
 

 
เรียนรู้ ปฏิบัติ พฒันา 

 
  

  เรียน ผูส้อบบญัชภีาษอีากร TA 
 

 
(เวลา อบรม 9.00-17.30 น.) 

วนัพฤหัสบดีท่ี 21 วนัศุกร์ท่ี 22  ก.พ. 2562 โรงแรมบางกอกชฎา กทม. 

วนัพฤหัสบดีท่ี 21 วนัศุกร์ท่ี 22  มี.ค. 2562 โรงแรมบางกอกชฎา กทม. 

วนัพฤหัสบดีท่ี 25 วนัศุกร์ท่ี 26 เม.ย. 2562 โรงแรมบางกอกชฎา  กทม. 

วนัเสาร์ท่ี 25 วนัอาทิตย์ท่ี 26  พ.ค. 2562 โรงแรมบางกอกชฎา  กทม. 

วนัพฤหัสบดีท่ี 27 วนัศุกร์ท่ี 28 มิ.ย. 2562 เฟิร์ส แปซิฟิก โฮเตล็ แอนด์ คอนเวนช่ัน พทัยา 

วนัพฤหัสบดีท่ี 25 วนัศุกร์ท่ี 26 ก.ค. 2562 โรงแรมบางกอกชฎา  กทม. 

วนัพฤหัสบดีท่ี 22 วนัศุกร์ท่ี 23 ส.ค. 2562 โรงแรมเมโทรโพล  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต 

วนัพฤหัสบดีท่ี  19 วนัศุกร์ท่ี  20 ก.ย. 2562 โรงแรมบางกอกชฎา กทม. 

วนัเสาร์ท่ี 19 วนัอาทิตย์ท่ี 20  ต.ค. 2562 โรงแรมไบรท์ โฮเต็ล จ.ขอนแก่น 

วนัเสาร์ท่ี 16 วนัอาทิตย์ท่ี 17 พ.ย. 2562 โรงแรมวนิเพลส จ. เชียงใหม่ 

วนัพฤหัสบดีท่ี 19 วนัท่ีศุกร์ท่ี 20  ธ.ค. 2562 โรงแรมบางกอกชฎา  กทม. 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 

 

สงวนลิขสิทธ์ิโดย  PRT 
รหัสหน่วยงาน  CPD 06-054 

รหัสองค์กรวิชาชีพ TA 3-0023 

UPDATE   ภาษีอากรท้ังระบบ   (Update กฎหมายใหม่)  
ข้อเสนอในการปรับปรุงและแก้ไขประมวลรัษฎากร กฎหมายท่ีอยู่ระหว่างการประกาศใช้ และกฎหมายท่ี

ประกาศใช้ใหม่ในปีปัจจุบันและทบทวนกฎหมายท่ีใช้ในปัจจุบัน 

1. ภาษีเงินได้นิติบุคคล   
      - แนวทางและหลกัเกณฑใ์นการจดัเก็บภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

- รายไดแ้ละรายจ่ายตามเง่ือนไขประมวลรัษฎากรและขอ้ยกเวน้ต่าง ๆ (รายจ่ายตอ้งหา้ม)  

2. ภาษีมูลค่าเพิม่  
- แนวทางและหลกัเกณฑใ์นการจดัเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิม  - หลกัเกณฑพ้ื์นฐานเก่ียวกบัภาษีมูลค่าเพ่ิม 

3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ, ภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่าย และกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับอื่น ๆ 
- หลกัการพ้ืนฐานเก่ียวกบัภาษีธุรกิจเฉพาะ 
- ขอ้พิจารณาท่ีตอ้งมีการเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ฐานภาษีและอตัราภาษีธุรกิจเฉพาะ 
- ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย ปัญหาของการหกัภาษีเงินได ้ณ ท่ีจ่ายและแนวปฏิบติัท่ีส าคญั 

มาตรฐานการบัญชีมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและกระดาษท าการท่ีส าคัญท่ี 

ผู้สอบบัญชีภาษีอากรควรรู้ 

 มาตรฐานการบญัชี  ฉบบัปรับปรุง 
 มาตรฐานการสอบบญัชี    

- รหสั 300 การวางแผนการตรวจสอบงบการเงิน   
- รหสั 510 การตรวจสอบยอดยกมาในการสอบบญัชีคร้ังแรก 
- รหสั 530 การเลือกตวัอยา่งในการสอบบญัชี    
- รหสั 560 การตรวจสอบเหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 คู่มือการปฏิบติังาน เร่ืองการจดัท าแนวทางการสอบบญัชี 
- เร่ือง  การจดัท ารายงานการตรวจสอบและรับรองบญัช 

- เร่ือง  การจดัท ากระดาษท าการ         - เร่ือง  การทดสอบรายการทางบญัชีและภาษีอากร 
 สรุปประเดน็ความผิดท่ีพบจากการตรวจสอบการปฏิบติังานของผูต้รวจสอบและรับรองบญัชี 

2.สรุปประเดน็ความผิดท่ีพบจากการตรวจสอบการปฏิบติังานของผูต้รวจสอบและรับรองบญัชี 
   -การสอบทานการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
3. คู่มือการปฏิบติังานของผูส้อบบญัชีภาษีอากร และการจดัท าแนวทางการสอบบญัชี    -ค าสัง่กรมสรรพากรท่ี ท.ป. 194/2555  
4. ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร  เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ ์และเง่ือนไขเก่ียวกบัการอบรมของผูส้อบญัชีภาษีอากร (ฉบบัท่ี ๒) 
ประกาศ ณ วนัท่ี ๓๑ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙  
5. ค  าสัง่กรมสรรพากร ท่ี ท.ป. ๒๖๓/๒๕๕๙  
6. คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี 

 บรรยายโดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  (โปรดสอบถาม) 

 

 

ช าระก่อนสัมมนา 7 วัน   ราคา    5,000 + vat 350 = 5,350  บาท 
มอบส่วนลดพเิศษ  CPA, TA, CPD 4,500 + vat 315 = 4,815   บาท  
ช าระเงนิวนัสัมมนา  ราคา  5,500 + vat 385 = 5,885  บาท 

(ค่าสัมมนาได้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา ค่าอาหารว่าง และอาหารกลางวนัแล้ว)  

สนใจส ารองที่น่ัง: นายสุมิตร 02-944-0844,  094 198 3888    
Fax.  02-944-0843      Line ID: sumit2515 E-mail: pureepark@pureepark.com    

www.pureepark.com 
 

CPD 

TA & Tax Agent  12.30 ช.ม. 
(CPA  และผูท้  ำบญัชี) 

บญัชี 4 ช.ม. อ่ืนๆ 10 ช.ม. 
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