
 
 
 
 
สามารถนบัชัว่โมงการพฒันาความรู้ตอ่เน่ือง 
สําหรับผู้สอบบญัชีรับอนญุาตและผู้ ทําบญัชี 

“วิชาอ่ืนๆ” ได้จํานวน 6.00 ชัว่โมง 

 
การบนัทึกรายการทางบญัชีของกิจการนั้น ผูท้าํบญัชีจะตอ้งลงรายการต่างๆใหถู้กตอ้ง

ตามมาตรฐานการบญัชีโดยทัว่ไป แต่ ณ วนัหน่ึงเจา้หน้าท่ีสรรพากรแจง้เขา้ตรวจสภาพ
กิจการ พร้อมทั้งขอตรวจเอกสารการยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย, ภาษีเงินไดนิ้ติ
บุคคล และไดก้ระทบยอดอาจพบความเหมือนและความต่างของเอกสารเหล่านั้น เป็นเหตุ
ใหถู้กเรียกประเมินภาษีอากร 
 ทางสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ์ สํานักงานสาขาสุราษฎร์ธานี จึงไดจ้ดั
หลกัสูตรการอบรมน้ีข้ึน เพื่อจะไดท้ราบแนวนโยบายการตรวจสอบของกรมสรรพากรปี 
2554 เพื่อท่ีผูรั้บผิดชอบทุกท่านจะไดไ้ม่ตอ้งมีความกงัวลใจในการท่ีจะเตรียมตวัพบกบั
เจา้หนา้ท่ีสรรพากร 
 

วตัถุประสงค์      ผู้ควรเข้ารับการอบรม 

1. เพ่ือพฒันาและเสริมสร้างความรู้ความสามารถใหแ้ก่   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
    ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี      ผูท้าํบญัชี 
2. เพ่ือใหก้า้วทนัภาพรวมของการวางแผนภาษีอยา่งครบ  ผูส้นใจทัว่ไป 
   วงจร 

3. เพ่ือใหกิ้จการเสียภาษีอยา่งมีประสิทธิภาพดว้ยความ  วทิยากร 
   ประหยดัและถูกตอ้งตามกฎหมาย 
4. เพ่ือเป็นการใหค้วามรู้ต่อเน่ืองทางวชิาชีพบญัชีใหแ้ก่     นิติกรระดบัเช่ียวชาญ 
   นกับญัชีและผูส้นใจทัว่ไป        สาํนกักฎหมาย กรมสรรพากร 

ความเหมอืนและความแตกต่างจากการกระทบยอด 
ภพ. 30, ภงด. 53, ภงด. 50 ทีม่กัถูกประเมนิภาษจีากสรรพากร 

 

             สภาวชิาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถมัภ์ สํานักงานสาขาสุราษฎร์ธานี 

วนัเสาร์ที ่17 กนัยายน 2554 

เวลา 08.00 – 16.00 น. 
ห้องนางยวน โรงแรมร้อยเกาะ 

วทิยากร 

คุณชุมพร  เสนไสย 

นิติกรระดบัเช่ียวชาญ 
สาํนกักฎหมาย กรมสรรพากร 

 



 
 
 

วนัเสาร์ที ่17 กนัยายน 2554 
เวลา 08.30 – 10.00 น. - ถา้รายไดต้าม ภงด. 50 เปรียบเทียบกบั ภพ. 30  

  ในรอบ 12 เดือน ไม่เท่ากนั ควรวเิคราะห์อยา่งไร 
- การกระทบยอด ภงด. 50, ภพ. 30, ภงด. 53 

เวลา 10.00 – 10.15 น. - พกัรับประทานอาหารวา่ง 
เวลา 10.15 – 12.00 น. - สินคา้ขาดจากรายงานสินคา้และวตัถุดิบ  

 เหตุภยัทางธรรมชาติ 
- วธีิปฏิบติัในส่วนของสินคา้ส่งเสริมการขาย 

 - การบริจาคสินคา้ (มาตรา 3 (4) แห่งพระราชกฤษฎีกา  
  (ฉบบัท่ี 239)) 

- การนาํสินคา้ของกิจการมาใชใ้นกิจการใหบ้ริการของ 
 ตนเอง 
- ขายสินคา้โดยผูซ้ื้อทยอยรับมอบสินคา้ 

เวลา 12.00 – 13.00 น. - พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
เวลา 13.00 – 14.30 น. - การกระทบยอด ภงด. 50,  ภพ. 30 กรณีการใหบ้ริการ 
เวลา 14.30 – 14.45 น. - พกัรับประทานอาหารวา่ง 
เวลา 14.45 – 16.00 น. - กรณีศึกษา ความแตกต่างความเหมือน CIT : VAT 

1. สินคา้ทดลองใช ้
2. การทาํลายสินคา้ 
3. ขายสินคา้ใหผู้ซ้ื้อในต่างประเทศแต่ส่งมอบในไทย 
4. ขายทรัพยสิ์นท่ีมีไวใ้นการประกอบกิจการ 
5. สินคา้ขาดจากรายงานสินคา้โดยถูกขโมย 
6. ขายซากอะไหล่เก่า 
7. ค่าเสียหายท่ีเรียกเกบ็จากลูกคา้ 
8. ขายสินคา้พร้อมติดตั้ง 
9. ดอกเบ้ียผดินดัชาํระราคาสินคา้ 
10. สินคา้ชาํรุดเสียหายส่งสินคา้ใหม่ไปทดแทน 
11. ส่งเสริมการขาย การใหส่้วนลดของแถม 
12. เงินชดเชยความเสียหายจากการเลิกสญัญา 
13. ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการปฏิบติังานของพนกังาน 
14. ซ้ือทรัพยสิ์นมาบริจาค 



ค่าธรรมเนียมเข้าอบรม 
  สมาชิกสภา  1,700   บาท รวม  VAT  เป็น  1,819  บาท      
  บุคคลทั่วไป  1,900   บาท รวม  VAT  เป็น  2,033  บาท 

ค่าธรรมเนียมอตัราพเิศษ 
(สมัครและชําระเงินภายในวนัที่  8 กนัยายน  2554) 

  สมาชิกสภา  1,200   บาท รวม  VAT  เป็น  1,248  บาท      
  บุคคลทั่วไป  1,400   บาท รวม  VAT  เป็น  1,498  บาท 

รวมเอกสารประกอบการสัมมนา   
อาหารกลางวนัและอาหารว่าง 

 กรณใีช้อตัราสมาชิกประเภทบุคคล 

       ออกใบกาํกบัภาษใีนนามสมาชิก และนิติบุคคลที ่
ขึน้ทะเบยีนกบัสภาออกใบกาํกบัภาษใีนนาม
บริษทั/องค์กรทีข่ึน้ทะเบยีน 

  สภาฯไม่อยู่ในข่ายทีต้่องถูกหักภาษ ีณ ทีจ่่าย  

        
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กรุณาระบุ  ช่ือ – ที่อยู่  ที่ต้องการให้ออกใบกาํกบัภาษี  (โปรดระบุให้ชัดเจน) 
นาย/นางนางสาว…………………………………….…..…………ตําแหน่ง ............................................... 
โทรศัพท์…………………………………….………โทรสาร……………………………………………… 

   สมาชิกสภาวชิาชีพบัญชี   รหัสสมาชิก…………………………….….…      ไม่เป็นสมาชิก 
สําหรับผู้ที่ประสงค์จะนับช่ัวโมงการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวชิาชีพ (CPD)  (โปรดระบุ) 

    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  เลขทะเบียน…………………        ผู้ทําบัญชี รหัสเลขที่………………...  
  นําฝากเงนิสด/เช็คเข้าบัญชี 

ช่ือบัญชี  :  สภาวชิาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์    สํานักงานสุราษฎร์ธานี     
   ประเภทบัญชี  :  ออมทรัพย์ 

ธนาคาร  :  ธนาคารไทยพาณิชย์  จํากดั  (มหาชน)    สาขาสุราษฎร์ธานี   
เลขทีบ่ัญชี   552-2-56439-4 

  เงนิสด  ชําระโดยตรง  ณ  ที่ทาํการสภาวชิาชีพบัญชี  ในพระบรมราชูปถัมภ์  สํานักงานสาขาสุราษฎร์ธานี 
 

ลงช่ือ……………………………..……………….ผู้สมัคร    
วนัท่ี…………..………………………. 

 



คุณอรัญญา  ปรางช่วยทพิย์  
สภาวชิาชีพบัญชี  ในพระบรมราชูปถัมภ์ สํานักงานสุราษฎร์ธานี 
อาคาร  1  ช้ัน  1  วทิยาลยัอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 
อาํเภอเมือง  จังหวดัสุราษฎร์ธานี 
โทร. 0-7727-5940 , 087-8948926   โทรสาร  0-7727-5941 

 
 

   กรุณานําส่ง 
 
 
     




