ.สรุนารายณ์ ต.ในเมอืง อ.เมอืงจ.นครราชสมีา 30000 

โทร. 0 4423 3000, 0 4424 2978-9 ต่อ 3600  

Fax : 0 4423  3076 

 
 

 

เพือ่ใหก้ารสมคัรอบรม 

สมบรูณ์และถกูต้อง 
กรณุาโทรศพัทย์นืยนัการ Faxเอกสารชาํระเงนิ 

ที ่คุณณฐัธดิา  

ไดท้ีห่มายเลข0 4423 3076ต่อ 3606 

หรือ 088-4797976, 086-4687236 
 

 
พิเศษสาํหรบัผูที้ส่มคัรเป็นกลุ่ม 

   สมคัร 5 คน จ่ายเพียง 4 คนเท่านัน้ (ไม่สามารถใช้ร่วมกบับตัร Gift Voucher ได้)   
       
      


