
 

 
        บริษัท ภูรีภาค จ ากัด 

 
  

 
 

พระราชบญัญติั ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 
การสัมมนาอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามสถานการณแ์ละประกาศของหน่วยงานรัฐ 

วันพฤหัสบดีที่ 11 วันศุกร์ที่ 12 มิ.ย. 2563 โรงแรมบางกอกชฎา กรุงเทพฯ 

วันพฤหัสบดีที่ 25 วันศุกร์ที่ 26 มิ.ย. 2563 โรงแรมเฟิร์ส แปซิฟิคฯ (พทัยากลาง จ.ชลบุรี)  

วันพฤหัสบดีที่ 23 วันศุกร์ที่ 24 ก.ค. 2563 โรงแรมบางกอกชฎา กรุงเทพฯ 

วันพฤหัสบดีที่ 20 วันศุกร์ที่ 21 ส.ค. 2563 โรงแรมเมโทรโพล อ.เมือง จ.ภูเกต็ 

วันพฤหัสบดีที่ 24 วันศุกร์ที่ 25 ก.ย. 2563 โรงแรมบางกอกชฎา กรุงเทพฯ 

วันเสาร์ที่ 24 วันอาทิตย์ที่ 25 ต.ค. 2563 โรงแรมไบรท์ โฮเต็ล จ.ขอนแก่น 

วันเสาร์ที่ 14 วันอาทิตย์ที่ 15 พ.ย. 2563 โรงแรมวินเพลส อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

วันพฤหัสบดีที่ 17 วันศุกร์ที่ 18     ธ.ค. 2563 โรงแรมบางกอกชฎา กรุงเทพฯ 

วันพฤหัสบดีที่ 19 วันศุกร์ที่ 20 ม.ค. 2564 โรงแรมบางกอกชฎา กรุงเทพฯ 
 

            (ระยะเวลาอบรม 9.00 -16.30 น.) 
ช าระก่อนสัมมนา 7 วนั ราคา 4,500 + vat (315) = 4,815 บาท 
ช าระเงินวนัสัมมนา      ราคา 5,000 + vat (350) = 5,350 บาท 

(ค่าสัมมนารวมค่าอาหารว่างอาหารกลางวัน 
และหน้ากากอนามัยแล้ว) 

วิทยากรโดย 

ดร.ปรีชา  สวน 
(CPA, TA, ASEAN CPA) 

นายธงชัย ยางงาม 
นิติกรช านาญการพิเศษ  

ส านกักฎหมาย กรมสรรพากร 

และวิทยากรท่ีไดรั้บความเห็นชอบ 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

สงวนลิขสิทธ์ิโดย  PRT 
รหัสหน่วยงาน  CPD 06-054 

รหัสองคก์รวิชาชพี TA 3-0023 

UPDATE   ภาษีอากรทั้งระบบ (Update กฎหมายใหม่)  
ข้อเสนอในการปรับปรุงและแก้ไขประมวลรัษฎากร กฎหมายท่ีอยู่ระหว่างการประกาศใช้ และกฎหมายที่ประกาศใช้
ใหม่ในปีปัจจุบันและทบทวนกฎหมายท่ีใช้ในปัจจุบัน 
1. ภาษีเงินได้นิติบุคคล    2. ภาษีมูลค่าเพิม่   3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ, ภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่าย และกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับอ่ืน ๆ 
เร่ืองท่ีผู้สอบบัญชีภาษีอากร ควรรู้ 
       - การก าหนดราคาโอน (Transfer Pricing)          - พระราชบัญญัติ ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 
Update มาตรฐานการบัญชี 
1. มาตรฐานท่ีเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและกระดาษท าการท่ีส าคัญท่ีผู้สอบบัญชีภาษีอากรควรรู้   
    มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ  ท าความเข้าใจถึงภาพรวมของมาตรฐาน
และงบการเงิน 
2.กรอบแนวคิดมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
3.มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 การน าเสนองบการเงิน 
4.มาตรฐานการสอบบัญชี 
 - รหัส 300 การวางแผนการตรวจสอบงบการเงิน   - รหัส 530 การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี 
5. สรุปประเด็นความผิดท่ีพบจากการตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี 
                 - สินทรัพย์ ไม่มีอยู่จริง เช่นเงินสด สินค้า สินค้า เป็นต้น            - หนีสิ้นไม่ได้บันทึกบัญชี 
                 - เอกสารประกอบการบันทึกค่าใช้จ่ายไม่หน้าเช่ือถือ พสูิจน์ผู้รับเงินไม่ได้ 
6. คู่มือการปฏิบัตงิานของผู้สอบบัญชีภาษีอากร และการจัดท าแนวทางการสอบบัญชี  
   -ค าส่ังกรมสรรพากรที่ ท.ป. 194/2555 เร่ืองก าหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานและการรายงานการตรวจสอบและรับรอง
บัญชีของ ผู้สอบบัญชีภาษีอากรตามมาตรา 3 แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันท่ี 7 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2555 
7. ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร  เร่ือง  ก าหนดหลักเกณฑ์ และเง่ือนไขเกี่ยวกับการอบรมของผู้สอบัญชีภาษีอากร  
8. ค าส่ังกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 263/2559 เร่ือง ก าหนดคุณสมบัติ การทดสอบ การขอขึน้ทะเบียน การออกใบอนุญาต การ
อบรม การต่ออายุ และการออกใบแทนใบอนุญาต เป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ตามมาตรา 3 สัตต  แห่งประมวลรัษฎากร  
คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 
 

สนใจส ารองที่นั่ง: นายสุมิตร น.ส. สุมลทิพย์ น.ส. กนกวรรณ 
 02 944 0844, 06 1691 8289, 06 1805 9559   Fax.  02 944 0843       

 

E-mail: pureepark@pureepark.com,  www.pureepark.com  Line Id : 789prt 
รับจ านวนจ ากดั รุ่นละ 20 ที่นั่ง เท่านั้น  (จัดทีน่ั่ง โต๊ะ ละ 1 ที่นั่ง ระยะห่าง 2 เมตร) 

 
 

TRAINNIG    CPD 

TA & Tax Agent  12.30 ช.ม. 

(CPA  และผูท้ ำบญัช)ี 

บญัช ี3 ช.ม. อื่น ๆ 9 ช.ม. 
 

กรณีหักภาษี ณ ที่จ่าย :  ในนาม  บริษัท  ภูรีภาค จ ากดั ส านักงานใหญ่  เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี   0105552029541 

33 ซ.รามอนิทรา 46/1  ถ.รามอนิทรา   แขวงคันนายาว  เขตคันนายาว  กรุงเทพมหานคร  10230 
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