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สัญญาทางธุรกิจ 
และภาษีตามประมวลรัษฎากร

อััตราค่่าสััมมนา

6,900 บาท 

(รวม VAT แล้้ว)

6,448.60 + 451.40 บาท  

รวมอัาหารเช้้า อัาหารกล้างวัน

ช้า กาแฟ อัาหารว่าง 

แล้ะ เอักสัารประกอับ

การสััมมนา

วันที่ เวลา สถานที่

วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 9.00 น. - 17.30 น.
โรงแรม แบ็งคอก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค

(สุขุมวิท 22 - BTS พร้อมพงษ์)
โทร : 02-059-5555

สัญญา : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสัญญา
• ความหมายตาม ป.แพ่งและพาณิชย์
• แบบของสัญญากฎหมาย
 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีตาม ป.รัษฎากร : 
 ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
 และอากรแสตมป์

สัญญาซื้อขาย 
• การรับรู้รายได้ตามหลักการบัญชี
• นิยามคำาว่า “ขาย” ตาม ป.รัษฎากร
• ความแตกต่างระหว่างสัญญาซื้อขายและสัญญาอื่นๆ  :   
 ป.แพ่งและพาณิชย์ คำาพิพากษาศาลฎีกา และ Tax ruling   
 ของกรมสรรพากร 
• ประเด็นทางภาษี : ฝากขายสินค้า ขายสินค้าส่งออกไปต่าง  
 ประเทศ 
• ภาษีหัก ณ ที่จ่ายกรณีขายสินค้าหรือรับจ้างผลิตตามคำาสั่ง   
 ขายสินค้าพร้อมติดตั้ง

สัญญาจ้างทำาของ
• ข้อพิจารณาความแตกต่างระหว่างสัญญาจ้างทำาของและ
 สัญญาซื้อขาย
• นิยามคำาว่า “ให้บริการ” ตาม ทป.4/2528
• กิจการให้บริการกับการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
• ภาษีหัก ณ ที่จ่ายกรณีค่าซ่อมและค่าอะไหล่
• ตราสารจ้างทำาของที่เสียอากรแสตมป์
 ตาม ป.153/2559

สัญญาเช่าทรัพย์สิน
• ความหมายสัญญาเช่าทรัพย์สิน
 ตาม ป.แพ่งและพาณิชย์
• สัญญาเช่าทรัพย์สิน : การรับรู้รายได้ทาง
 บัญชีและเกณฑ์สิทธิทางภาษี
• กิจการให้เช่าซื้อ และสัญญาเช่าทรัพย์สิน  
 แบบลีสซิ่ง
• ภาษีหัก ณ ที่จ่ายกรณีค่าเช่าหรือค่าบริการ
• สัญญาเช่าทรัพย์และปัญหาการเสียอากร  
 แสตมป์ตาม ป.153/2559

สัญญารับขน
• ความหมายสัญญารับขนตาม ป.แพ่งและ
 พาณิชย์
• Tax ruling ของกรมสรรพากรการให้บริการ
 ด้านโลจิสติกส์
• ภาษีหัก ณ ที่จ่ายกรณีค่าเช่า ค่าบริการ
 หรือค่าขนส่ง

สัญญากู้ยืมเงิน
• ภาษีธุรกิจเฉพาะ : การประกอบธุรกิจเยี่ยง
 ธนาคารพาณิชย์

ประเด็นปัญหาที่ต้องระวังเป็นพิเศษ 
เพื่อหลีกเลี่ยงเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม 
ทางภาษีสรรพากร

CPD
ผู้้้สอบบัญชีี (CPA) อ่่นๆ 6.30 ชีม. จรรยาบรรณ 0.30 ชีม.

ผู้้้ทำบัญชีี อ่่นๆ 7.00 ชีม.

อาจารย์ สาโรชี ทองประคำา
ผู้้้เชีี่ยวชีาญกฎหมายภาษีสรรพากร

ประเด็นปัญหาทางภาษีที่มักผิด
เกี่ยวกับสัญญาทางธุรกิจ
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วันที่ เวลา สถานที่

วันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 9.00 น. - 17.30 น.
โรงแรม แบ็งคอก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค

(สุขุมวิท 22 - BTS พร้อมพงษ์)
โทร : 02-059-5555

ครบครัน
  กฎหมายลูกหนี้และเช็ค
    สำาหรับนักบัญชี
อาจารย์ รุ่งโรจน์ ร่่นเริงวงศ์
อดีตผู้้้พิพากษาอาวุโสศาลอุทธรณ์
อาจารย์ผู้้้เชีี่ยวชีาญกฎหมายธุรกิจ

 กฎหมายลูกหนี้

• หนี้ที่ชอบด้วยกฎหมายและไม่ชอบด้วยกฎหมายมีลักษณะอย่างไร
• เจ้าหนี้จะเรียกร้องให้ลูกหนี้ชำาระหนี้ได้เมื่อใด
• เมื่อใดจึงจะถือว่าลูกหนี้ผิดนัด แล้วลูกหนี้ต้องรับผิดต่อเจ้าหนี ้
 อะไรบ้าง เช่น เสียดอกเบี้ย ถูกปรับ และอื่นๆ
• ลูกหนี้ชำาระหนี้อย่างไรจึงถูกต้องสมบูรณ์ เช่น ชำาระที่ไหน 
 ชำาระอย่างไร ชำาระแก่ใคร 
• อายุความคืออะไร เมื่อใดจึงขาดอายุความ ทำาอย่างไร 
 จึงจะทำาให้อายุความสะดุดหยุดลง หรืออายุความสะดุด
 หยุดอยู่ มีกี่วิธีอะไรบ้าง
• การรับสภาพหนี้คืออะไร ต้องทำาอย่างไร
• วิธีการหักกลบลบหนี้ที่ถูกต้อง มีอย่างไร
• หลักเกณฑ์และวิธีการทำาสัญญาประนีประนอมยอมความ
• การแปลงหนี้ใหม่ มีหลักเกณฑ์อย่างไร
• การโอนสิทธิเรียกร้อง ทำาอย่างไรจึงถูกต้อง
• บุริมสิทธิมีอะไรบ้าง ใครบ้างเป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิ
• หนี้มีประกันเป็นอย่างไร มีสิทธิดีกว่าเจ้าหนี้อื่นอย่างไร
• หนี้คุ้มครองผู้บริโภคต่างจากหนี้ทั่วไปอย่างไร
• การชำาระหนี้ด้วยตั๋วเงิน เช่น เช็ค ต่างจากการชำาระหนี้ทั่วไปอย่างไร
• การปรับโครงสร้างหนี้ ต้องทำาอย่างไรจึงจะบังคับและลดภาษีได้
• ลักษณะของหนี้สูญและวิธีการหักหนี้สูญมีอย่างไร
• ประเด็นกฎหมายที่สำาคัญด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวกับลูกหนี้

 กฎหมายเช็ค

• เช็คคืออะไร
• วิธีดูเช็คนั้นมีความสมบูรณ์ของเช็คตามกฎหมายหรือไม่ 
 ถ้าผู้จ่ายเช็คไม่ลงวันที่ในเช็ค จะมีผลเสียอย่างไร
• เช็คมีกี่ประเภท อะไรบ้าง
• การอาวัล วิธีอาวัล ผลของการอาวัล
• การโอนเช็ค มีกี่วิธี แต่ละวิธีมีผลแตกต่างกันอย่างไร
• เช็คแก้ไขคืออะไร มีผลใช้ได้ตามกฎหมายหรือไม่ ผู้รับเช็ค 
 ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับการรับเช็คดังกล่าวอย่างไร
• ผู้รับเช็คมีสิทธิปฏิเสธการรับเช็คดังกล่าวโดยขอให้ผู้จ่ายเช็ค 
 ออกเช็คให้ใหม่ได้หรือไม่
• การกำาหนดมิให้นำาเช็คที่มีการแก้ไขหรือขูด ขีดฆ่่า 
 เข้าเรียกเก็บในระบบการหักบัญชีเช็ค 
 จะเป็นการขัดต่อกฎหมายหรือไม่ อย่างไร
• วิธีการเรียกเงินตามเช็ค มีกี่วิธี อะไรบ้าง แต่ละวิธีมีผลแตกต่างกัน 
 อย่างไร
• ธนาคารมีสิทธิปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คในกรณีใดบ้าง
• วิธีการไล่เบี้ยให้ใช้เงินตามเช็คต้องดำาเนินการอย่างไร
• อายุความของคดีเช็ค
• ข้อควรระวังเกี่ยวกับการใช้เช็ค
 - ผู้ออกเช็ค
 - ผู้รับเช็ค
• การพิจารณาคดีเกี่ยวกับเช็คและตั๋วเงินในศาล  
 กรณีประเภทใดที่มีผู้ฟ้องร้องและนำาส่งขึ้นมาให้ศาล 
 พิจารณาคดีเป็นจำานวนมากที่สุดในแต่ละปี
• ประเด็นกฎหมายที่สำาคัญด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวกับเช็ค

อััตราค่่าสััมมนา

6,900 บาท 

(รวม VAT แล้้ว)

6,448.60 + 451.40 บาท  

รวมอัาหารเช้้า อัาหารกล้างวัน

ช้า กาแฟ อัาหารว่าง 

แล้ะ เอักสัารประกอับ

การสััมมนา

CPD
ผู้้้สอบบัญชีี (CPA) อ่่นๆ 6.30 ชีม. จรรยาบรรณ 0.30 ชีม.

ผู้้้ทำบัญชีี อ่่นๆ 7.00 ชีม.

กฏหมายลูกหนี้ และเช็คเบื้องต้นที่นักบัญชีควรรู้
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วันที่ เวลา สถานที่

วันพุธที่ 19 เมษายน 2566 9.00 น. - 17.30 น.
โรงแรม แบ็งคอก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค

(สุขุมวิท 22 - BTS พร้อมพงษ์)
โทร : 02-059-5555

รู้ทัน รู้ครบ
ภาษีอิเล็กทรอนิกส์ 
ทั้งระบบ ปี 66

	 •	 ภาษีีหััก	ณ	ที่ี�จ่่าย	กับระบบ	e-Withholding	Tax	
  - ความรู้ทั่วไปกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย
  - ความรูท่ั้วไปเก่ียวกับการนำส่งเงนิภาษผ่ีานระบบ e-Withholding Tax 
  - การนำส่งเงินภาษีที่สามารถใช้งานผ่านระบบ e-Withholding Tax 
  - สิทธิ หน้าที่และความรับผิดความรับผิดตามกฎหมาย 
	 •	 หัลักัเกณฑ์์	วิธีิีการ	เงื่่�อนไข	แลัะระยะเวิลัาการให้ับรกิาร	e-withholding	Tax	
  - ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ e-Withholding Tax 
  - หน้าที่ของผู้มีหน้าที่หักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 
  - หน้าที่ของผู้ถูกหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 
  - บทบาทของธนาคารในฐานะผูใ้ห้บรกิารในระบบ e-Withholding Tax 
  - การออกหลักฐานการแสดงการถูกหักภาษี 
  - การนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายเพิ่มผ่านระบบ e-Withholding Tax 
  - การตรวจสอบข้อมูลการหกัและถกูภาษผ่ีานระบบ e-Withholding Tax
  - สรุปหน้าที่และความรับผิดที่เปลี่ยนแปลง 
	 •	 สิิที่ธีิประโยชน์จ่ากการใช้	e-Withholding	Tax	
  - ยกเว้นการออกหนังสือรับรองฯ ตามมาตรา 50 ทวิ 
  - การต่ออายุมาตรการภาษีสำหรับอัตราภาษีที่ต้องหักผ่าน
   ระบบ e-Withholding Tax ใหม่
  - การต่ออายุมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนใน
   ระบบ e-Withholding Tax
	 •	 e-Tax	Invoice	&	e-Receipt	
  - ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับใบกำกับภาษีในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
  - e-Tax Invoice ใหม่ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 384 (พ.ศ. 2565)
  - ใครมสีทิธิออก e-Tax Invoice & e-Receipt และขัน้ตอนการย่ืนคำขอ
  - การจัดทำ ส่ง รับ และเก็บรักษา e-Tax Invoice & e-Receipt
  - การจัดทำ e-Tax Invoice & e-Receipt ผ่านตัวแทน / Service Provider
  - การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสาร และการเพิ่มรายการที่เป็น
   สาระสำคัญใน e-Tax Invoice & e-Receipt

  - การตรวจสอบใบกำกับภาษี e-Tax Invoice & e-Receipt
  - การเป็นตัวแทน / Service Provider 
	 •	 e-Tax	Invoice	by	Email
  - การจัดทำ ส่ง รับ และเก็บรักษา e-Tax Invoice by Email ใหม่
  - การตรวจสอบใบกำกับภาษี e-Tax Invoice by Email
  - ความแตกต่างของ e-Tax Invoice by Email กับ e-Tax Invoice   
   and e-Receipt
	 •	 e-Stamp	กับตราสิารอิเลั็กที่รอนิกสิ์	
  - ความหมายของอากรแสตมป์ 
  - ตราสารที่ต้องเสียอากรแสตมป์ 
  - ผู้มีหน้าที่เสียอากร 
  - ข้อยกเว้นไม่ต้องเสียอากรแสตมป์ 
  - วิธีการเสียอากร 
  - การปิดแสตมป์ที่มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย 
  - ความรับผิดกรณีเสียอากรไม่ถูกต้อง 
  - วิธีการคิดเงินเพิ่มอากร 
  - การขอลดเงินเพิ่มอากร 
  - การขอคืนเงินอากร 
  - การอุทธรณ์ 
  - ตราสารอิเล็กทรอนิกส์ 
  - ผู้มีสิทธิเสียอากรแสตมป์สำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์ 

  - ขั้นตอนการเสียอากรแสตมป์สำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์ 
  - วันที่บังคับใช้สำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์ 
	 •	 ที่ิศที่างื่ในอนาคตของื่ภาษีีอิเลั็กที่รอนิกสิ์	

อััตราค่่าสััมมนา

6,900 บาท 

(รวม VAT แล้้ว)

6,448.60 + 451.40 บาท  

รวมอัาหารเช้้า อัาหารกล้างวัน

ช้า กาแฟ อัาหารว่าง 

แล้ะ เอักสัารประกอับ

การสััมมนา

วิทยากร ผู้้้เชีี่ยวชีาญกฎหมายภาษีสรรพากร

Update กฏหมายภาษียุค Digital ปี 66
e-Withholding Tax, e-Tax Invoice & e-Receipt

e-Stamp และทิศทางในอนาคต

CPD
ผู้้้สอบบัญชีี (CPA) อ่่นๆ 6.30 ชีม. จรรยาบรรณ 0.30 ชีม.

ผู้้้ทำบัญชีี อ่่นๆ 7.00 ชีม.



รหัสหลักสูตร A 12

TFRS for PAEs  
(Non Financial Assets)

รศ.ดร.วรศักดิ� ทุมมานนท์
ประธานคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีี สภาวิชีาชีีพบัญชีีฯ
อาจารย์ประจำคณะพาณิชียศาสตร์และการบัญชีี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย

• TAS  2  สินค้าคงเหล่อ (ปรับปรุง 2565)
• TAS  16  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ปรับปรุง 2565)
• TAS  36  การด้อยค่าของสินทรัพย์ (ปรับปรุง 2565)
• TAS  38  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ปรับปรุง 2565)
• TFRS  5  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถ่อไว้เพ่่อขายและการดำาเนินงานที่ยกเลิก 
   (ปรับปรุง 2565)
• TFRIC 1  การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการร่้อถอน การบ้รณะ และ
   หนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

วันที่ เวลา สถานที่

วันพุธที่ 26 เมษายน 2566 9.00 น. - 17.30 น.
โรงแรม แบ็งคอก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค

(สุขุมวิท 22 - BTS พร้อมพงษ์)
โทร : 02-059-5555

อััตราค่่าสััมมนา

6,900 บาท 

(รวม VAT แล้้ว)

6,448.60 + 451.40 บาท  

รวมอัาหารเช้้า อัาหารกล้างวัน

ช้า กาแฟ อัาหารว่าง 

แล้ะ เอักสัารประกอับ

การสััมมนา

Update TFRS for PAEs ที่ต้องรู้ ปี 66

CPD
ผู้้้สอบบัญชีี (CPA) บัญชีี 6.30 ชีม. จรรยาบรรณ 0.30 ชีม.

ผู้้้ทำบัญชีี บัญชีี 7.00 ชีม.



รศ.ดร.วรศักดิ� ทุมมานนท์
ประธานคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีี สภาวิชีาชีีพบัญชีีฯ
อาจารย์ประจำคณะพาณิชียศาสตร์และการบัญชีี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย

อััตราค่่าสััมมนา

6,900 บาท 

(รวม VAT แล้้ว)

6,448.60 + 451.40 บาท  

รวมอัาหารเช้้า อัาหารกล้างวัน

ช้า กาแฟ อัาหารว่าง 

แล้ะ เอักสัารประกอับ

การสััมมนา

รหัสหลักสูตร A 13

TFRS 9 ปี 66 
(สำาหรับองค์กรที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน)
หลักการ และประเด็นปัญหาที่น่าสนใจ
ผู้ศ.ดร.สันสกฤต วิจิตรเลขการ
อาจารย์ประจำคณะพาณิชียศาสตร์และการบัญชีี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ เวลา สถานที่

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 9.00 น. - 17.30 น.
โรงแรม แบ็งคอก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค

(สุขุมวิท 22 - BTS พร้อมพงษ์)
โทร : 02-059-5555

• ภาพรวมของเคร่่องม่อทางการเงิน สินทรัพย์ทางการเงิน 
 หนี้สินทางการเงินและตราสารทุน
• หุ้นก้้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน (Perpetual Bond) 
 และประเด็นในการรายงานทางการเงิน
• การจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน
 - ภาพรวมการจัดประเภทฯ และประเด็นที่น่าสนใจ
 - ประเด็นการวัดม้ลค่ายุติธรรมสำาหรับสินทรัพย์ทางการเงิน
 - ตราสารหนี้และตัวอย่างประกอบการบันทึกบัญชีี
  - วิธีราคาทุนตัดจำาหน่าย (Amortized Cost - AMC)
  - วิธีม้ลค่ายุติธรรมผู้่านกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่่น 
   (Fair Value through OCI – FVOCI)
  - วิธีม้ลค่ายุติธรรมผู้่านกำาไรขาดทุน 
   (Fair Value through PL- FVPL)
 - ตราสารทุนและตัวอย่างประกอบการบันทึกบัญชีี
  - วิธีม้ลค่ายุติธรรมผู้่านกำาไรขาดทุน 
   (Fair Value through PL- FVPL)
  - วิธีม้ลค่ายุติธรรมผู้่านกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่่น 
   (Fair Value through OCI – FVOCI)
• การตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงิน

• การด้อยค่า
 - หลักการของวิธี General Model และ วิธี Simplified Model
 - เงินลงทุนในตราสารหนี้วิธีราคาทุนตัดจำาหน่ายและตัวอย่างประกอบ
   การบันทึกบัญชีี
 - เงินลงทุนในตราสารหนี้วิธีม้ลค่ายุติธรรมผู้่านกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่่น
   และตัวอย่างประกอบการบันทึกบัญชีี
• การจัดประเภทหนี้สินทางการเงิน
 - วิธีราคาทุนตัดจำาหน่าย (Amortized Cost - AMC)
 - วิธีม้ลค่ายุติธรรมผู้่านกำาไรขาดทุน 
   (Fair Value through PL- FVPL)
• การตัดรายการหนี้สินทางการเงิน
• ตัวอย่างการรายงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียน
 ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในประเด็นที่น่าสนใจ
 ของเคร่่องม่อทางการเงิน
• ประเด็น Climate-related Risk และประเด็นอ่่นๆ 
 ที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเคร่่องม่อทางการเงิน

อััตราค่่าสััมมนา

6,900 บาท 

(รวม VAT แล้้ว)

6,448.60 + 451.40 บาท  

รวมอัาหารเช้้า อัาหารกล้างวัน

ช้า กาแฟ อัาหารว่าง 

แล้ะ เอักสัารประกอับ

การสััมมนา

 Update TFRS 9 ปี 66
ประเด็นปัญหาในทางปฏิบัติ และแนวทางแก้ไขที่น่าสนใจ

CPD
ผู้้้สอบบัญชีี (CPA) บัญชีี 6.30 ชีม. จรรยาบรรณ 0.30 ชีม.

ผู้้้ทำบัญชีี บัญชีี 7.00 ชีม.



รหัสหลักสูตร A 14

ภาษ ีจากการ
จ่ายเงินไปต่างประเทศ ทั้งระบบ
และอนุสัญญาภาษีซ้อน

การเสิียภาษีีของื่คนต่างื่ด้าวิ	
• จ่ายเงินให้คนต่างด้าวที่เข้ามาทำางานในประเทศไทย
• จ่ายเงินให้คนต่างด้าวที่ทำางานจากต่างประเทศ

การจ่่ายเงื่ินใหั้บริษีัที่ต่างื่ประเที่ศที่ี�เข้ามาประกอบ
กิจ่การในประเที่ศไที่ย
• เข้ามาตั้งสาขาในประเทศไทย ตามมาตรา 66 วรรค 2
• มีตัวแทน หรือส่งลูกจ้างเข้ามาในประเทศไทย 
 ตามมาตรา 76 ทวิ
 
การจ่่ายเงื่ินใหั้บริษีัที่ต่างื่ประเที่ศไม่ได้เข้ามาประกอบ
กิจ่การในประเที่ศไที่ย	
• เนื้อหาสำาคัญของกฎหมายมาตรา 70 
• ประเภทของเงินได้ที่ต้องรู้ ตามมาตรา 40 
• ลักษณะของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าโฆษณา ค่าเช่าทรัพย์สิน  
 ค่านายหน้า ค่าที่ปรึกษา ค่าบริการ 
 ค่าออกแบบ ค่าซอฟต์แวร์ ค่าสิทธิ ดอกเบ้ีย เงินปันผล

การย่�นแบบ	ภ.งื่.ด.53,	ภ.งื่.ด.54	ตามมาตรา	70	แลัะ
แบบ	ภ.พ.36	ตามมาตรา	83/6

วันที่ เวลา สถานที่

วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 9.00 น. - 17.30 น.
โรงแรม แบ็งคอก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค

(สุขุมวิท 22 - BTS พร้อมพงษ์)
โทร : 02-059-5555

ประเด็นปัญหัาการจ่่ายเงื่ินค่าซ่้อสิินค้าหัร่อค่าบริการไป
ต่างื่ประเที่ศ
• เนื้อหาสำาคัญของกฎหมายมาตรา 83/6 ที่แก้ไขใหม่ล่าสุด
• ลักษณะบริษัทต่างประเทศเข้ามาขายสินค้าและให้บริการ  
 ในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว
• การนำาเข้าบริการจากต่างประเทศ ตามมาตรา 77/2 วรรค 3
• e-Service กับบริษัทที่จด VAT 

การคำานวิณอัตราแลักเปลีั�ยนเงิื่นตราต่างื่ประเที่ศเป็นเงิื่นไที่ย
• อนุสัญญาภาษีซ้อน
• กำาไรจากธุรกิจ
• สถานประกอบการ
• การให้บริการส่วนบุคคล

ประเด็นการขอค่นภาษีี

กรณีศึกษีาการย่�นแบบ	ภ.งื่.ด.54	เปรียบเที่ียบแบบ	ภ.พ.36

อััตราค่่าสััมมนา

6,900 บาท 

(รวม VAT แล้้ว)

6,448.60 + 451.40 บาท  

รวมอัาหารเช้้า อัาหารกล้างวัน

ช้า กาแฟ อัาหารว่าง 

แล้ะ เอักสัารประกอับ

การสััมมนา

รู้ครบ จบทุกประเด็น 
เกี่ยวกับภาษีจากการจ่ายเงินไปต่างประเทศ

วิทยากร ผู้้้เชีี่ยวชีาญกฎหมายภาษีสรรพากร

CPD
ผู้้้สอบบัญชีี (CPA) อ่่นๆ 6.30 ชีม. จรรยาบรรณ 0.30 ชีม.

ผู้้้ทำบัญชีี อ่่นๆ 7.00 ชีม.



ค่าใช้จ่่ายในการส่่งบุุคคลากรเข้้าฝึึกอบุรม/ส่ัมมนา ส่ามารถหักค่าใช้จ่่ายทางภาษีีอากรได้้ 200%
ตามพระราชกฤษีฎีกา ฉบุับุที� 437

ขั้นตอนการสิมัครแลัะชำระค่าสิัมมนา
ขั้นตอนการสิมัคร		: สิ่งื่ใบสิมัครที่างื่อีเมลั์เพ่�อสิำรองื่ที่ี�นั�งื่ 
 E-mail	:	seminar@nycthailand.com

ขั้นตอนการชำระค่าสิัมมนา		:	 ชำระค่าสิัมมนาเป็น	เงื่ินโอนผ่่านธีนาคาร	เช็คบริษีัที่	
	 บัตรเครดิต	หัร่อ	QR	Code

ใบสิมัคร
(กรุณาเขียนตัวบรรจงเพื่อประโยชน์ในการออกใบเสร็จรับเงินและใบรับรองการเข้าสัมมนา) 

สิัมมนาหัลัักสิูตร		:		.....................................................................................................................................

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

รหััสิหัลัักสิูตร						:								 			วิันสิัมมนาวิันที่ี�			:		................................................................................

รหััสิหัลัักสิูตร						:								 			วิันสิัมมนาวิันที่ี�			:		................................................................................

เลัขบัตรประชาชน
ผู่้เข้าสิัมมนาช่�อ 

(นาย,นาง,นางสาว)....................................................นามสกุล.......................................................................

ที่อยู่เลขที่..........................................หมู่บ้าน/อาคาร.....................................................................................

หมู่....................................................ตรอก/ซอย...........................................................................................

ถนน..................................................แขวง/ตำาบล......................................เขต/อำาเภอ................................... 

จังหวัด...............................................รหัสไปรษณีย์.......................................................................................

โทรศัพท์..............................................................โทรศัพท์มือถือ.....................................................................

E-Mail...........................................................................................................................................................

ใบเสิร็จ่รับเงื่ิน
  ออกใบเสร็จในนามผู้เข้าสัมมนา

  อื่น ๆ (กรุณาระบุ) 

ชื่อ.................................................................................................................................................................

เลขประจำาตัวผู้เสียภาษีอากร....................................................................  สำานักงานใหญ่  สาขาที่........

ที่อยู่..............................................................................................................................................................

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

สิำาหัรับผู่้ประสิงื่ค์จ่ะนับชั�วิโมงื่การพัฒนาควิามรู้ต่อเน่�องื่ที่างื่วิิชาชีพ	(CPD)	กรุณาระบ ุ

  ผู้ทำาบัญชี          บัตรประชาชนเลขที่   

  ผู้สอบบัญชี (CPA)      เลขทะเบียน 

กรุณาชำาระค่าสัมมนาภายในวันสัมมนา 
(ขออนุญาตงดนโยบายค้างจ่าย)

และ กรุณานำาใบหักภาษี ณ ที่จ่าย มาในวันสัมมนาค่ะ



บัญชีีสำาหรับโอนเงินค่าสัมมนา
ชื่อบัญชี บริษัท เอ็น วาย ซี แมนเนจเมนท์ จำากัด

ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชีี 758-2-55412-3 สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า บัญชีีออมทรัพย์  
ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชีี 909-0-12139-4 สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า บัญชีีออมทรัพย์ 
ธนาคารไทยพาณิชีย์  เลขที่บัญชีี 264-2-33575-8 สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า บัญชีีออมทรัพย์

โรงแรม แบ็งคอก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค (สุขุมวิท 22)   โทรศัพท์  02-059-5555
•	 โดยรถไฟฟ้า	BTS		ลงสถานีพร้อมพงษ์		ออกทางออกที่	6	เดินมาทางสวนเบญจสิริ เดินเข้ามาในสวนประมาณ 100 เมตร สังเกตอาคารโรงแรมสูง 
 40 ชั้นด้านขวามือ เดินมายังตัวอาคารของโรงแรม จะมีประตูลัดเข้าทางด้านหลังของโรงแรม หรือ เดินมาด้านหลังสุดของสวน จะมีประตูทางออกและ
 เลี้ยวขวา เพื่อเข้าทางประตูด้านหน้าของโรงแรม
•	โดยรถยนต์ส่วนบุคคล	โรงแรมอยู่ในสุขุมวิท	22	ห่างจากปากซอย	ประมาณ	500	เมตร	มีลานจอดรถ	1,200	คัน	อยู่ในอาคารโรงแรม

โรงแรม เจ ดับบลิว แมริออท (สุขุมวิท ซอย 2)   โทรศัพท์ 02-656-7700
•	 โดยรถไฟฟ้า	BTS	ลงสถานีเพลินจิต	ออกทางออกที่	4	โรงแรมอยู่ปากซอยสุขุมวิท	ซอย	2	ติดกับอาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์	ห่างจาก	สถานีรถไฟฟ้า	BTS		
	 เพลินจิต	ประมาณ	50	เมตร
•	 โดยรถยนต์ส่วนบุคคล	โรงแรมอยู่ปากซอยสุขุมวิท	ซอย	2	ติดกับอาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์	มีลานจอดรถจำานวน	6	ชั้น	ด้านข้างของโรงแรมหรือ	  
	 โดยทางด่วน	ออกทางออกเพลินจิตฝ่ังใต้	กลับรถและขับตรงมาถึงอาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ให้เล้ียวขวาผ่านอาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์มายังโรงแรม

คำาแนะนำาการเดินทาง


