โครงการอบรมทางดานกฎหมายภาษีอากร
และความรูอื่นที่เกี่ยวของกับวิชาชีพบัญชี
หลักการและเหตุผล
ตามคําสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.146/2548 ผูสอบบัญชีภาษี
อากร ตองเขารับการอบรมทางดานกฎหมายภาษีอากร และความรูอ นื่
ที่เกี่ยวของกับวิชาชีพผูสอบบัญชีภาษีอากร
ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่องกําหนดหลักเกณฑ
วิธีการ และระยะเวลาในการพัฒนาความรูตอ เนือ่ งทางวิชาชีพของ
ผูทําบัญชี พ.ศ. 2547 ผูทําบัญชีตอ งเขารับการพัฒนาความรูตอ เนื่อง
ทางวิชาชีพ
ภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยามจึงจัด
โครงการอบรมทางดานกฎหมายภาษีอากร และความรูอื่นที่เกี่ยวของ
กับวิชาชีพบัญชี

(3 ชั่วโมง)

หลักกฎหมายภาษีมูลคาเพิ่มที่สําคัญและจําเปนตอการประกอบ
วิชาชีพผูสอบบัญชีภาษีอากร
ศึกษากฎหมายทีป่ ระกาศใช ป พ.ศ. 2555-2557
ทบทวนหลักเกณฑภาษีมูลคาเพิ่ม
ศึกษาหลักกฎหมายและแนวทางการตีความจากคําวินิจฉัยขอหารือ
กรมสรรพากร ป พ.ศ. 2556-2557

1. เพื่อสงเสริมใหผูประกอบวิชาชีพทางการบัญชีไดพฒ
ั นาและ
ติดตามการเปลี่ยนแปลงทางดานบัญชีกฎหมายภาษีอากรและ
ความรูอื่นที่เกี่ยวของกับวิชาชีพบัญชี
2. เพื่อรวมพัฒนาสังคม และสงเสริมใหผูประกอบวิชาชีพทางการ
บัญชีมีคุณภาพและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน

หัวขอการอบรม
(3 ชั่วโมง)

หลักกฎหมายภาษีเงินไดนติ ิบุคคลที่สําคัญและจําเปนตอ
การประกอบวิชาชีพผูสอบบัญชีภาษีอากร
ศึกษากฎหมายทีป่ ระกาศใช ป พ.ศ. 2555-2557
ศึกษาหลักกฎหมายและแนวทางการตีความจากคําวินิจฉัย
ขอหารือกรมสรรพากร ป 2556-2557

คณะวิทยากร
1. อาจารยพีรพัชร ครุฑโภไคย
นิติกรชํานาญการพิเศษ สํานักอุทธรณภาษี กรมสรรพากร
2. ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
กรรมการผูจัดการ บริษทั สํานักงานไอเอแอนดเอ จํากัด

3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย และกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับอื่นๆ
(3 ชั่วโมง)
หลักกฎหมายภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป ภาษีเงินไดหัก
ณ ที่จายที่สําคัญและจําเปนตอการประกอบวิชาชีพผูส อบบัญชี
ศึกษากฎหมายทีป่ ระกาศใชป พ.ศ. 2555-2557
ศึกษาหลักกฎหมายและแนวทางตีความจากคําวินิจฉัยขอหารือ
กรมสรรพากร ป พ.ศ. 2556-2557

4 . มาตรฐานการบัญชี และ มาตรฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวของกับ

วัตถุประสงค

1. ภาษีเงินไดนิติบุคคล

2. ภาษีมูลคาเพิ่ม

วิชาชีพบัญชี

(3 ชั่วโมง)

มาตรฐานการบัญชี
คุณธรรม จริยธรรม หรือจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชี
สรุปการเปลี่ยนแปลงและประเด็นปญหาที่สําคัญของ TFRS
ฉบับที่ 16 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
สรุปการเปลี่ยนแปลงและประเด็นปญหาที่สําคัญของ NPAEs
บทที่ 10 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
มาตรฐานการสอบบัญชี
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 500 รหัส 520 รหัส 530
คําสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.194/2555
คูมือการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชีภาษีอากร
สรุปประเด็นความผิดทีพ่ บจากการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ผูตรวจสอบและรับรองบัญชี

รหัสหลักสูตรและการนับชั่วโมง
TA
CPD

รหัสหลักสูตร
รอการอนุมัติ
รอการอนุมัติ

การนับชั่วโมง
12 ชม.
บัญชี 2.30 ชม. อืน่ ๆ 9.30 ชม.

ผูควรเขารับการอบรมครั้งนี้
- ผูประกอบวิชาชีพทางการบัญชี
- บุคคลทั่วไปที่ตองการพัฒนาความรูทางวิชาชีพบัญชี

อัตราคาอบรม
- ชําระภายในวันที่ 23 ก.ค. 2557 ทานละ 1,900 บาท
- ชําระหลังวันที่ 23 ก.ค. 2557 ทานละ 2,200 บาท
(อัตรานี้รวมเอกสารประกอบการอบรม อาหารกลางวัน อาหารวาง)

** รับจํานวน 120 คน ปดรับสมัครวันที่ 3 ส.ค. 2557 **

สําหรับธนาคาร
** รับชําระเฉพาะเงินสด **
สาขาผูรับฝาก _____________________________________
วันที่ ____________________________________________
สําหรับธนาคาร เพื่อเขาบัญชีมหาวิทยาลัยสยาม
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
เลขที่บัญชี 289-0-01311-4
ชําระคาธรรมเนียม 10 บาท/โครงการ/ราย
Ref 1. TA25
ประเภท
ชําระภายในวันที่ 23 ก.ค. 2557 จํานวนเงิน 1,900 บาท
ชําระหลังวันที่ 23 ก.ค. 2557 จํานวนเงิน 2,200 บาท

ใบสมัครเขาอบรม
โครงการอบรมทางดานกฎหมายภาษีอากร
และความรูอื่นที่เกี่ยวของกับวิชาชีพบัญชี รุนที่ 25
โปรดเขียน ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว).........……….…….……...
ตัวบรรจง
นามสกุล…………………..…….….……………
บริษัท/สถานที่ทํางาน…..………..……………….…………………
ที่อยู………………….……...………………….…………..….…...
……………………….……..………………….………………..…
โทรศัพท……………….….………โทรสาร..……….…………..…
โทรศัพทมือถือ……………..………………………………………
E-mail address…..……………………………………….………..

ชื่อผูเขาอบรม...……...………………….………….....….…......
เลขทะเบียนผูสอบบัญชีภาษีอากร.…….………….....….…........
รหัสเลขที่ผูทําบัญชี.............................….………….....….…….
เลขทะเบียนผูสอบบัญชีรับอนุญาต..….………….....….…........
หมายเลขโทรศัพท……………….….………………………….

โครงการอบรมทางดานกฎหมายภาษีอากร
และความรูอื่นที่เกี่ยวของกับวิชาชีพบัญชี

สําหรับผูประสงครบั หนังสือรับรองการเขาอบรม (โปรดระบุ)
เลขทะเบียนผูสอบบัญชีภาษีอากร __________________________
รหัสเลขที่ผูทําบัญชี _____________________________________

หมายเหตุ ปดรับการชําระเงินวันที่ 3 ส.ค. 2557
Ref 2. เลขทะเบียนผูสอบบัญชีภาษีอากร/รหัสเลขทีผ่ ูทําบัญชี

มหาวิทยาลัยสยาม

ชําระคาอบรมเปนจํานวนเงิน ____________ บาท โดยนําฝากเงินสดเขาบัญชี
มหาวิทยาลัยสยาม ผานเคานเตอร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ทุก
สาขาทั่วประเทศ เลขที่บัญชี 289-0-01311-4 (คาธรรมเนียม 10 บาท)

รุนที่ 25
วัน
: เสารและอาทิตยที่ 23 - 24 สิงหาคม 2557
เวลา : 8.30 - 16.30 น.
สถานที่ : มหาวิทยาลัยสยาม
หองสัมมนา ชั้น 5 อาคาร 12

โปรดสงหลักฐานการโอนเงินและใบสมัครที่
FAX : 0-2457-3982 E-mail : Yupares.tev@siam.edu
ลงชื่อ ………………………………….
วันที่….………/….………/…………...
ตองการใหออกใบเสร็จรับเงินในนาม (โปรดระบุ)
บริษัท/สถานที่ทาํ งาน
ผูเขาอบรม

จัดโดย ภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม

โทรศัพท 0-2867-8000, 0-2868-6000, 0-2457-0068 ตอ 5202
http://www.siam.edu/

จอดรถด้านหน้า
อาคาร 12

บางแค

ถนนเพชรเกษม

วงเวียนใหญ่

มหาวิทยาลัยสยาม
38 ถนนเพชรเกษม (ระหว่างเพชรเกษม 36 และ 38)
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 โทร. 0-2867-8088

รถประจําทางที่ผ่าน : สาย 7, 7ก, 80, 80ก, 81, 84, 84ก, 91ก, 101, 146, 147, 157, 163, 164, 169, 189
รถปรับอากาศ : ปอ. 7, 80, 81, 84, 91, 147, 157, 171, 509, 547
รถไฟฟ้า BTS : ลงสถานีบางหว้า ทางออก 3 แล้วเดินต่อประมาณ 500 เมตร
หรือ ทางออก 4 แล้วต่อรถเมล์ 1 ป้าย

