สงวนลิขสิทธิ์ รหัส 21/1857Z
หลักสูตรนี้จะมีการบันทึกเสียงและภาพของผู ้เข้าอบรมทุกคนตลอดระยะเวลาการอบรมเพื่อใช้เป็นหลักฐานนําส่งสภาวิชาชี พบัญชี

CPA/CPD นับชั่ วโมงได้ (รออนุมัติ)

ห้ามบันทึกเทป รวมถึงอุ ปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด

เจาะประเด็นตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานทางบัญชี และภาษี

เอกสารรับ-จ่ายเงิน

สําหรับเจ้าหน้าที่บัญชี การเงิน แคชเชี ยร์ยุคใหม่
Pro

m

n
otio

หลักสูตรเดือน พฤษภาคม 2565

SCAN เพื่อจองสัมมนา

เข้าอบรม 2 ท่าน ลด 500 บาท
เข้าอบรม 3 ท่าน ลด 1,000 บาท

*สําหรับหลักสูตร ราคาตัง้ แต่ 2,700 บาทขึ้นไป (ราคายังไม่รวม VAT) (หลักสูตรเดียวกัน/ใบเสร็จรับเงินฉบับเดียวกัน/ไม่ร่วมโปรโมชั่ นอื่น)

อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์ อดีตเจ้าหน้าที่ตรวจภาษีชํานาญการพิเศษ กรมสรรพากร

วิทยากร

วันพุ ธ ที่

18

พฤษภาคม
2565

09.00-16.30 น.

อัตราค่าสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิ กท่านละ 2,700 + VAT 189 = 2,889 บาท
บุ คคลทั่วไปท่านละ 3,200 + VAT 224 = 3,424 บาท
* รับชํ าระเงินผ่านระบบ QR CODE หรือโอนเงินผ่านธนาคารเท่านัน้

หัวข้อสัมมนา

1. เอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับการรับ-จ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ทเี่ จ้าหน้าทีบ่ ญ
ั ชีการเงิน แคชเชียร์ยคุ ใหม่
- การจัดทำเอกสารให้สอดคล้องกับการรับ-โอนเงินในระบบ e-Payment
- e-Payment การรับ-จ่ายเงินเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ / ชำระเงินผ่าน QR-Code, Prompt Pay
- e-Tax Invoice และ e-Receipt การจัดทำใบกำกับภาษีอเิ ล็กทรอนิกส์ และการจัดทำรายงานทางการเงิน
- e-Withholding Tax การหัก ณ ทีจ่ า่ ยอิเล็กทรอนิกส์ และการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
- 23 ตราสารอิเล็กทรอนิกส์ การชำระค่าอากรของสัญญาทีต่ อ้ งเป็นตัวเงิน
2. การวางระบบ เอกสารรับ-จ่ายสำหรับเจ้าหน้าทีบ่ ญ
ั ชีการเงิน แคชเชียร์
- การจัดรายงานและรูปแบบรายงานทีเ่ จ้าหน้าทีก่ ารเงินแคชเชียร์
ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dst.co.th
สํารองที่นั่งได้ที่ Tel 02-555-0700 กด 1, 02-587-6860-64 Fax 02-555-0710

3. การวางระบบภาษีเกีย่ วกับเอกสารเกีย่ วกับเงินสดรับและเงินสดจ่าย ปัญหาและวิธี
ควบคุม
- ตรวจรับ-จ่ายเงินสด
- ควบคุมลูกหนี้
- ควบคุมเงินสดรับ
- ควบคุมเงินสดจ่าย
- ควบคุมด้านการขาย
- ควบคุมด้านสินค้า
- ออกใบเสร็จก่อนหรือหลัง ทีม่ กี ารรับเงิน ปัญหาภาษีทตี่ อ้ งระวัง
- ปัญหาภาษีอากรในการจัดทำทะเบียนเอกสาร และวิธกี ารยกเลิกเอกสาร
รายรับ-จ่าย
- หลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่าอย่างไร ควรจ่ายเป็นเงินสด - เช็ค
เพือ่ ไม่ให้ถกู สรรพากรประเมิน
- จุดสังเกตเอกสารประกอบการอนุมตั กิ ารจ่ายเงินให้นา่ เชือ่ ถือ
และสรรพากรยอมรับ
4. รายงานการเบิก จ่ายเงินต่างๆ ให้พนักงาน เจ้าหน้าทีบ่ ญ
ั ชี การเงิน แคชเชียร์
ต้องปฏิบตั อิ ย่างไรให้สรรพากรยอมรับ
- ค่าใช้จา่ ยทีพ่ นักงานจ่ายแทนบริษทั แต่ใบเสร็จเป็นชือ่ พนักงาน
- ค่าพาหนะ ค่าน้ำมันรถพนักงาน กรณีทนี่ ำรถมาใช้ในงาน
- ค่าแท็กซี,่ มอเตอร์ไซค์รบั จ้าง
- ค่าทางด่วน, ค่าผ่านทาง
- ค่าทีพ่ กั กรณีทตี่ อ้ งเดินทางไปต่างจังหวัด
- ค่าเบีย้ เลีย้ ง
5. ประเด็นทีส่ รรพากรตรวจสอบเกีย่ วกับ เอกสารรับ-จ่ายเงินของเจ้าหน้าที่
บัญชี การเงิน แคชเชียร์
6. ปัญหาการจ่ายเงินกรณีที่ไม่มีใบเสร็จรับเงิน ต้องทำเอกสารอย่างไรให้
สรรพากรยอมรับ
- จ่ายเงินให้บุคคลธรรมดา
- รายจ่ายที่ไม่สามารถระบุผู้รับได้
- จ่ายเงินให้บุคคลที่ไม่มีบัตรประชาชน
- เงินใต้โต๊ะ, เงินกินเปล่า
7. ปัญหาเกี่ยวกับเช็ค ผลกระทบทางภาษีอากรที่ เจ้าหน้าที่บัญชี การเงิน
แคชเชียร์ ต้องระมัดระวัง
- เช็คเด้งควรดำเนินการอย่างไร ปัญหาด้านเอกสารที่เจ้าหน้าที่การเงินต้อง
จัดทำ
8. ปัญหาเกี่ยวกับการออกใบกำกับภาษี ที่เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน แคชเชียร์ต้องควร
ระวัง
- การตรวจสอบรายการในใบกำกับภาษี
- ปัญหาเกี่ยวกับการออกใบกำกับภาษีให้หน่วยงานราชการ
- การจัดทำใบกำกับภาษี กรณีจัดทำใบกำกับภาษีรวมกับเอกสาร
ทางการค้าอื่น
- แจ้งย้ายสถานประกอบการแล้ว ใบกำกับภาษีใช้ที่อยู่เดิมได้หรือไม่
- เรียกเก็บเงินทดรองจ่ายคืนจากคู่ค้า, บริษัทในเครือต้องออกใบกำกับภาษีหรือไม่
- เงินชดเชยค่าเสียหายต้องออกใบกำกับภาษีหรือไม่
- ใบกำกับภาษีที่จัดทำขึ้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์ จะแก้ไขตก เติม ได้หรือไม่
- การจัดทำใบกำกับภาษี ระหว่างการขายเป็นเงินสดและเงินเชื่อต่างกันอย่างไร
- ภาษีมูลค่าเพิ่มที่มีจุดทศนิยม
- ค่าสินค้ารายเดียวกัน จะรวบรวมจัดทำใบกำกับภาษีและส่งมอบให้เป็นราย
อาทิตย์หรือรายเดือนได้หรือไม่

- ได้รบั เงินมัดจำจากการขายสินค้า ต้องจัดทำใบกำกับภาษี
อย่างไร
- กรณีการแถมสินค้าพร้อมขาย ต้องระบุสนิ ค้าทีแ่ ถมไว้ในใบ
กำกับภาษีหรือไม่
- การให้ ส่วนลด ต่างๆ จะต้องระบุสว่ นลดลงในใบกำกับ
ภาษีทกุ กรณีหรือไม่
- การจัดทำใบกำกับภาษี กรณีระบุอตั ราแลกเปลีย่ น
- ออกใบกำกับภาษีแล้ว ต่อมาเช็คไม่สามารถเบิกเงินได้ตอ้ ง
เปลีย่ นเช็คทีป่ รากฏในใบกำกับภาษี จะมีผลต่อ
ใบกำกับภาษีทอี่ อกไปแล้วหรือไม่
- สาขาขายสินค้าหรือให้บริการ สำนักงานใหญ่จะออกใบ
กำกับภาษีแทนได้หรือไม่
- ข้อแตกต่างระหว่างการออกใบแทนใบกำกับภาษี กับการ
ยกเลิกแล้วออกใหม่
- สินค้าฝากขายต้องออกใบกำกับภาษีอย่างไร
- ขายสินค้าครัง้ หนึง่ ไม่เกิน1,000 บาท จะไม่ออกใบกำกับ
ภาษีได้หรือไม่
- การออกใบกำกับภาษีลา่ ช้ามีความผิดอย่างไร
- ใบกำกับภาษีจากการซือ้ ทรัพย์สนิ ร่วมกันหลายบริษทั
ใช้ได้หรือไม่
- การรับชำระเงินผ่านธนาคาร, ธนาณัต,ิ เคาน์เตอร์เซอร์วสิ
หรือโดยให้เครดิต ประเด็นทีต่ อ้ งระวังในการ
- กรณีได้รบั เช็คย้อนหลัง เช็คข้ามเดือน
- การจัดทำใบกำกับภาษีอย่างย่อ ในหนึง่ วันทำการ
สามารถออกใบกำกับภาษีอย่างย่อรวบรวมการขาย
- นำเครือ่ งบันทึกการเก็บเงินออกนอกสถานประกอบการ
ต้องแจ้งกรมสรรพากรหรือไม่
9. ปัญหาเกีย่ วกับการออกใบเพิม่ หนี้ ใบลดหนี้ ข้อควร
ระมัดระวังทีม่ กั ถูกสรรพากรประเมิน
- ใบเพิม่ หนี้ ใบลดหนี้ มีหลักเกณฑ์ในการออกอย่างไร และ
ต้องมีรายการใดบ้าง
- ใบกำกับภาษีอย่างย่อใช้อา้ งอิงในใบลดหนี้ ใบเพิม่ หนีไ้ ด้
หรือไม่
- ใบลดหนีอ้ อกในวันและเดือนเดียวกับเดือนทีอ่ อก
ใบกำกับภาษีได้หรือไม่
10. การติดตาม และตรวจสอบใบกำกับภาษี เพื่อป้องกัน
ปัญหาทางด้านภาษีอากร
- ความถูกต้องของเอกสารรายจ่าย และเอกสารการรับเงิน
ทีอ่ อกให้กบั ลูกค้า
- จ่ายเงินแล้วแต่ยงั ไม่ได้รบั ใบเสร็จ
- ใบเสร็จทีไ่ ด้รบั ข้ามเดือน, ข้ามปี
- ใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษีทพี่ นักงานบริษทั ได้รบั
มาแล้วแต่นำมาให้ลา่ ช้า
11. วิธกี ารตรวจสอบใบกำกับภาษีทเี่ จ้าหน้าทีบ่ ญ
ั ชี การเงิน
แคชเชียร์ เพือ่ ป้องกันปัญหาภาษีซอื้ ต้องห้าม
12. หลักเกณฑ์การออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่ า่ ย
อย่างไรให้ถกู ต้องถูกอัตรา

ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dst.co.th
สํารองที่นั่งได้ที่ Tel 02-555-0700 กด 1, 02-587-6860-64 Fax 02-555-0710

ผูทำบัญชีและผูสอบบัญชี
สามารถนับชั่วโมงได

การอบรม Online ผานโปรแกรม
ขั้นตอนการสมัครและเขาใชงาน
1. สำรองที่นั่งการอบรมผาน www.dst.co.th

เงื่อนไขการเขาอบรม Online และการนับชั่วโมงผานโปรแกรม ZOOM

คลิกเพื่อลงทะเบียน

ขั้นตอนการสำรองที่นั่ง

• ผูัเขาอบรมติดตั้งโปรแกรม Zoom Version ลาสุด แลวลงทะเบียน
โปรแกรมใหพรอมใชงาน
- ติดตั้งโปรแกรมบน Computer PC และ Notebook

(คลิกที่ลิ้งค URL https://zoom.us/download เลือก Download Zoom Client for Meetings)

เมื่อทานลงทะเบียนเรียบรอย ทานจะไดรับการยืนยันจาก
e-mail : seminar@dst.co.th

- ติดตั้ง Application บน Smart Phone ผานระบบ ios และ Android

2. ชำระเงิน (ผานระบบ QR CODE หรือโอนเงินผานธนาคาร)
ขั้นตอนการชำระเงิน

เมื่อทานชำระเงินเรียบรอยแลว **เฉพาะกรณี
โอนเงินQR
ผานธนาคาร
SCAN
CODE
กรุณาสงหลักฐานการชำระเงิน มาที่ e-mail : e-payment@dharmniti.co.th

จองสัมมนาออนไลน์

3. สถาบัน ฯ จะสงแบบฟอรมลงทะเบียนอบรม Zoom (กรอกรายละเอียดใน
Google Form)
- กรณีนับชั่วโมงผูทำบัญชีและผูสอบบัญชี ผูเขาอบรมตองแนบรูปถายหนาตรง
พรอมบัตรประชาชนใน Google Form

แบบฟอรมตัวอยาง

4. ผูเขาอบรมกรอก Google Form เรียบรอยแลว สถาบัน ฯ จะสง
- Link เขาหองอบรม (คลิก Link ณ วันอบรม)
- เอกสารประกอบการอบรม ผาน e-mail

• การอบรมผานโปรแกรม ZOOM ควรติดตั้งโปรแกรมลงบนคอมพิวเตอร
หรือ โนตบุคที่มีกลอง โดยเชื่อมตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ตความเร็ว
ไมต่ำกวา 10 Mbps เพื่อการอบรมที่มีประสิทธิภาพ
• กำหนดจำนวนผูเขาอบรม 1 ทาน / 1 User
• ผูเขาอบรมตองกรอกขอมูล ผาน google form
• ผูเขาอบรมตองเขาหองอบรมผานโปรแกรม Zoom กอนเวลาที่ีระบุไว
อยางนอย 20 นาที
• ผูเขาอบรมตองตั้งชื่อบัญชี ZOOM เปนชื่อ-นามสกุลจริง ดวยภาษาไทย
ใหตรงตามบัตรประชาชน
• ผูเขาอบรมตองเปดกลองตลอดระยะเวลาการอบรม และไมควรกดออก
จากโปรแกรม เนื่องจากสถาบันฯ จะทำการบันทึกเสียงและภาพเพื่อนำสง
สภาวิชาชีพบัญชี
• เจาหนาที่จะ Capture หนาจอผูเขาอบรมทุกคน
* หลักสูตร 3 ชั่วโมง Capture หนาจอ 2 ชวง ชวงกอนอบรมและสิ้นสุด
การอบรม
* หลักสูตร 6 ชั่วโมง Capture หนาจอ 4 ชวง
ชวงเชา กอนอบรม (09.00 น.) และจบการอบรมชวงเชา (12.15 น.)
ชวงบาย กอนอบรม (13.15 น.) และสิ้นสุดการอบรม (16.30 น.)
• ผูเขาอบรมสามารถกดปุมยกมือ (Raise Hand) หรือพิมพขอคำถาม
ผานทางชองแชทได ในระหวางอบรม
• หลักเกณฑการนับชั่วโมง CPD สำหรับผูสอบบัญชีและผูทำบัญชีใหนับ
ดังนี้
* นอยกวา 30 นาที ไมนับเปนจำนวนชั่วโมง
* 30 ถึง 59 นาที ใหนับเปนครึ่งชั่วโมง
* 60 นาที ใหนับเปน 1 ชั่วโมง
• หนังสือรับรองจะจัดสงใหทาง e-mail ภายใน 1 วันทำการหลังเสร็จสิ้น
การอบรม
• การพัฒนาความรูตอเนื่องเปนสิทธิสวนบุคคล ตองเขาอบรมดวยตนเอง
เทานั้น กรณี ไมปฏิบัติตามเงื่อนไขขางตนจะไมสามารถนับชั่วโมงได

- หามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร หรือนำไปเผยแพร (สงวนลิขสิทธิ์) -

สำรองที่นั่งออนไลน์ที่ www.dst.co.th Call center 02-555-0700 กด 1 ,02-587-6860-4

