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ผู้ทำบัญชี นับชั่วโมงอื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี นับชั่วโมงอื่นๆ 6 ชม.

สงวนลิขสิทธิ์
รหัส 21/1857

เจาะประเด็นตรวจสอบ

เอกสารหลักฐานทางบัญชีและภาษี

เอกสารรับ-จ่ายเงิน
สําหรับเจ้าหน้าที่บัญชี การเงิน แคชเชียร์
วิทยากร

อาจารย์ชุมพร เสนไสย

อดีตนิติกรเชี่ยวชาญ กองกฎหมาย กรมสรรพากร
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร

กําหนดการสัมมนา

Promot

SCAN เพื่อจองสัมมนา

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562
(เวลา 09.00 - 16.30)

เข้าอบรมเดือนเมษายน

2 ท่าน ลด 500 บาท
3 ท่าน ลด 1,000 บาท

Intercontinental Bangkok Hotel
(ถ.เพลินจิต) รถไฟฟ้า BTS สถานีชิดลม
ทางออกที่ 6 รร.อินเตอร์คอนติเนนตัล

ion

(หลักสูตรเดียวกัน/ ใบเสร็จรับเงินฉบับเดียวกัน/ ไม่ร่วมโปรโมชั่นอื่น)

อัตราค่าสัมมนาท่านละ
สมาชิก (Tax, HR) 4,000 + VAT 280 = 4,280 บาท
บุคคลทั่วไป
4,700 + VAT 329 = 5,029 บาท
(รวมเอกสาร อาหารว่าง ชา กาแฟ อาหารกลางวัน)
(ณ ห้องอาหาร Ginger รร.ฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพ)

BY…DHARMNITI SEMINAR AND TRAINING CO,LTD. TEL.02-555-0700 Ext.1, 02-587-6860-64 Fax. 02-555-0710

หัวข้อสัมมนา
1. การวางระบบ เอกสารรับ-จ่ายสำหรับเจ้าหน้าทีบ่ ญ
ั ชี การเงิน
แคชเชียร์
- การจัดรายงานและรูปแบบรายงานทีเ่ จ้าหน้าทีก่ ารเงิน
แคชเชียร์ เพือ่ วางระบบการตรวจสอบ
2. ปัญหาการจ่ายเงินกรณีทไี่ ม่มใี บเสร็จรับเงิน ต้องทำเอกสาร
อย่างไรให้สรรพากรยอมรับ
- จ่ายเงินให้บคุ คลธรรมดา
- รายจ่ายทีไ่ ม่สามารถระบุผรู้ บั ได้
- จ่ายเงินให้บคุ คลทีไ่ ม่มบี ตั รประชาชน
- เงินใต้โต๊ะ, เงินกินเปล่า
3. ประเด็นทีส่ รรพากรตรวจสอบเกีย่ วกับ เอกสารรับ-จ่ายเงิน
ของเจ้าหน้าทีบ่ ญ
ั ชี การเงิน แคชเชียร์
4. ปัญหาเกีย่ วกับเช็ค ผลกระทบทางภาษีอากรทีเ่ จ้าหน้าทีบ่ ญ
ั ชี
การเงิน แคชเชียร์ ต้องระมัดระวัง
- เช็คเด้งควรดำเนินการอย่างไร ปัญหาด้านเอกสารที่
เจ้าหน้าทีก่ ารเงินต้องจัดทำ
5. เอกสารเกีย่ วกับเงินสดรับและเงินสดจ่าย ปัญหาและ
วิธคี วบคุม
- การวางระบบภาษีการตรวจรับ-จ่ายเงินสด
- การวางระบบภาษีเอกสารในการควบคุมลูกหนี้
- การวางระบบภาษีเอกสารในการการควบคุมเงินสดรับ
- การวางระบบภาษีเอกสารในการควบคุมเงินสดจ่าย
- การวางระบบภาษีเอกสารในการควบคุมด้านการขาย
- การวางระบบภาษีเอกสารในการควบคุมด้านสินค้า
- ออกใบเสร็จก่อนหรือหลัง ทีม่ กี ารรับเงิน ปัญหาภาษี
ทีต่ อ้ งระวัง
- ปัญหาภาษีอากรในการจัดทำทะเบียนเอกสาร และ
วิธกี ารยกเลิกเอกสารรายรับ-จ่าย
- หลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่าอย่างไร ควรจ่ายเป็นเงินสดเช็คเพือ่ ไม่ให้ถกู สรรพากรประเมิน
- จุดสังเกตเอกสารประกอบการอนุมตั กิ ารจ่ายเงิน
ให้นา่ เชือ่ ถือและสรรพากรยอมรับ
6. 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
- ค่าเบีย้ เลีย้ ง
- ค่าทีพ่ กั กรณีทตี่ อ้ งเดินทางไปต่างจังหวัด
7. ปัญหาเกีย่ วกับการออกใบกำกับภาษี ทีเ่ จ้าหน้าทีบ่ ญ
ั ชี
การเงิน แคชเชียร์ตอ้ งควรระวัง
- การตรวจสอบรายการในใบกำกับภาษี
- ปัญหาเกีย่ วกับการออกใบกำกับภาษีให้หน่วยงานราชการ
- การจัดทำใบกำกับภาษี กรณีจดั ทำใบกำกับภาษีรวม
กับเอกสารทางการค้าอืน่
- แจ้งย้ายสถานประกอบการแล้ว ใบกำกับภาษีใช้ทอี่ ยูเ่ ดิม
ได้หรือไม่
- เรียกเก็บเงินทดรองจ่ายคืนจากคูค่ า้ , บริษทั ในเครือ
ต้องออกใบกำกับภาษีหรือไม่
- เงินชดเชยค่าเสียหายต้องออกใบกำกับภาษีหรือไม่
- ใบกำกับภาษีทจี่ ดั ทำขึน้ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์
จะแก้ไข ตก เติม ได้หรือไม่

- การจัดทำใบกำกับภาษี ระหว่างการขายเป็นเงินสดและ
เงินเชือ่ ต่างกันอย่างไร
- ภาษีมลู ค่าเพิม่ ทีม่ จี ดุ ทศนิยม
- ค่าสินค้ารายเดียวกัน จะรวบรวมจัดทำใบกำกับภาษีและ
ส่งมอบให้เป็นรายอาทิตย์หรือรายเดือนได้หรือไม่
- ได้รบั เงินมัดจำจากการขายสินค้า ต้องจัดทำใบกำกับภาษี
อย่างไร
- กรณีการแถมสินค้าพร้อมขาย ต้องระบุสนิ ค้าทีแ่ ถมไว้ใน
ใบกำกับภาษีหรือไม่
- การให้ ส่วนลด ต่างๆ จะต้องระบุสว่ นลดลงในใบกำกับ
ภาษีทกุ กรณีหรือไม่
- การจัดทำใบกำกับภาษี กรณีระบุอตั ราแลกเปลีย่ น
- ออกใบกำกับภาษีแล้ว ต่อมาเช็คไม่สามารถเบิกเงินได้ตอ้ ง
เปลีย่ นเช็คทีป่ รากฏในใบกำกับภาษี จะมีผลต่อใบกำกับ
ภาษีทอี่ อกไปแล้วหรือไม่
- สาขาขายสินค้าหรือให้บริการ สำนักงานใหญ่จะออก
ใบกำกับภาษีแทนได้หรือไม่
- ข้อแตกต่างระหว่างการออกใบแทนใบกำกับภาษี กับการ
ยกเลิกแล้วออกใหม่
- สินค้าฝากขายต้องออกใบกำกับภาษีอย่างไร
- ขายสินค้าครัง้ หนึง่ ไม่เกิน 1,000 บาท จะไม่ออกใบกำกับ
ภาษีได้หรือไม่
- การออกใบกำกับภาษีลา่ ช้ามีความผิดอย่างไร
- ใบกำกับภาษีจากการซือ้ ทรัพย์สนิ ร่วมกันหลายบริษทั ใช้ได้
หรือไม่
- การรับชำระเงินผ่านธนาคาร, ธนาณัต,ิ เคาน์เตอร์เซอร์วสิ
หรือโดยให้เครดิต ประเด็นทีต่ อ้ งระวังในการออกใบกำกับภาษี
- กรณีได้รบั เช็คย้อนหลัง เช็คข้ามเดือน
- การจัดทำใบกำกับภาษีอย่างย่อ ในหนึง่ วันทำการ สามารถ
ออกใบกำกับภาษีอย่างย่อรวบรวมการขายสินค้าได้หรือไม่
- นำเครือ่ งบันทึกการเก็บเงินออกนอกสถานประกอบการ
ต้องแจ้งกรมสรรพากรหรือไม่
8. ปัญหาเกีย่ วกับการออกใบเพิม่ หนี้ ใบลดหนี้ ข้อควรระมัดระวัง
ทีม่ กั ถูกสรรพากรประเมิน
- ใบเพิม่ หนี้ ใบลดหนี้ มีหลักเกณฑ์ในการออกอย่างไร และ
ต้องมีรายการใดบ้าง
- ใบกำกับภาษีอย่างย่อใช้อา้ งอิงในใบลดหนี้ ใบเพิม่ หนีไ้ ด้หรือไม่
- ใบลดหนีอ้ อกในวันและเดือนเดียวกับเดือนทีอ่ อกใบกำกับภาษี
ได้หรือไม่
9. การติดตาม และตรวจสอบใบกำกับภาษี เพือ่ ป้องกัน
ปัญหาทางด้านภาษีอากร
- ความถูกต้องของเอกสารรายจ่าย และเอกสารการรับเงิน
ทีอ่ อกให้กบั ลูกค้า
- จ่ายเงินแล้วแต่ยงั ไม่ได้รบั ใบเสร็จ
- ใบเสร็จทีไ่ ด้รบั ข้ามเดือน, ข้ามปี
- ใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษีทพี่ นักงานบริษทั ได้รบั
มาแล้วแต่นำมาให้ลา่ ช้า
10. วิธกี ารตรวจสอบใบกำกับภาษีทเี่ จ้าหน้าทีบ่ ญ
ั ชี การเงิน
แคชเชียร์ เพือ่ ป้องกันปัญหาภาษีซอื้ ต้องห้าม
11. หลักเกณฑ์การออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่ า่ ย
อย่างไรให้ถกู ต้องถูกอัตรา
12. คุณธรรม จริยธรรม หรือจรรยาบรรณของผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชี

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

