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経理担当者が押さえておきたいタイの不思議な税務調査対策 

ประเดน็ภาษีที-ควรระวงั และการเตรียมตวัต้อนรบัการมาตรวจสอบของสรรพากร 
ปรบัทพั รบัแผนยุทธศาสตรท์างภาษ ี

หน้าที8ที8สําคญัของนิตบุิคคลที8อยูใ่นประเทศไทยคอืการชําระภาษีเพื8อใหภ้าครฐันําไปสรา้งประโยชน์ใหก้ับประเทศต่อไป แต่มหีลายครั Lงที8นิติ

บุคคลได้ทําการชําระภาษีอย่างไม่ถูกต้องจนก่อใหเ้กิดความเสียหายตามมามากมายมหาศาล จึงต้องมีการทําความเขา้ใจรายละเอียดของ

ภาษีและเงื8อนไขต่าง ๆ เพื8อทําการชําระภาษีไดอ้ย่างถูกต้อง รวมไปถงึการเตรยีมตวัต้อนรบัการเขา้มาตรวจสอบของสรรพากร ว่าดว้ยเรื8อง

ขอบเขตการตรวจสอบของทางสรรพากร และหน้าที8ของเราว่าต้องเตรยีมตวัอย่างไรบ้าง เพื8อใหก้ารตรวจสอบออกมาราบรื8นมากที8สุด 

วตัถปุระสงค ์| Point 
• เข้าใจความแตกต่างระหว่างบญัชีและภาษีอากร 

หนึ8งในประเดน็ภาษีที8มกัจะผดิพลาดอยู่บ่อย ๆ คอืเรื8องของความไม่เขา้ใจความแตกต่างระหว่างบญัชแีละภาษีอากร ทําใหเ้กิดความ

ผดิพลาด สร้างความเสยีหายใหก้ับองค์กรอยู่บ่อยครั Lง จงึจําเป็นจะต้องรูว้ธิแียกความแตกต่างใหถู้กต้องเพื8อทําหน้าที8ชําระภาษีให้

ถูกต้องที8สุด 

• เข้าใจประเดน็เรื-องกฎหมายและการตีความอย่างถกูต้อง 

ในการตคีวามกฎหมาย นักบญัชมีกัเกิดความเขา้ใจผดิ ทําใหว้างแผนภาษีผดิพลาด ก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่บรษิทั ในหลกัสูตรนีL 

ผูเ้ขา้ร่วมจะไดท้ําความเขา้ใจประเดน็กฎหมายที8ถูกต้องผ่านวทิยากรที8มปีระสบการณ์ในด้านภาษีโดยตรง 

• วิเคราะห์ปัญหาในทางปฏิบติั 

มาร่วมคดิวิเคราะห์สถานการณ์ภาษีจากตวัอย่างจรงิ เพื8อสามารถนํากลบัไปใชท้ี8บรษิทัไดท้นัทใีนวนัรุ่งขึLน 

 

วิทยากร | Speaker 

อาจารยถ์นอม เกตุเอม 

Professional government Tax Auditor, Revenue Department of Thailand 

เจา้ของ “บลอ็กภาษีขา้งถนน” และเฟสบุ๊คเพจ TAXBugnoms (อ่านว่า แทกซ-์บกั-หนอม) ที8รวมรวมความรู้

เกี8ยวกับภาษี บญัช ี การเงนิ และการลงทุน เคยไดร้บัรางวลั Popular Vote Thailand Blog Award 2012 

(Education Blog) และ 1st Thailand Blog Award 2012 และ TAX Guru ของ Aommoney.com ไดร้บัเชญิเป็น

วทิยากร และอาจารย์พเิศษ ดา้นภาษีอากร บญัชแีละการเงนิใหก้บัหลายสถาบนั อาท ิ Settrade ของตลาด

หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย มผีลงานเขยีนดา้นธุรกจิและภาษีกับสํานักพมิพช์ื8อดงัอาท ิ ThinkbeyondBook, 

Amarin Howto, SE-ED 

จบการศึกษาปรญิญาตร ีและปรญิญาโท การบญัช ีจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

Code I-1808-T 

วนั วนัที8 13 กนัยายน พ.ศ. 2561 เวลา 14.00-17.00 น. 

สถานที8 mirai campus 
อาคารเมเจอร์ทาวเวอร์ทองหล่อ ชั Lน 10 ซอยทองหล่อ 10 

ภาษา ไทย 
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กาํหนดการ | Course Agenda 
วนัที8 13 กนัยายน พ.ศ. 2561 
13.30 น. - 14.00 น. ลงทะเบยีน 
14.00 น. - 15.30 น. เนืLอหาครึ8งแรก 
15.30 น. - 15.45 น. พกั 
15.45 น. - 17.00 น. เนืLอหาครึ8งหลงั 
 

หลกัสูตรนีMเหมาะสาํหรบั | Target 
ผูจ้ดัการบญัชแีละนักบญัชชีาวไทย 

รปูแบบ | Format 
การบรรยาย 

ค่าลงทะเบียน 
6,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ8ม 7%) 

 

 

 

วิธีการลงทะเบียน 

ขั Mนตอนการลงทะเบียน 

1. ลงทะเบยีนออนไลน์ (Website/QR Code) 

2. ชําระค่าลงทะเบยีน 

3. ส่งหลกัฐานประกอบทางอเีมล ์info@miraicampus.com 

4. รอรบัการยนืยนั 

 

ช่องทางการลงทะเบียน 

https://miraicampus.com/course/i-1808-t/ 

วิธีการชาํระเงิน 

โอนเงนิเขา้บญัชธีนาคารไทยพาณิชย ์สาขา เจ อเวนิว ทองหล่อ 

บญัชชีื8อ บรษิทั เมดเิอเตอร ์จํากดั 

บญัชอีอมทรพัย์เลขที8 404-714011-6 

*ขอสงวนสทิธิ aการคนืเงนิทุกกรณี ยกเวน้กรณีแจ้งล่วงหน้าเกนิ 7 วนั  

ทางบรษิทัฯ จะคนืเงนิค่าลงทะเบยีนให ้50% ของยอดจ่ายจรงิ 

 

หลกัฐานประกอบการชาํระเงิน 

1. สําเนาใบ Pay in  

2. สําเนาหนังสอืรบัรองบริษทัฯ หรอื สําเนาใบ ภพ. 20 

(กรณีนิตบุิคคล) 

3. ใบหกั ณ ที8จ่าย (กรณีนิตบุิคคล) 

4. สําเนาบตัรประชาชน (กรณีบุคคลทั 8วไป) 

สอบถามรายละเอียดเพิ-มเติม 

mirai campus | miraicampus.com 

ผูป้ระสานงาน 

นางสาวศรณัย์ธร สุขศร ี(ออม) (ภาษาไทย / องักฤษ / ญี8ปุ่น) Ms. Yukiko Takahashi (ภาษาองักฤษ / ญี8ปุ่น) 

Tel: 02-392-3288, 095-910-1562 Tel: 02-392-3288, 062-642-3210 

E-mail: sarantorn@mediator.co.th E-mail: takahashi@mediator.co.th 

講座名 経理担当者が押さえておきたい タイの不思議な税務調査対策 

コード I-1808-T 

⽇ 付 2018 年 9 ⽉ 13 ⽇（⽊） 

時 間 14.00〜17.00 

対 象 タイ⼈会計マネージャー、タイ⼈会計ご担当者 

形 式 講義型（定員 36 名） 

⾔ 語 タイ語 

参加費 6,000 THB（+VAT7%) 


