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CPD

การใช้บริการ

ผู้ทําบัญชี : นับชั่วโมงได้
ผู้สอบบัญชี : นับชั่วโมงได้

Service Provider

ในการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (CA)
และจัดทํา นําส่ง เก็บรักษาใบกํากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์

e-Tax Invoice

ลดความยุ ่ ง ยากในการออกใบกํา กั บภาษี อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
Service Provider มีขั้ น ตอนการใช้ บริ ก าร e-Tax invoice กั บผู ้ ประกอบการอย่า งไรบ้า ง
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เข้าอบรมเดือน พ.ย.-ธ.ค. 2562

รับฟรี!! Coupon ส่วนลด 1,000 บาท

มูลค่า 500 บาท 2 ใบ ใช้ได้ 1 ใบ / 1 หลักสูตร / 1 ที่นั่ง
(เงื่อนไขตามที่ระบุในคูปอง)
เพื่อใช้เป็นส่วนลดค่าอบรมเดือน ม.ค. - ก.พ. 2563
และจองอบรมก่อน 31 ธ.ค. 2562

2
ฟรี ! DHARMNITI
Planner 2020

กําหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562
(เวลา 09.00 - 16.30 น.)
ณ โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน

สมาชิก (Tax, HR)

ถ.รัชดาภิเษก (สี่แยกพระราม 9 รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีพระราม 9)

4,000 + VAT 280 = 4,280 บาท
บุคคลทั่วไป

4,700 + VAT 329 = 5,029 บาท
(รวมเอกสาร ชา กาแฟ อาหารว่าง อาหารกลางวัน)
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หัวข้อสัมมนา
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1. ภาพรวมของ e-Tax invoice
2. ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีกุญแจสาธารณะ (Public Key Infrastructure) และลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
(Digital Signature)
2.1 เทคโนโลยี PKI & Digital Signature
2.2 เงื่อนไขของ CA Provider ที่ถูกต้องตามกรมสรรพากรกําหนด
3. การประยุกต์ ใช้ PKI และการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-document, secure email, security
applications)
4. แนะนําประวัติ TDID ในฐานะ CA Provider
5. บริการต่างๆของ CA Provider
5.1 บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์
5.2 บริการด้าน PKI Hardware + Software
6. ขั้นตอนขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์จาก CA Provider
7. ความต้องการของระบบ e-Tax invoice
7.1 การสร้างใบกํากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ e-Tax invoice
7.2 Format และการสร้างใบกํากับภาษีอิเล็กทรทอนิกส์
8. ความสําคัญของ Service Provider / เมื่อใดจึงต้องใช้บริการ Service Provider
9. e-Tax solution Providers
10. Demo Digital Signing Application
11. การนําส่งใบกํากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ e-Tax invoice
11.1 รูปแบบการนําส่งข้อมูล e-tax invoice ตามประกาศกรมสรรพากร
11.2 เงื่อนไขการใช้บริการ Service Provider ในการนําส่งข้อมูลที่ถูกต้องตามกรมสรรพากรกําหนด
11.3 ขั้นตอนการนําส่งใบกํากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ e-tax invoice โดย Service Provider
12. e-Tax implementation experience-Real case study

วิทยากร

ดร.สมชาติ ฟักเขียว

• รองผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบัติการและแอพพลิเคชั่นการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์
(Associate CA Application Director) Thai Digital ID Co., Ltd.
• ผู้จัดการโครงการพัฒนาแอพพลิเคชั่นลงลายมือชื1ออิเล็กทรอนิกส์ในโครงการ e-Tax Inovoice
• ผู้จัดการโครงการจัดตั้งระบบการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ CA ให้แก่ กระทรวงการคลัง
ธนาคารแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารแห่งประเทศไทย
ชําระค่าสัมมนาเป็น เงินสด หรือ เช็ค สั่งจ่ายในนาม บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จํากัด
178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 4 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น 20) ถ.ประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
เลขประจําตัวผู้เสียภาษี 010-553-300-1556 (สํานักงานใหญ่) (กรณีไม่มีหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย ต้องชําระเต็มจํานวน) งดรับเช็คส่วนตัว
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