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税務担当者向け：押さえておきたいタイの不思議な税務調査対策 

ประเดน็ภาษีท่ีควรระวงัและการเตรียมพร้อมเพ่ือรองรบัการตรวจสอบของสรรพากร 

หลายครัง้ทีผู่บ้รหิารและพนักงานคนญี่ปุ่นทีถู่กส่งมาท างานในประเทศไทย (Japanese Expatriate) ส่วนมากยงัคงขาดความเขา้ใจ ท าให้

บรษิทัมโีอกาสช าระภาษไีมถู่กตอ้งจนก่อใหเ้กดิความเสยีหายตามมามากมายในภายหลงั ดงันัน้เจา้หน้าทีฝ่า่ยบญัชใีนบรษิทัญีปุ่น่จงึควรตอ้ง

ท าความเขา้ใจรายละเอยีดของภาษีและเงื่อนไขต่างๆอย่างถ่องแท้ เพื่อท าการช าระภาษีไดอ้ย่างถูกต้อง รวมไปถงึการเตรยีมพรอ้มในการ

รบัมอืกบัการเขา้มาตรวจสอบของสรรพากรว่าดว้ยเรื่องขอบเขตการตรวจสอบของทางสรรพากร และหน้าทีข่องเราว่าตอ้งเตรยีมตวัอย่างไร

เพื่อใหก้ารตรวจสอบผ่านไปอย่างราบรื่นมากทีส่ดุ 

วตัถปุระสงค ์| Point 
• เข้าใจความแตกต่างระหวา่งบญัชีและภาษีอากร 

หนึ่งในประเดน็ภาษทีีม่กัจะผดิพลาดอยู่บ่อย ๆ คอืเรื่องของความไม่เขา้ใจความแตกต่างระหว่างบญัชแีละภาษอีากร ท าใหเ้กดิความ 

ผดิพลาด สรา้งความเสยีหายใหก้บัองคก์รอยู่บ่อยครงั จงึจ าเป็นจะตอ้งรูว้ธิแียกความแตกต่างใหถู้กตอ้งเพื่อท าหน้าทีช่ าระภาษใีห ้

ถูกตอ้งทีส่ดุ 

• เข้าใจประเดน็เรือ่งกฎหมายและการตีความอย่างถกูต้อง 

ในการตคีวามกฎหมาย นกับญัชมีกัเกดิความเขา้ใจผดิ ท าใหว้างแผนภาษผีดิพลาด ก่อใหเ้กดิความเสยีหายแกบ่รษิทั ในหลกัสตูรนี้ ผูเ้ขา้ร่วม

จะไดท้ าความเขา้ใจประเดน็กฎหมายทีถ่ตูอ้งผ่านวทิยากรทีม่ปีระสบการณ์ในดา้นภาษโีดยตรง 
• วิเคราะหปั์ญหาในทางปฏิบติั 

มาร่วมคดิวเิคราะหส์ถานการณ์ภาษจีากตวัอย่างจรงิเพื่อสามารถน ากลบัไปใชท้ีบ่รษิทัไดท้นัทใีนวนัรุ่งขึน้ 

วิทยากร | Speaker 

ถนอม เกตุเอม 
Professional Government Tax Auditor - Revenue Department of Thailand | TAX Bugnoms   

เจา้ของ “บลอ็กภาษขีา้งถนน” และเฟสบุ๊คเพจ TAXBugnoms (อ่านว่า แทกซ-์บกั-หนอม) ทีร่วบรวมความรู้

เกีย่วกบัภาษ ี 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 และอาจารยพ์เิศษ ดา้นภาษอีากร บญัชแีละการเงนิใหก้บัหลายสถาบนั อาท ิ Settrade ของตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย มผีลงานเขยีนดา้นธุรกจิและภาษกีบัส านกัพมิพช์ื่อดงัอาท ิ ThinkbeyondBook, 

Amarin Howto, SE-ED 

จบการศกึษาปรญิญาตร ีและปรญิญาโท การบญัช ีจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

  

Code I-1813-T 

วนั วนัที ่22 มนีาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14.00-18.00 น. 

สถานที ่ mirai campus 
อาคารเมเจอรท์าวเวอรท์องหลอ่ ชัน้ 10 ซอยทองหลอ่ 10 

ภาษา ไทย 
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ก าหนดการ | Course Agenda 
วนัที ่22 มนีาคม พ.ศ. 2562 
13.30 น. - 14.00 น. ลงทะเบยีน 
14.00 น. - 15.45 น. เน้ือหาครึง่แรก 
15.45 น. - 16.00 น. พกั 
16.00 น. - 17.00 น. เน้ือหาครึง่หลงั 
17.00 น. - 18.00 น. ถามตอบ 
 

รปูแบบ | Format 
การบรรยาย 

ค่าลงทะเบียน 
5,000 บาท (ไม่รวมภาษมีลูค่าเพิม่ 7%)  

 

วิธีการลงทะเบียน 
ขัน้ตอนการลงทะเบียน 

1. ลงทะเบยีนออนไลน์ (Website/QR Code) 

2. ช าระค่าลงทะเบยีน 

3. สง่หลกัฐานประกอบทางอเีมล ์info@miraicampus.com 

4. รอรบัการยนืยนั 

ช่องทางการลงทะเบียน 

https://miraicampus.com/course/i-1813-t/ 

วิธีการช าระเงิน 

โอนเงนิเขา้บญัชธีนาคารไทยพาณิชย ์สาขา เจ อเวนิว ทองหล่อ 

บญัชชีื่อ บรษิทั เมดเิอเตอร ์จ ากดั 

บญัชอีอมทรพัยเ์ลขที ่404-714011-6 

*ขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิทุกกรณ ียกเวน้กรณแีจง้ล่วงหน้าเกนิ 7 วนั  

ทางบรษิทัฯ จะคนืเงนิค่าลงทะเบยีนให ้50% ของยอดจ่ายจรงิ 

 

หลกัฐานประกอบการช าระเงิน  

1. ส าเนาใบ Pay in  

2. ส าเนาหนงัสอืรบัรองบรษิทัฯ หรอื ส าเนาใบ ภพ. 20 

(กรณีนิตบิุคคล) 

3. ใบหกั ณ ทีจ่่าย (กรณีนิตบิุคคล) 

4. ส าเนาบตัรประชาชน (กรณีบคุคลทัว่ไป) 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 

mirai campus | miraicampus.com 

ผูป้ระสานงาน 

นางสาวดวงพร (แพร) (ภาษาไทย) Ms. Yukiko Takahashi (ภาษาองักฤษ / ญีปุ่น่) 

Tel: 02-392-3288 Tel: 02-392-3288 

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

講座名 
人事担当者向け：モチベーションを上げるための

評価・報酬制度 

コード I-1813-T 

日 付 2019 年 3 月 22 日（金） 

時 間 14.00〜18.00 

形 式 講義型（定員 36 名） 

言 語 タイ語 

参加費 5,000 THB（+VAT7%) 


