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รายจ่ายต้องห้าม ภาษซ้ืีอต้องห้าม 
วันที ่ 6  กรกฎาคม  2561  เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

 ณ โรงแรม Arize  ซอยสุขุมวิท 26  ใกล้ BTS  พร้อมพงษ์   กรุงเทพฯ *สถานท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลง* 

อาจารย์พลกฤต  โสลาพากลุ  
วทิยากรและทีป่รึกษาธุรกจิประสบการณ์ท างานมากว่า 15 ปี  

ประสบการงานฝ่ายบุคคล ประสบการณ์งานจดัซ้ือและงานด้านคลงัสินค้า ฯลฯ 
 หลักการและเหตุผล 

  

ผู้ประกอบการท่ีเป็นนิติบุคคล ไม่ว่าจะในรูปแบบบริษัท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือแม้แต่เจ้าของท่ีเป็นกิจการคน
เดียวท่ีเป็นผู้ประกอบกิจการแล้วเป็นผู้ทีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม หากด าเนินการกิจการไปแล้วจะต้องมีการค านวณ
ภาษีมลูค่าเพ่ิมเพ่ือน าส่ง ภาษีซ้ือ-ภาษีขาย ในแต่ละเดือน และเม่ือส้ินรอบบัญชี หรือปีภาษี (บางกิจการรอบบัญชีอาจจะ
ไม่ได้ใช้รอบบัญชีปกติ คือ 1 ม.ค.-31 ธ.ค) ยังจะต้องมีการค านวณก าไรสุทธิ เพ่ือเสียภาษีตามรอบปิดบัญชีของกิจการ 
(ยกเว้นกิจการเจ้าของคนเดียว ไม่จ าเป็นต้องจัดท างบบัญชี) อย่างไรกต็ามหากน าบิลภาษีถูกต้องมาค านวณกไ็ม่ได้เกิด
ปัญหาอะไร หากแต่เม่ือใดน า “ภาษีซ้ือต้องห้าม” มาค านวณ หากมีการตรวจสอบจากสรรพากรอาจะเป็นเร่ืองใหญ่อาจ
ท าให้กิจการต้องมาเสียเวลาในการค านวณเพ่ือเสียค่าปรับเงินเพ่ิมโดยไม่มีความจ าเป็น “ภาษีซ้ือต้องห้าม” จึงเป็น
ส่ิงจ าเป็นท่ีผู้ประกอบการไม่ควรมองข้าม 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ในการค านวณภาษีซ้ือ-ภาษีขาย ในแต่ละเดือน  รวมถึงการค านวณภาษี ณ วนัส้ินรอบ

บัญชีให้ถกูต้อง 

2. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมน าความรู้ “Focus รายจ่ายต้องห้าม ภาษีซ้ือต้องห้าม” ไป Implement ให้ถกูต้อง 

 
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม 

 นักบัญชี เจ้าของกิจการ หรือผู้ ท่ีสนใจ 
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หัวข้อการอบรม 
 

 รายจ่ายท่ีระบุไว้ใน มาตรา 65ทวิ  ไม่ให้ถือเป็นรายจ่าย 
 การหักค่าสึกหรอค่าเส่ือราคาทรัพย์สิน 
 การตีราคาสินทรัพย์ 
 การโอนทรัพย์สิน ให้บริการ หรือใช้กู้ ยืมเงินโดยไม่มีค่าตอบแทน 
 การค านวณมลูค่าสินทรัพย์  หนีสิ้น ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
 ราคาสินค้าคงเหลือในวนัสุดท้ายของรอบบัญชี 
 การค านวณราคาทุนของสินค้าท่ีส่งมาจากต่างประเทศ 
 การค านวณราคาทุนของสินค้าท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
 การจ าหน่ายหนีสู้ญ 
 เงินปันผลท่ีได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 

 
ระยะเวลาการฝึกอบรม     1 วนั  : 09.00-16.00 น.   
 
รูปแบบการฝึกอบรม 

 การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ ( Adult Learning ) ท าให้ผู้เข้าอบรมสามารถน าความรู้ไปปรับใช้ได้ทันที 
 การบรรยายแบบมีส่วนร่วมส่ือสาร 2 ทาง,Workshop ถาม-ตอบ 

 

 

ระยะเวลา  1 วัน  เวลา  09.00-16.00 น.:   บุ 
 

คลากรด้ปค่าใช้จ่ายในการอบรมหักลดหย่อนภาษไีด้ 200 % 

    ฟรี +++อบรม ค่าอาหารว่าง 2 มือ้ อาหารกลางวนั เอกสารประกอบการอบรม-และใบรับรองวฒิุบัตร 

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษมีูลค่าเพิม่ 7% ภาษหัีก ณ ทีจ่่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาปกติท่านละ   3,900 203 117 4,056 

สมัคร 3 ท่าน ๆ ละ 3,300 231 99 3,432 

รายละเอียดหลักสูตรอ่ืน ๆ  เพิม่เติมได้ทีน่ี่  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/ 
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ส ารองทีน่ั่ง  ติดต่อเพิม่เติมได้ที ่ 
คุณธนนันท์     0906450992 , 0896060444, Line :  hrdzenter 
www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com ,  
www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 
 
วธีิการช าระเงิน  
เช็คส่ังจ่ายในนาม   บริษทั ศูนย์ส่งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย์ จ ากดั 
โอนเงินเข้าบญัชีนาม  บริษทั ศูนย์ส่งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย์ จ ากดั  
>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที ่ 206-237-1740 
(กรุณาส่งส าเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครมายงับริษทัเพือ่ยนืยนัการช าระเงิน และใช้เป็นหลกัฐานการสมัครทางอีเมล์  : 
hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter  
(ผู้เข้าอบรมรับผดิชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจงัหวดั)  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
การแจ้งยกเลกิ: 1. ผู้สมัครสามารถทีจ่ะยกเลกิการเข้าอบรมได้ ในกรณีทีท่่านยกเลกิก่อนวนังาน 10 วนั  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
2. กรณีทีท่่านแจ้งยกเลกิก่อนวนัสัมมนาก่อนวนังาน 1-7 วนั บริษทัฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร  
3.และในกรณีทีท่่านยกเลกิในวนัสัมมนาหรือไม่มาตามทีส่่งใบสมคัรมาแล้ว   บริษทัฯจะไม่คนืเงินใด ๆ  ทัง้ส้ิน   หรือหากท่านยงัไม่ช าระ
ค่าสัมมนา  ทางบริษทั ต้องขอเกบ็ค่าธุรการจ านวน  30 %  ทนัท ี   

ท่ีอยูใ่นการออกเอกสารหกั ณ ท่ีจ่าย 
ในนามบริษทั  ศูนยส่์งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย ์จ ากดั  (ส านกังานใหญ่) 
เลขท่ี  171/162  ซอยพทุธบูชา  39 แยก 1-1 

แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี  010 5555 113 021 
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