
หลกัสูตร Update ประเด็นภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหกั ณ ที่จา่ย

วนัท่ี 16 กุมภาพนัธ ์2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ โรงแรมอมารีบเูลอวารด์ สุขุมวิท 5

หลกัการและเหตผุล

เน้ือหาหลกัสูตร 09:00-17:00 น.

08:30-09:00 ลงทะเบียน

09:00-10:30 1. ครบเครื่องเรื่องภาษีมูลค่าเพ่ิม และหลกัเกณฑก์ารออกใบกาํกบัภาษีท่ีถกูตอ้ง

• Update ประกาศและกฎหมายภาษีมลูค่าเพิ่ม  และปัญหาเก่ียวกบัการจดทะเบียน การเปล่ียนแปลงทะเบียนและการ

แจง้เลิก

• ผูมี้หน้าท่ีเสียภาษีมลูค่าเพิ่มและกรณีไดร้บัการยกเวน้ภาษีมลูค่าเพิ่ม ความรบัผิดชอบและฐานภาษีในการเสีย

ภาษีมลูค่าเพิ่ม

• ปัญหาการรบัรูร้ายไดเ้พ่ือเสียภาษี เงินไดนิ้ติบุคคลกบัการเสียภาษีมลูค่าเพิ่ม และประเด็นต่างๆ ท่ีสรรพากรมกั

ตรวจสอบเป็นอยา่งไร

• ปัญหาการเสียภาษีมลูค่าเพิ่ม การนําสินคา้ไปบริจาค ทาํลาย ขายตํา่กว่าราคาตลาด

• อตัราภาษีมลูค่าเพิ่มอตัรา 7% และ 0% การเขา้ระบบภาษีมลูค่าเพิ่มไดร้บัประโยชน์และหลกัเกณฑแ์ละขอ้ผ่อนปรน

สาํหรบัผูส่้งออก(อตัรา 0%) อยา่งไรบา้ง

• ภาษีมลูค่าเพิ่มของการซ้ือบตัร Easy Pass จะนําภาษีซ้ือไปเครดิตไดห้รือไม่ ในส่วนของการรบับริการทางด่วน มิใช่

เงินประกนั

• หลกัเกณฑแ์ละสาระสาํคญัใหม่ในการออกใบกาํกบัภาษีท่ีถูกตอ้งตามหลกัเกณฑส์รรพากรกาํหนด

• หลกัการออกใบกาํกบัภาษีท่ีถูกตอ้งและไม่ถูกกรมสรรพากรตรวจสอบ กรณี

• กรณียกเลิกการออกใบแทนใบกาํกบัภาษีกรณีออกใบกาํกบัภาษีผิด ชาํรุด หาย ออกล่าชา้และลกูคา้ไม่ตอ้งการ

ใบกาํกบัภาษี

• การออกใบกาํกบัภาษีระหว่างยา้ยสถานประกอบการและใชใ้บกาํกบัภาษีเหล่ือมเดือนไดห้รือไม่

• การออกใบกาํกบัภาษีกรณีการส่งเสริมการขาย ลด แลก แจก แถม ทาํอยา่งไรใหป้ระหยดัภาษี

• ปี 2558 ออกใบกาํกบัภาษีสาระสาํคญัผิด สามารถออกใบใหม่แทนใบเดิมในปี 2559 ไดห้รือไม่และตอ้งออก

อยา่งไร

• กรณีออกใบกาํกบัภาษีท่ีไม่เป็นไปตามกฎหมายกาํหนดจะมีโทษหรือไม่ อยา่งไร

2. ภาษีซ้ือตอ้งหา้มและการเฉล่ียภาษีซ้ือตามหลกักฎหมายสรรพากร

- เทคนิคการจดัทาํภาษีซ้ือ-ภาษีขาย รายงานสินคา้และวตัถุดิบท่ีถูกตอ้ง

- หลกัเกณฑก์ารคาํนวณภาษีมลูค่าเพิ่มและภาษีซ้ือท่ีสามารถขอคืนในการคาํนวณภาษีได้

- ภาษีซ้ือตอ้งหา้มตามกฎหมายภาษีมลูค่าเพิ่ม ค่ารบัรอง ค่าน้ํามนัรถของบริษัทและรถเช่า ค่า พรบ. ค่าซ่อมแซม

สามารถขอคืนภาษีไดห้รือไม่อยา่งไร

- หลกัเกณฑข์องภาษีซ้ือท่ีขอคืนได ้(หา้มลงเป็นรายจ่ายในการคาํนวณกาํไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล

10:30-10:45 เบรก



10:30-10:45 เบรก

10:45-12: 00   3.สารพนัปัญหาการหกัภาษี ณ ท่ีจา่ยท่ีนกับญัชีควรระวงั

- หน้าท่ีในการหกั ณ ท่ีจ่ายของบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ควร หกัอยา่งไร หกัเท่าใด และหกัเม่ือใด

- การหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย กรณีเงินเดือน ค่าจา้ง ค่าจา้งทาํของ

- 1. หกัภาษี ณ ท่ีจ่ายจากเงินเดือนอยา่งไร ตอ้งนําโบนัส และค่าล่วงเวลามารวมดว้ยหรือไม่

- 2. ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายจากประโยชน์เพิ่มพนักงานหรือไม่ เช่นการไดพ้กัฟรี อาหารฟรี โทรศพัทฟ์รีและตอ้งหกัอยา่งไร

- 3. กรณีนายจา้งออกภาษีใหจ้ะคาํนวณภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายอยา่งไร

4. การหกัภาษี ณ ท่ีจา่ยสาํหรบัเงินไดท่ี้จา่ยใหบ้รษิทัตา่งประเทศ ไม่ไดป้ระกอบกิจการในประเทศไทย เช่น ค่าสิทธ์ิ 

ดอกเบ้ีย เงินปันผล

5.การหกัภาษี ณ ท่ีจา่ย จากการซ้ือสินคา้ หรือ การชาํระค่าบริการท่ีมีค่าสิทธ์ิ แฝงอยู่

- การหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายกรณีการจ่ายค่าลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร หรือค่าเคร่ืองหมายการคา้

- การหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายกรณีซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอรพ์่วง Software

- กรณีค่าจา้งพฒันาSoftware หากลิขสิทธ์ิเป็นของผูว้่าจา้ง หรือลิขสิทธ์ิเป็นของผูร้บัจา้งพฒันาตอ้งหกัภาษีอยา่งไร

6.การหกัภาษี ณ ท่ีจา่ยของผลตอบแทนจาการลงทุน และค่าธรรมเนียม กรณี

- ดอกเบ้ียเงินกูธ้นาคาร ดอกเบ้ียจากการกูย้มืเงินบริษัทในเครือ เงินปันผล

- ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ เช่น ค่าโอนเงินแลกเปล่ียนเงินตรา

12:00-13:00 พกัรบัประทานอาหาร

13:00-14:30 7. การใหเ้ช่าทรพัยสิ์น กรณี

- การหกัภาษีจากเงินมดัจาํ เช่าคลงัสินคา้เป็นการเช่าหรือการบริการรบัฝากสินคา้ และหกัภาษี ณ ท่ีจา่ยอยา่งไร

- การหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายกรณีค่าจา้งทาํและค่าเช่าป้าย หากใบเสร็จไม่ไดแ้ยกค่าเช่าป้ายโฆษณากบัค่าจา้งทาํป้ายออกจากกนั

- การหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายจากการใหเ้ช่าพื้ นท่ีหา้งสรรพสินคา้

7. การตรวจสอบรายไดต้าม ภงด.50 ภพ.30 กรณีตอ้งมีภาระภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย ภงด.53

8. การบริจาคกบัภาระภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและการเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมบริจาคอยา่งไรใหไ้ด ้2 เทา่

9. ปัญหาอตัราแลกเปล่ียนท่ีมีผลกระทบยอด ภงด.50 ภพ.30 และ ภงด. 53 ท่ีนกับญัชีตอ้งรู ้

10. ความแตกตา่งของเงินไดแ้ละการหกัภาษี ณ ท่ีจา่ยกรณีสง่เสริมการขาย และเงินไดจ้ากการ

รบัเหมาท่ีฝ่ายบญัชีควรรู้

a. ความแตกต่างของเงินไดต้ามมาตรา 40(2)(6)(8) และการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย

b. 1. ความแตกต่างระหว่างการขายสินคา้กบัการรบัจา้งทาํของ เช่น การสรา้งหอ้งเย็นในธุรกิจอาหาร

c. 2. ความแตกต่างระหว่างการขนส่งกบัการเช่ารถ

d. 3. การหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายจากค่ารกัษาพยาบาล เช่น จ่ายใหห้มอ หรือ จ่ายใหก้บัโรงพยาบาล

14:30-14:45 พกัเบรก

14:45:17:00 11.ความแตกตา่งระหว่างการขนสง่กบัการบรกิาร

a. ค่าตัว่รถทวัร ์ตัว๋เคร่ืองบิน 

b. การจ่ายค่าขนของใหก้บัสายการบินท่ีรบัขนส่งสาธารณะ



12. ภาษี หกั ณ ท่ีจา่ยจากการสง่เสริมการขาย

a. กรณีลด แลก แจก แถม การชิงโชค การส่งเสริมการขายและการจ่ายค่าส่ือโฆษณาผ่านเอเจนซ่ี โดยใบเสร็จไม่ได้

แยกค่าบริการกบัค่าโฆษณา

a. 1.ความแตกต่างของเงินไดต้ามมาตรา 40(2) และ 40(7) และกรณีจ่ายเงินประกนั เงินจอง เงินมดัจาํ เงินจ่าย

ล่วงหน้า เงินทดรองจ่าย13. กรณี ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ยของเงินไดจ้ากการรบัเหมา

b. การหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายกรณีแยกสญัญาซ้ือขายกบัสญัญาใหบ้ริการ หรือกรณีสญัญาแยกมลูค่าของสินคา้และมลูค่า

ของบริการ

14. การหกัภาษีการจา่ยค่าบรกิารตา่งๆและการจา่ยใหน้กัแสดงสาธารณะมีความแตกตา่งกนัอยา่งไร หกัในอตัราใด

15. ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ยกรณีเงินไดจ้ากกิจการพาณิชย ์กรณี

a. 1. ซ้ือสินคา้โดยมีบริการติดตั้งหรือมีการใหบ้ริการพรอ้มจดัหาสินคา้

b. 2. การจ่ายเบ้ียประกนัชีวิต เบ้ียประกนัวินาศภยั

c. 3. ค่าโทรศพัท/์ค่าไฟฟ้า/ค่าประปา

16. กรณียืน่แบบเพ่ิมเติมภายในกาํหนดเวลาสามารถทาํไดห้รือไม่ และกรณีตอ้งเสียเบ้ียปรบัเงินเพ่ิม และการขอลด

เบ้ียปรบัเงินเพ่ิมทาํไดอ้ยา่งไร

17. การขอคืนภาษีหกั ณ ท่ีจา่ยผิด ยืน่ขาด จะมีปัญหาตามมาภายหลงัหรือไม่อยา่งไร

18. Update กฎหมายและประกาศฉบบัใหม่ของกรมสรรพากรประจาํปี 2558

วิทยากร อาจารยศุ์ภชยั  บาํรุงศรี

นิติกรชาํนาญการพิเศษ สาํนักกฎหมายภาษีอากร-จากกรมสรรพากร



• ราคานีร้วม เอกสารการอบรม / อาหารวา่งและอาหารกลางวนัตลอดหลกัสตูร

• เฉพาะนิติบคุคลสามารถหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 3% ได้

• ใบเสร็จคา่ลงทะเบียน สามารถนําไปบนัทกึหกัคา่ใช้จ่ายทางบญัชีได้ 200 %

หลกัสูตร Update ประเด็นภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย

ราคาปกติท่านละ 4,200 บาท + VAT 7% รวมเป็น 4,368 บาท
สมคัรก่อนวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ ์2560 เหลือเพียง! ท่านละ 3,600 บาท (ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม)
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