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หลักการและเหตุผล 

เนือหาหลักสูตร 

1. ครบเครืองเรืองภาษีมลูคา่เพิม และหลกัเกณฑ์การออกใบกํากบัภาษีทีถกูต้อง 

 Update ประกาศและกฎหมายภาษีมลูคา่เพิม  และปัญหาเกียวกบัการจดทะเบียน การเปลียนแปลงทะเบียน

และการแจ้งเลิก 

 ผู้มีหน้าทีเสียภาษีมลูคา่เพิมและกรณีได้รับการยกเว้นภาษีมลูคา่เพิม ความรับผิดชอบและฐานภาษีในการเสีย

ภาษีมลูคา่เพิม 

 ปัญหาการรับรู้รายได้เพือเสียภาษี เงินได้นิติบคุคลกบัการเสียภาษีมลูคา่เพิม และประเดน็ตา่งๆ ทีสรรพากรมกั

ตรวจสอบเป็นอย่างไร 

 ปัญหาการเสียภาษีมลูคา่เพิม การนําสินค้าไปบริจาค ทําลาย ขายตํากวา่ราคาตลาด 

 อตัราภาษีมลูคา่เพิมอตัรา 7% และ 0% การเข้าระบบภาษีมลูคา่เพิมได้รับประโยชน์และหลกัเกณฑ์และข้อ

ผอ่นปรนสําหรับผู้สง่ออก(อตัรา 0%) อย่างไรบ้าง 

 ภาษีมลูคา่เพิมของการซือบตัร Easy Pass จะนําภาษีซือไปเครดิตได้หรือไม ่ในสว่นของการรับบริการทางดว่น 

มิใชเ่งินประกนั 

 หลกัเกณฑ์และสาระสําคญัใหมใ่นการออกใบกํากบัภาษีทีถกูต้องตามหลกัเกณฑ์สรรพากรกําหนด 

 หลกัการออกใบกํากบัภาษีทีถกูต้องและไมถ่กูกรมสรรพากรตรวจสอบ กรณี 

 กรณียกเลิกการออกใบแทนใบกํากบัภาษีกรณีออกใบกํากบัภาษีผิด ชํารุด หาย ออกลา่ช้าและลกูค้าไม่

ต้องการใบกํากบัภาษี 

 การออกใบกํากบัภาษีระหว่างย้ายสถานประกอบการและใช้ใบกํากบัภาษีเหลอืมเดือนได้หรือไม่ 

 การออกใบกํากบัภาษีกรณีการสง่เสริมการขาย ลด แลก แจก แถม ทําอย่างไรให้ประหยัดภาษี 

 ปี 2558 ออกใบกํากบัภาษีสาระสําคญัผิด สามารถออกใบใหม่แทนใบเดิมในปี 2559 ได้หรือไม่และต้อง

ออกอย่างไร 

 กรณีออกใบกํากบัภาษีทีไม่เป็นไปตามกฎหมายกําหนดจะมีโทษหรือไม่ อย่างไร 

 

 

 

หลกัสูตร Update ประเดน็ภาษีมูลค่าเพิม และภาษีหกั ณ ทจ่ีาย 
วันท ี11 มิถุนายน 8 เวลา . - .  น. 

โรงแรมเซนทรา เซ็นทรัล สเตชนั (ใกล้ MRT หวัลําโพง) 
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2. ภาษีซือต้องห้ามและการเฉลียภาษีซือตามหลกักฎหมายสรรพากร 

- เทคนิคการจดัทําภาษีซือ-ภาษีขาย รายงานสินค้าและวตัถดุิบทีถกูต้อง 

- หลกัเกณฑ์การคํานวณภาษีมลูคา่เพิมและภาษีซือทีสามารถขอคืนในการคํานวณภาษีได้ 

- ภาษีซือต้องห้ามตามกฎหมายภาษีมลูคา่เพิม คา่รับรอง คา่นํามนัรถของบริษัทและรถเช่า คา่ พรบ. คา่

ซ่อมแซมสามารถขอคืนภาษีได้หรือไมอ่ย่างไร 

- หลกัเกณฑ์ของภาษีซือทีขอคืนได้ (ห้ามลงเป็นรายจ่ายในการคํานวณกําไรสทุธิเพือเสียภาษีเงินได้นิติบคุคล 

3. สารพนัปัญหาการหกัภาษี ณ ทีจ่ายทีนกับญัชีควรระวงั 

- หน้าทีในการหกั ณ ทีจ่ายของบคุคลธรรมดา และนิตบิคุคล ควร หกัอย่างไร หกัเท่าใด และหกัเมือใด 

- การหกัภาษี ณ ทีจ่าย กรณีเงินเดือน คา่จ้าง คา่จ้างทําของ 

- 1. หกัภาษี ณ ทีจ่ายจากเงินเดือนอย่างไร ต้องนําโบนสั และคา่ลว่งเวลามารวมด้วยหรือไม ่

- 2. ต้องหกัภาษี ณ ทีจ่ายจากประโยชน์เพิมพนกังานหรือไม ่เช่นการได้พกัฟรี อาหารฟรี โทรศพัท์ฟรีและต้องหกั

อย่างไร 

- 3. กรณีนายจ้างออกภาษีให้จะคํานวณภาษีหกั ณ ทีจ่ายอย่างไร 

4. การหกัภาษี ณ ทีจ่ายสําหรับเงินได้ทีจ่ายให้บริษัทตา่งประเทศ ไมไ่ด้ประกอบกิจการในประเทศไทย เช่น คา่สิทธิ 

ดอกเบีย เงินปันผล 

5. การหกัภาษี ณ ทีจ่าย จากการซือสินค้า หรือ การชําระคา่บริการทีมีคา่สิทธิ แฝงอยู ่

- การหกัภาษี ณ ทีจ่ายกรณีการจ่ายคา่ลิขสิทธิ สิทธิบตัร หรือคา่เครืองหมายการค้า 

- การหกัภาษี ณ ทีจ่ายกรณีซือเครืองคอมพิวเตอร์พ่วง Software 

- กรณีคา่จ้างพฒันาSoftware หากลิขสิทธิเป็นของผู้วา่จ้าง หรือลิขสิทธิเป็นของผู้ รับจ้างพฒันาต้องหกัภาษี

อย่างไร 

6. การหกัภาษี ณ ทีจ่ายของผลตอบแทนจาการลงทนุ และคา่ธรรมเนียม กรณี 

- ดอกเบียเงินกู้ธนาคาร ดอกเบียจากการกู้ ยืมเงินบริษัทในเครือ เงินปันผล 

- คา่ธรรมเนียมธนาคารตา่ง ๆ เช่น คา่โอนเงินแลกเปลียนเงินตรา 

7. การให้เช่าทรัพย์สิน กรณี 

- การหกัภาษีจากเงินมดัจํา เช่าคลงัสินค้าเป็นการเช่าหรือการบริการรับฝากสินค้า และหกัภาษี ณ ทีจ่ายอย่างไร 

- การหกัภาษี ณ ทีจ่ายกรณีคา่จ้างทําป้ายและคา่เช่าป้าย หากใบเสร็จไมไ่ด้แยกคา่เช่าป้ายโฆษณากบัคา่จ้าง

ทําป้ายออกจากกนั 

8. การหกัภาษี ณ ทีจ่ายจากการให้เช่าพืนทีห้างสรรพสินค้า 

9. การตรวจสอบรายได้ตาม ภงด.50 ภพ.30 กรณีต้องมีภาระภาษีหกั ณ ทีจ่าย ภงด.53 
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10. การบริจาคกบัภาระภาษีเงินได้นิติบคุคลและการเสียภาษีมลูคา่เพิมบริจาคอย่างไรให้ได้ 2 เท่า 

11. ปัญหาอตัราแลกเปลียนทีมีผลกระทบยอด ภงด.50 ภพ.30 และ ภงด. 53 ทีนกับญัชีต้องรู้ 

12. ความแตกตา่งของเงินได้และการหกัภาษี ณ ทีจ่ายกรณีสง่เสริมการขาย และเงินได้จากการรับเหมา ทีฝ่ายบญัชีควรรู้ 

- ความแตกตา่งของเงินได้ตามมาตรา 40(2)(6)(8) และการหกัภาษี ณ ทีจ่าย 

- 1. ความแตกตา่งระหวา่งการขายสินค้ากบัการรับจ้างทําของ เช่น การสร้างห้องเยน็ในธรุกิจอาหาร 

- 2. ความแตกตา่งระหวา่งการขนสง่กบัการเช่ารถ 

- 3. การหกัภาษี ณ ทีจ่ายจากคา่รักษาพยาบาล เชน่ จ่ายให้หมอ หรือ จ่ายให้กบัโรงพยาบาล 

13. ความแตกตา่งระหวา่งการขนสง่กบัการบริการ 

- คา่ตวัรถทวัร์ ตวัเครืองบิน  

- การจ่ายคา่ขนของให้กบัสายการบินทีรับขนสง่สาธารณะ 

14. ภาษี หกั ณ ทีจ่ายจากการสง่เสริมการขาย 

- กรณีลด แลก แจก แถม การชิงโชค การสง่เสริมการขายและการจ่ายคา่สือโฆษณาผา่นเอเจนซี โดยใบเสร็จ

ไมไ่ด้แยกคา่บริการกบัคา่โฆษณา 

15. กรณี ภาษีหกั ณ ทีจ่ายของเงินได้จากการรับเหมา 

- 1.ความแตกตา่งของเงินได้ตามมาตรา 40(2) และ 40(7) และกรณีจ่ายเงินประกนั เงินจอง เงินมดัจํา เงินจ่าย

ลว่งหน้า เงินทดรองจ่าย 

- การหกัภาษี ณ ทีจ่ายกรณีแยกสญัญาซือขายกบัสญัญาให้บริการ หรือกรณีสญัญาแยกมลูคา่ของสินค้าและ

มลูคา่ของบริการ 

16. การหกัภาษีการจ่ายคา่บริการตา่งๆและการจ่ายให้นกัแสดงสาธารณะมีความแตกตา่งกนัอย่างไร หกัในอตัราใด 

17. ภาษีหกั ณ ทีจ่ายกรณีเงินได้จากกิจการพาณิชย์ กรณี 

- 1. ซือสินค้าโดยมีบริการติดตงัหรือมีการให้บริการพร้อมจดัหาสินค้า 

- 2. การจ่ายเบียประกนัชีวิต เบียประกนัวินาศภยั 

- 3. คา่โทรศพัท์/คา่ไฟฟ้า/คา่ประปา 

18. กรณียืนแบบเพิมเตมิภายในกําหนดเวลาสามารถทําได้หรือไม ่และกรณีต้องเสียเบียปรับเงินเพิม และการขอลดเบีย

ปรับเงินเพิมทําได้อย่างไร 

19. การขอคืนภาษีหกั ณ ทีจ่ายผิด ยืนขาด จะมีปัญหาตามมาภายหลงัหรือไมอ่ย่างไร 

20. Update กฎหมายและประกาศฉบบัใหมข่องกรมสรรพากรประจําปี 2558 

 

วทิยากร อาจารย์ธงชัย ยางงาม 

นิติกรชาํนาญการพเิศษ สํานักกฎหมายภาษีอากร-จากกรมสรรพากร 
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คา่ลงทะเบยีน 
                (รวมคา่เอกสาร อาหารกลางวนั และอาหารวา่งตลอดการสมัมนา) 

คา่อบรม  ราคากอ่น 
VAT VAT 7% ภาษหีกั ณ ทจีา่ย  

3% 
ราคาสทุธ ิ

    ราคาทา่นละ 4,200 294 (126) 4,368 

   Early Bird ชําระลว่งหนา้(5 วนั) 3,600 252 (108) 3,744 

 

วธีิการชาํระเงนิ 

         เช็คสงัจ่าย บริษทั เพอเฟกท ์เทรนนิง แอนด ์เซอร์วิส จาํกดั 

         โอนเงินเข้าบญัชี บริษทั เพอเฟกท ์เทรนนิง แอนด ์เซอร์วิส จาํกดั 

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาพทุธมณฑลสาย4  บญัชีออมทรัพย์ เลขที 391-211414-7Fax Payin.02-9030080 ext. 4326   

(กรุณาสง่สําเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมคัรมายงับริษัทเพือยืนยนัการชําระเงิน และใช้เป็นหลกัฐานการสมคัร,  

ผู้เข้าอบรมรับผดิชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงนิข้ามจังหวัด) 

สอบถามและสํารองทีนังติดต่อ : คณุเบญจมาศ(ส้ม)  Tel. 0-24646524 or 085-9386299 (True) 

Fax. 0-29030080 # 4326 หรือ E-mail : info@perfecttrainingandservice.com  
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แบบฟอร์มการลงทะเบียน 

Update ประเดน็ภาษีมูลค่าเพิม และภาษีหกั ณ ทจ่ีาย 
สง่มาท ีemail :  info@perfecttrainingandservice.com หรอื Fax 02-9030080 ext.4326 

   

   บรษิทั__________________________________________________________________________ 

   ทีอยู่ออกใบกาํกบัภาษี_____________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________ 

   รหสัไปรษณีย_์____________________เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษ_ี_____________________________ 

  ชอืผูป้ระสานงาน (HR)____________________________โทรศพัท ์_____________ต่อ_______ 

   Fax: _____________________     E-mail: _________________________________________  

  วนัสมัมนา_______________________________________________________________________ 

1. ชอื-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 

ตาํแหน่ง: ___________________________________มอืถอื ____________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________  

 

2. ชอื-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 

ตาํแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________________ 
 

กรณีหกัภาษี ณ ทีจ่าย ใหน้าํใบหกัภาษีไปใหใ้นวนัจดัอบรม หรือส่งมาที 

บริษทั เพอเฟกท ์เทรนนิง แอนด ์เซอร์วิส จาํกดั 

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดาํ เขตบางขนุเทียน กรุงเทพ 10150 

เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี 0735553003036 
 
หมายเหตุ   

กรณียกเลิกการเข้าสมัมนากรุณาแจ้งลว่งหน้า 7 วนัก่อนวนัสมัมนา มิฉะนนัจะต้องชําระ 30% ของราคาคา่สมัมนา 

ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง 

(พระราชกฤษฎีกาฉบบัที 437 ใช้ 19 ตลุาคม พ .ศ . 2548 เป็นต้นไป) 

 


