1

(1)

(2)

กลุ่มหลักสูตรพื้นฐาน แบ่งเป็น 2 หลักสูตร ใช้เวลาอบรมหลักสูตรละ 36 ชั่วโมง
ช่วงที่ 1 : ระหว่างวันที่ 7 กรกฎาคม – 19 สิงหาคม 2557 ได้แก่
1.
กฎหมายธุรกิจสาหรับนักวางแผนภาษี (สาหรับผู้ที่ไม่เคยเรียนด้านกฎหมาย) (ปิดอบรม)
2.
บัญชีสาหรับนักกฎหมายภาษี (สาหรับผู้ที่ไม่เคยเรียนด้านบัญชี) (ปิดอบรม)
กลุ่มหลักสูตรเฉพาะ แบ่งเป็น 8 หลักสูตร ใช้เวลาอบรมหลักสูตรละ 36 ชั่วโมง
ช่วงที่ 2 : ระหว่างวันที่ 1 กันยายน - 27 พฤศจิกายน 2557 ได้แก่
1.
ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต และอากรแสตมป์ (ปิดอบรม)
2.
ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะ (ปิดอบรม)
3.
ภาษีเงินได้นิติบุคคล (ปิดอบรม)
4.
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ปิดอบรม)
กลุ่มหลักสูตรเฉพาะ
**เปลี่ยนแปลงวันอบรม ช่วงที่ 3 **
เดิมอบรม: ระหว่างวันที่ 12 มกราคม - 8 เมษายน 2558
เปลี่ยนอบรม: ระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ - 20 พฤษภาคม 2558
ช่วงที่ 3 : ระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ - 20 พฤษภาคม 2558 ได้แก่
6.
ภาษีทรัพย์สินและความมั่งคั่ง
7.
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับวงจรธุรกิจ
8.
การแก้ไขและระงับข้อพิพาททางภาษีอากร
9.
ภาษีอากรระหว่างประเทศ
หมายเหตุ : 1. วันบรรยายอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากตารางเดิมที่ระบุวันบรรยายไว้
2. ในหลักสูตรที่ ปิดอบรม ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดการสมัครในรุ่นที่ 10
แจ้ง ณ วันที่ 8 มกราคม 2558

2

ปิดอบรมแล้ว : ผู้สนใจสามารถสมัครได้ในรุ่นที่ 10
หลักสูตร

กฎหมายธุรกิจสาหรับนักวางแผนภาษี (อบรมทุกวันวันพุธ,วันพฤหัสบดี )
อบรมระหว่าง 9 กรกฎาคม – 14 สิงหาคม 2557
อบรม 12 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง รวม 36 ชั่วโมง
เวลา 17.30 – 20.30 น. ณ ห้องจิตติ ติงศภัทิย์

ผู้บรรยาย

1. ศาสตราจารย์ วิริยะ นามศิริพงศ์พันธ์
2. รองศาสตราจารย์ สหธน รัตนไพจิตร
3. รองศาสตราจารย์ สุดา วิศรุตพิชญ์
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์ชนก รัตโนสถ

ครั้งที่

วันที่

หัวข้อบรรยาย

ผู้บรรยาย

1

พุธ 9 ก.ค. 57

หลักทั่วไปในการใช้และการตีความกฎหมาย

ศ.วิริยะ นามศิริพงศ์พันธ์

2

พฤหัสบดี 10 ก.ค. 57 หลักทั่วไปในการใช้และการตีความกฎหมาย

ศ.วิริยะ นามศิริพงศ์พันธ์

3

พุธ 16 ก.ค. 57

องค์กรธุรกิจ และการจัดองค์กรธุรกิจ

รศ.ดร.ทิพย์ชนก รัตโนสถ

4

พฤหัสบดี 17 ก.ค. 57 องค์กรธุรกิจ และการจัดองค์กรธุรกิจ

รศ.ดร.ทิพย์ชนก รัตโนสถ

5

พุธ 23 ก.ค. 57

รศ.ดร.ทิพย์ชนก รัตโนสถ

6

พฤหัสบดี 24 ก.ค. 57 นิติกรรมสัญญาทางธุรกิจ

ศ.วิริยะ นามศิริพงศ์พันธ์

7

พุธ 30 ก.ค. 57

นิติกรรมสัญญาทางธุรกิจ

ศ.วิริยะ นามศิริพงศ์พันธ์

8

พฤหัสบดี 31 ก.ค. 57 นิติกรรมสัญญาทางธุรกิจ

ศ.วิริยะ นามศิริพงศ์พันธ์

9

พุธ 6 ส.ค. 57

ตั๋วเงินและพระราชบัญญัติความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค

รศ.สหธน รัตนไพจิตร

10

พฤหัสบดี 7 ส.ค. 57

ตั๋วเงินและพระราชบัญญัติความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค

รศ.สหธน รัตนไพจิตร

11

พุธ 13 ส.ค. 57

สินเชื่อและการประกันหนี้

รศ.สุดา วิศรุตพิชญ์

12

พฤหัสบดี 14 ส.ค. 57 สินเชื่อและการประกันหนี้

รศ.สุดา วิศรุตพิชญ์

องค์กรธุรกิจ และการจัดองค์กรธุรกิจ

หมายเหตุ : หลักสูตรนี้เหมาะสาหรับผู้ที่ไม่เคยเรียนด้านกฎหมาย
แจ้ง ณ วันที่ 8 มกราคม 2558

3

ปิดอบรมแล้ว : ผู้สนใจสามารถสมัครได้ในรุ่นที่ 10
หลักสูตร

บัญชีสาหรับนักกฎหมายภาษี (อบรมทุกวันจันทร์,วันอังคาร )
อบรมระหว่าง 7 กรกฎาคม – 19 สิงหาคม 2557
อบรม 12 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง รวม 36 ชั่วโมง
เวลา 17.30 – 20.30 น. ณ ห้องจิตติ ติงศภัทิย์

ผู้บรรยาย

ครั้งที่

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิภาดา ตันติประภา
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพิชญ์ชญา เหล่าธรรมทัศน์
3. อาจารย์สุพจน์ สิงห์เสน่ห์
วันที่

หัวข้อบรรยาย

ผู้บรรยาย

1

จันทร์ 7 ก.ค. 57

งบการเงิน

ผศ.วิภาดา ตันติประภา

2

อังคาร 8 ก.ค. 57

วงจรทางบัญชี

ผศ.สุพิชญ์ชญา เหล่าธรรมทัศน์

หยุด จันทร์ 14 ก.ค. 57
3

อังคาร 15 ก.ค. 57

4

จันทร์ 21 ก.ค. 57

5

8
9

อังคาร 22 ก.ค. 57
ศุกร์
25 ก.ค. 57
ศุกร์
1 ส.ค. 57
จันทร์ 4 ส.ค. 57
อังคาร 5 ส.ค. 57

10

จันทร์ 11 ส.ค. 57

6
7

วันหยุดราชการ วันชดเชยวันเข้าพรรษา
วงจรทางบัญชี
ผศ.สุพิชญ์ชญา เหล่าธรรมทัศน์
การบันทึกรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หมุนเวียน :
ผศ.วิภาดา ตันติประภา
เงินสดและลูกหนี้
สินค้าคงเหลือ
ผศ.วิภาดา ตันติประภา
ที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์

ผศ.วิภาดา ตันติประภา

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสัญญาเช่า

ผศ.วิภาดา ตันติประภา

หนี้สิน
เงินลงทุนในตราสารหนี้ และตราสารทุน

ผศ.วิภาดา ตันติประภา
ผศ.วิภาดา ตันติประภา

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ผศ.วิภาดา ตันติประภา

หยุด จันทร์ 12 ก.ค. 57

วันหยุดราชการ วันแม่

11

จันทร์ 18 ส.ค. 57

การรับรู้รายได้

ผศ.วิภาดา ตันติประภา

12

อังคาร 19 ส.ค. 57

กลลวงในงบการเงิน

อาจารย์สุพจน์ สิงห์เสน่ห์

หมายเหตุ : หลักสูตรนี้เหมาะสาหรับผู้ที่ไม่เคยเรียนด้านบัญชี
แจ้ง ณ วันที่ 8 มกราคม 2558
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ปิดอบรมแล้ว : ผู้สนใจสามารถสมัครได้ในรุ่นที่ 10
หลักสูตร

ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต และอากรแสตมป์ (อบรมทุกวันจันทร์ )
อบรมระหว่าง 1 กันยายน – 17 พฤศจิกายน 2557
อบรมสัปดาห์ละ 1 วัน 12 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง รวม 36 ชั่วโมง
เวลา 17.30-20.30 น.

ผู้บรรยาย

ครั้งที่

1

2
3
4
5

วันที่

1. ศาสตราจารย์ ดร.สุเมธ ศิริคุณโชติ
2. อาจารย์ ดร.สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธ์
3. อาจารย์ ประภาศ คงเอียด
ห้องอบรม

หัวข้อบรรยาย

ผู้บรรยาย

หลักทั่วไปเกี่ยวกับ ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต และอากร
แสตมป์ ความเป็นมาและวิวัฒนาการในการจัดเก็บภาษี กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษี ความสัมพันธ์ระหว่างภาษีศุลกากร
ภาษีสรรพสามิต และอากรแสตมป์กับภาษีอื่น
8 ก.ย. 57 จิตติ ติงศภัทิย์ ภาษีสรรพสามิต พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต สินค้าและบริการที่
ต้องเสียภาษีสรรพสามิต ผู้มีหน้าที่เสียภาษี
15 ก.ย. 57 จิตติ ติงศภัทิย์ ความรั บผิด ในอันจะต้ องเสียภาษี ฐานภาษี การยื่นแบบแสดง
รายการและเสียภาษี การควบคุมการจัดเก็บภาษี
22 ก.ย. 57 ศูนย์ศึกษากฎหมาย สิทธิประโยชน์ทางภาษี การยกเว้นภาษี การคืนภาษี การลดอัตรา
นานาชาติ ชั้น 4 ภาษี และการลดหย่อนภาษี
ห้อง 123
การประเมินภาษี เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม การคัดค้านและการอุทธรณ์
29 ก.ย. 57
ภาษีศุ ล กากรและภาษี ส รรพสามิต ความผิ ด ตามกฎหมายภาษี
สรรพสามิต และการดาเนินคดี
ห้อง 123
6 ต.ค. 57
ภาษีสรรพสามิตสาหรับสินค้า สุรา ยาสูบ และไพ่

1 ก.ย. 57

จิตติ ติงศภัทิย์

6
7

13 ต.ค. 57

ห้อง 123

8

20 ต.ค. 57

ห้อง 123

9

27 ต.ค. 57

ห้อง 123

10

3 พ.ย. 57

ห้อง 123

11

10 พ.ย. 57

ห้อง 123

12

17 พ.ย. 57

ห้อง 123

อากรแสตมป์ ตราสารที่ต้องปิดอากรแสตมป์ ผู้มีหน้าที่เสียอากร
วิธีการเสียอากร ผลของตราสารที่มิได้เสียอากร
พิกัดอัตราศุลกากร หลักเกณฑ์ในการตีความพิกัด ผู้มีหน้าที่เสีย
ภาษี
ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีศุลกากร ฐานภาษี ความเกี่ยวพัน
กับภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีสรรพสามิต
ราคาศุลกากร หลักเกณฑ์ในการใช้ราคาศุลกากร และการคานวณ
ค่าภาษี
การยื่นแบบแสดงรายการและเสียภาษี การควบคุมการจัดเก็บภาษี
สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร การยกเว้นภาษี การคืนภาษี การ
ลดอัตรา และการลดหย่อนภาษี
สิทธิประโยชน์ในทางภาษีศุลกากรที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการ
ลงทุ น เขตนิค มอุ ตสาหกรรมส่ งออก เขตปลอดอากร และเขต
การค้าเสรี (Free Trade Area)

อ. ประภาศ คงเอียด

อ.ประภาศ คงเอียด
อ.ประภาศ คงเอียด
อ.ประภาศ คงเอียด
อ.ประภาศ คงเอียด

อ.ประภาศ คงเอียด
ศ.ดร.สุเมธ ศิริคุณโชติ
อ.ดร.สถิ ต ย์ ลิ่ ม พงศ์ พั น ธ์
และคณะ
อ.ดร.สถิ ต ย์ ลิ่ ม พงศ์ พั น ธ์
และคณะ
อ.ดร.สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธ์
และคณะ
อ.ดร.สถิ ต ย์ ลิ่ ม พงศ์ พั น ธ์
และคณะ
อ.ดร.สถิ ต ย์ ลิ่ ม พงศ์ พั น ธ์
และคณะ

แจ้ง ณ วันที่ 8 มกราคม 2558

5

ปิดอบรมแล้ว : ผู้สนใจสามารถสมัครได้ในรุ่นที่ 10
หลักสูตร

ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ (อบรมทุกวันอังคาร )
อบรมระหว่าง 2 กันยายน – 18 พฤศจิกายน 2557
อบรมสัปดาห์ละ 1 วัน 12 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง รวม 36 ชั่วโมง
เวลา 17.30 -20.30 น.

ผู้บรรยาย

1. ศาสตราจารย์ ดร.สุเมธ ศิริคุณโชติ
2. อาจารย์สาโรช ทองประคา

ครั้งที่

วันที่

ห้องอบรม

หัวข้อบรรยาย

ผู้บรรยาย

1

2 ก.ย. 57

จิตติ ติงศภัทิย์

ความเป็นมาและลักษณะสาคัญของภาษีมูลค่าเพิม่ และ
ภาษีธุรกิจเฉพาะ

ศ.ดร.สุเมธ ศิรคิ ุณโชติ

2

9 ก.ย. 57

จิตติ ติงศภัทิย์

โครงสร้างของกฎหมายและการบริหารภาษีมูลค่าเพิ่ม

ศ.ดร.สุเมธ ศิรคิ ุณโชติ

3

16 ก.ย. 57

จิตติ ติงศภัทิย์

โครงสร้างของกฎหมายและการบริหารภาษีธุรกิจเฉพาะ ศ.ดร.สุเมธ ศิรคิ ุณโชติ

4

23 ก.ย. 57

ห้อง 201 ชั้น 2

5

30 ก.ย. 57

6

7 ต.ค. 57

7

14 ต.ค. 57

8

21 ต.ค. 57

เปรียบเทียบลักษณะและความสัมพันธ์ระหว่างกิจการที่
อยู่ในบังคับภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับข่ายบังคับ การคานวณภาษี และ
สิทธิประโยชน์ทางภาษีมูลค่าเพิ่ม
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับข่ายบังคับ การคานวณภาษี และ
สิทธิประโยชน์ทางภาษีมูลค่าเพิ่ม
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับข่ายบังคับ การคานวณภาษี และ
สิทธิประโยชน์ทางภาษีมูลค่าเพิ่ม
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับข่ายบังคับ การคานวณภาษี และ
สิทธิประโยชน์ทางภาษีมูลค่าเพิ่ม
ปัญหาภาษีมูลค่าเพิ่ม: หลักการจัดเก็บภาษี ขายสินค้า
และให้บริการ การนาเข้าส่งออก และการจ่ายเงินไป
ต่างประเทศ
ปัญหาภาษีมูลค่าเพิ่ม: การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม การ
คานวณภาษีมูลค่าเพิ่ม และข้อยกเว้นฐานภาษี
ปัญหาภาษีมูลค่าเพิ่ม: ใบกากับภาษี
ปัญหาภาษีมูลค่าเพิ่ม: การเครดิตภาษีและภาษีซื้อ
ต้องห้าม

ห้อง 201ชั้น 2
ห้อง 201 ชั้น 2
ห้อง 201 ชั้น 2
ห้อง 201 ชั้น 2
ห้อง 201 ชั้น 2

9

28 ต.ค. 57

10

4 พ.ย. 57

11

11 พ.ย. 57

12

18 พ.ย. 57

ห้อง 201 ชั้น 2
ห้อง 201 ชั้น 2
ห้อง 201 ชั้น 2

ศ.ดร.สุเมธ ศิรคิ ุณโชติ
ศ.ดร.สุเมธ ศิรคิ ุณโชติ
ศ.ดร.สุเมธ ศิรคิ ุณโชติ
ศ.ดร.สุเมธ ศิรคิ ุณโชติ
ศ.ดร.สุเมธ ศิรคิ ุณโชติ
อ.สาโรช ทองประคา
อ.สาโรช ทองประคา
อ.สาโรช ทองประคา
อ.สาโรช ทองประคา

แจ้ง ณ วันที่ 8 มกราคม 2558

6

ปิดอบรมแล้ว : ผู้สนใจสามารถสมัครได้ในรุ่นที่ 10
หลักสูตร

ภาษีเงินได้นิติบุคคล (อบรมทุกวันพุธ )
อบรมระหว่าง 3 กันยายน – 19 พฤศจิกายน 2557
อบรมสัปดาห์ละ 1 วัน 12 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง รวม 36 ชั่วโมง
เวลา 17.30-20.30 น.

ผู้บรรยาย

1. ศาสตราจารย์ ดร.สุเมธ ศิริคุณโชติ
2. อาจารย์ ดร.บัณฑิต อุชชิน

ครั้งที่

วันที่

ห้องอบรม

หัวข้อบรรยาย

ผู้บรรยาย

1

3 ก.ย. 57

จิตติ ติงศภัทิย์

ศ.ดร.สุเมธ ศิรคิ ุณโชติ

2

10 ก.ย. 57

จิตติ ติงศภัทิย์

3

17 ก.ย. 57

จิตติ ติงศภัทิย์

บทนา ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคล
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นติ ิบุคคลรูปแบบองค์กรธุรกิจ
หลักแหล่งเงินได้และหลักถิ่นที่อยู่
หลักการคานวณภาษีเงินได้นติ ิบุคคลจากฐานกาไรสุทธิ
– หลักเกณฑ์ทางบัญชี

4

24 ก.ย. 57

ห้อง 123

เงื่อนไขในการคานวณกาไรสุทธิ

ศ.ดร.สุเมธ ศิรคิ ุณโชติ

5

1 ต.ค. 57

ห้อง 123

รายจ่ายต้องห้าม

ศ.ดร.สุเมธ ศิรคิ ุณโชติ

6

8 ต.ค. 57

ห้อง 123

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยเกี่ยวกับรายจ่ายต้องห้าม

ศ.ดร.สุเมธ ศิรคิ ุณโชติ

7

15 ต.ค. 57

ห้อง 123

ศ.ดร.สุเมธ ศิรคิ ุณโชติ

8

22 ต.ค. 57

ห้อง 123

9

29 ต.ค. 57

ห้อง 123

10

5 พ.ย. 57

ห้อง 123

การคานวณภาษีเงินได้นิติบุคคลจากฐานอื่น
การเสียภาษีครึ่งรอบ (การประมาณการ การเสียเงินเพิ่ม
การของด/ลดเบี้ยปรับเงินเพิ่ม)
การขออนุมัติผ่อนปรนกฎเกณฑ์ตา่ ง ๆ เช่น การเปลี่ยน
รอบ การเปลี่ยนเกณฑ์รับรู้ เกณฑ์หักค่าสึกหรอ เป็นต้น
การตรวจสอบประเมินและการกาหนดราคาโอนเบื้องต้น

11

12 พ.ย. 57

ห้อง 123

การควบและเลิกกิจการเบื้องต้น

อ.ดร.บัณฑิต อุชชิน

12

19 พ.ย. 57

ห้อง 123

ภาษีเงินได้ระหว่างประเทศเบื้องต้น(ธุรกิจของคนต่าง
ด้าวในไทย/กิจการคนไทยในต่างประเทศ)

อ.ดร.บัณฑิต อุชชิน

ศ.ดร.สุเมธ ศิรคิ ุณโชติ
ศ.ดร.สุเมธ ศิรคิ ุณโชติ

อ.ดร.บัณฑิต อุชชิน
อ.ดร.บัณฑิต อุชชิน
อ.ดร.บัณฑิต อุชชิน

แจ้ง ณ วันที่ 8 มกราคม 2558

7

ปิดอบรมแล้ว : ผู้สนใจสามารถสมัครได้ในรุ่นที่ 10
หลักสูตร

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (อบรมทุกวันพฤหัสบดี )
อบรมระหว่าง 4 กันยายน – 19 พฤศจิกายน 2557
อบรมสัปดาห์ละ 1 วัน 12 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง รวม 36 ชั่วโมง
เวลา 17.30-20.30 น.

ผู้บรรยาย

1. ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิรพิ งศ์พันธุ์
2. อาจารย์สาโรช ทองประคา
3. อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

ครั้งที่

วันที่

ห้องอบรม

หัวข้อบรรยาย

ผู้บรรยาย

1

4 ก.ย. 57

จิตติ ติงศภัทิย์

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เงินได้พึง
ประเมิน

ศ.วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์

2

11 ก.ย. 57

จิตติ ติงศภัทิย์

การยกเว้นภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดา

ศ.วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์

3

18 ก.ย. 57

จิตติ ติงศภัทิย์

4

25 ก.ย. 57

ศูนย์ศึกษากฎหมาย
นานาชาติ ชั้น 4

5

2 ต.ค. 57

ห้อง 123

6

9 ต.ค. 57

ศูนย์ศึกษากฎหมาย
นานาชาติ ชั้น 4

7

16 ต.ค. 57

ห้อง 123

หยุด

23 ต.ค. 57

8

30 ต.ค. 57

ห้อง 123

9

6 พ.ย. 57

ห้อง 123

10

13 พ.ย. 57

ห้อง 123

หลักการวางแผนภาษีทั่วไปสาหรับบุคคลธรรมดา

อ.สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

11

20 พ.ย. 57

ห้อง 123

หลักการวางแผนภาษีทั่วไปสาหรับบุคคลธรรมดา

อ.สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

12

27 พ.ย. 57

ห้อง 123

การวางแผนภาษีเฉพาะเรื่อง

อ.สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

หลักแหล่งเงินได้และหลักถิ่นที่อยู่โดยพิจารณา
ประกอบไปพร้อมกับประเภทของเงินได้
หลักแหล่งเงินได้และหลักถิ่นที่อยู่โดยพิจารณา
ประกอบไปพร้อมกับประเภทของเงินได้
ประเภทของเงินได้พึงประเมินและการหักค่าใช้จ่าย
การหักค่าลดหย่อน
การคานวณภาษีจากฐานเงินได้สุทธิ เงินได้ที่สามารถ
แยกคานวณต่างหากจากเงินได้อื่น
ปัญหาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา: ผู้มีหน้าที่เสียภาษี
หลักการจัดเก็บภาษี ประเภทเงินได้และการหัก
ค่าใช้จ่าย

ศ.วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์
ศ.วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์
ศ.วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์
ศ.วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์
อ.สาโรช ทองประคา

วันหยุด วันปิยมหาราช
ปัญหาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา: การยกเว้นภาษีเงิน
อ.สาโรช ทองประคา
ได้และการหักลดหย่อน
ปัญหาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา: การหักภาษีเงินได้ ณ
อ.สาโรช ทองประคา
ที่จ่าย

แจ้ง ณ วันที่ 8 มกราคม 2558

8

หลักสูตร

ภาษีทรัพย์สินและความมั่งคั่ง (อบรมทุกวันจันทร์ )
อบรมระหว่าง 16 กุมภาพันธ์ – 18 พฤษภาคม 2558
อบรมสัปดาห์ละ 1 วัน 12 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง รวม 36 ชั่วโมง
เวลา 17.30-20.30 น. ณ ห้องจิตติ ติงศภัทิย์

ผู้บรรยาย

1. ศาสตราจารย์ วิริยะ นามศิรพิ งศ์พันธุ์
3. อาจารย์ประภาศ คงเอียด

ครั้งที่
1

วันที่

3

2 มี.ค. 58
9 มี.ค. 58

5
6

ผู้บรรยาย

ทฤษฎีเกี่ยวกับภาษีทรัพย์สิน (Property Tax) วิวัฒนาการของภาษีทรัพย์สิน ตลอดจน

23 ก.พ. 58

4

หัวข้อบรรยาย

16 ก.พ. 58 รูปแบบในการจัดเก็บภาษีทรัพย์สินของประเทศต่าง ๆ

2

ไม่มีอบรม

2. อาจารย์ชูเกียรติ ดิลกแพทย์
4. อาจารย์ประเสริฐ โหล่วประดิษฐ์

อ.ประภาศ คงเอียด

รูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แหล่งรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น ภาษีที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดเก็บ และภาษีท้องถิ่นที่หน่วยงานอื่นเป็นผู้จัดเก็บแทน
อ.ประเสริฐ โหล่วประดิษฐ์
องค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น โครงสร้างทั่วไปของภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประเภทของ
ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษี
ทรัพย์สินที่ได้รับการยกเว้นและงดเว้นภาษีโรงเรือนและที่ดิน
อ.ประเสริฐ โหล่วประดิษฐ์
ไม่มีอบรม ย้ายไปอบรมวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ปัญหาในกรณีที่การให้เช่าที่ดิน และกรณีที่เจ้าของที่ดิน

16 มี.ค. 58 และเจ้าของโรงเรือนเป็นคนละบุคคลกัน
การยื่นแบบแสดงรายการภาษี การควบคุมการจัดเก็บภาษี การประเมินและการแจ้งการ
23 มี.ค. 58 ประเมิน การขอให้พิจารณาการประเมินใหม่ และการฟ้องคดี
ศุกร์
ฐานภาษีและอัตราภาษี ปัญหาเกี่ยวกับการกาหนดฐานภาษี เงินเพิ่ม
27 มี.ค. 58

อ.ประภาศ คงเอียด
อ.ประเสริฐ โหล่วประดิษฐ์
อ.ประภาศ คงเอียด

ภาษีบารุงท้องที่ ทรัพย์สินที่ต้องเสีย ภาษีบารุงท้องที่ ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบารุงท้องที่ และ
อ.ประภาศ คงเอียด
30 มี.ค. 58 ทรัพย์สินที่ได้รับยกเว้นภาษีบารุงท้องที่
ฐานภาษีบารุงท้องที่ การยื่นแบบแสดงรายการภาษี การประเมิน การลดหย่อนภาษี การ
ศุกร์
8
อ.ประภาศ คงเอียด
3 เม.ย. 58 แจ้งการประเมิน การอุทธรณ์การประเมิน และการฟ้องคดีต่อศาล
หยุด
6 เม.ย. 58 วันหยุด วันจักรี
หยุด
13 เม.ย. 58 วันหยุด วันสงกรานต์
ไม่มีอบรม 20 เม.ย. 58 ไม่มีอบรม

7

9
10

ภาษีป้าย ความหมายของป้ายที่ต้องเสียภาษี ผู้มีหน้าที่เสียภาษี ป้ายที่ได้รับยกเว้นไม่ต้อง
อ.ชูเกียรติ ดิลกแพทย์
27 เม.ย. 58 เสียภาษี
การคานวณภาษีป้าย การยื่นแบบแสดงรายการภาษี เงินเพิ่ม การแจ้งการประเมิน การ
อ.ชูเกียรติ ดิลกแพทย์
4 พ.ค. 58 อุทธรณ์ และการฟ้องคดีต่อศาล

11

11 พ.ค. 58

12

18 พ.ค. 58

อากรล้อเลื่อน และอากรการฆ่าสัตว์ และภาษีท้องถิ่นอื่น ๆ ที่จัดเก็บโดยหน่วยงานท้องถิ่น
โดยตรง เช่น จากกิจ การโรงแรม การจาหน่ายน้ามันเชื้อเพลิง อากรรังนกอีแอ่น ภาษี
อ.ประเสริฐ โหล่วประดิษฐ์
ท้องถิ่นที่จัดเก็บโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอื่น ภาษีท้องถิ่นในการจัดเก็บภาษีมูลมูลค่าเพิ่ม
ภาษีธุรกิจเฉพาะ และภาษีสรรพสามิต
ความรู้ทั่วไปเกี่ ยวกับการประเมินพิเศษ แนวโน้มและทิศทางการเปลี่ย นแปลงของภาษี
ท้องถิ่น โครงสร้ างที่สาคัญ ของร่ างพระราชบั ญญั ติภ าษี ที่ดิ นและสิ่งปลูก สร้ างใหม่, ภาษี ศ.วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์
รถยนต์ประจาปี

แจ้ง ณ วันที่ 8 มกราคม 2558
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หลักสูตร

ภาษีเงินได้เกี่ยวกับวงจรธุรกิจ (อบรมทุกวันอังคาร )
อบรมระหว่าง 17 กุมภาพันธ์ – 12 พฤษภาคม 2558
อบรมสัปดาห์ละ 1 วัน 12 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง รวม 36 ชั่วโมง
เวลา 17.30-20.30 น. ณ ห้องจิตติ ติงศภัทิย์

ผู้บรรยาย

1. อาจารย์ชินภัทร วิสทุ ธิแพทย์
3. อาจารย์สมบูรณ์ วีระวุฒิวงศ์
5. อาจารย์จารัส แหยมสร้อยทอง

ครั้งที่

วันที่

1

17 ก.พ. 58

2

24 ก.พ. 58

3

3 มี.ค. 58

4

10 มี.ค. 58

5

17 มี.ค. 58

6

24 มี.ค. 58

7

31 มี.ค. 58

8

7 เม.ย. 58

หยุด
9
ไม่มีอบรม
หยุด

10
11
12

2. อาจารย์ประภาศ คงเอียด
4. อาจารย์กาญจนา นิมมานเหมินท์
6. อาจารย์สาโรช ทองประคา

หัวข้อบรรยาย
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับองค์กรทางธุรกิจและวงจรทางธุรกิจ

ผู้บรรยาย
อ.ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล การเสียภาษีเงินได้
อ.ประภาศ คงเอียด
ของผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วน การขจัดภาษีซ้อนที่เก็บทั้งในระดับบริษัทและผู้
ถือหุ้น
การก่อตั้งบริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลกับปัญหาภาษีอากร
อ.ชินภัทร วิสุทธิแพทย์
ภาษีอากรกับการระดมทุนและการก่อหนี้
- การเพิ่มทุน การลดทุน,การเปลี่ยนแปลงสิทธิในหุ้น การรวมหุน้ และ
การแตกหุ้น การซื้อหุ้นคืน
- การไถ่ถอนหุ้นบุริมสิทธิ การแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ หุ้น
ปันผลและหุ้นโบนัส สิทธิในการซือ้ หุ้นของบริษัท
-หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนหรือตราสารลูกผสมกับ
การหักรายจ่ายในการคานวณกาไรสุทธิ การระดมทุนโดยขายหุ้นแก่นัก
ลงทุนที่ไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย การก่อหนี้ต่างประเทศ
ภาษีเงินได้ธรุ กิจกับตลาดหลักทรัพย์ ( การนาบริษัทเข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ธรุ กรรมสาคัญภาระภาษีและข้อควรระวังของบริษทั จด
ทะเบียน )
การจ่ายเงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งกาไรและเงินอื่น ๆ กับปัญหาภาษี
อากร
วันหยุด สงกรานต์
ตราสารการเงินยุคใหม่กับปัญหาภาษีอากร
ไม่มีอบรม ย้ายไปอบรมวันศุกร์ 8 พ.ค. 58
วันหยุด วันฉัตรมงคล ย้ายไปอบรมวันศุกร์ 8 พ.ค. 58

14 เม.ย. 58
21 เม.ย. 58
28 เม.ย. 58
5 พ.ค. 58
วันศุกร์
การจัดรูปองค์กรใหม่ (Reorganization) กับปัญหาภาษีอากร
8 พ.ค. 58
12 พ.ค. 58 การเลิกกิจการกับภาระภาษีอากร
วันศุกร์
การจัดรูปองค์กรใหม่ (Reorganization) กับปัญหาภาษีอากร
15 พ.ค. 58

อ.ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

อ.สมบูรณ์ วีระวุฒิวงศ์
อ.ประภาศ คงเอียด
อ.สาโรช ทองประคา

ผศ.กาญจนา นิมมานเหมินท์
อ.จารัส แหยมสร้อยทอง
ผศ.กาญจนา นิมมานเหมินท์
แจ้ง ณ วันที่ 8 มกราคม 2558
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หลักสูตร

การแก้ไขและระงับข้อพิพาททางภาษีอากร (อบรมทุกวันพุธ )
ระหว่าง 18 กุมภาพันธ์ – 20 พฤษภาคม 2558
อบรมสัปดาห์ละ 1 วัน 12 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง รวม 36 ชั่วโมง
เวลา 17.30-20.30 น. ณ ห้องจิตติ ติงศภัทิย์

ผู้บรรยาย

1. ศาสตราจารย์ (พิเศษ)ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม
2. อาจารย์ดลุ ยลักษณ์ ตราชูธรรม
3. อาจารย์จารัส แหยมสร้อยทอง

4. อาจารย์ประภาศ คงเอียด
5. อาจารย์สรายุทธ์ วุฒยาภรณ์
6. อาจารย์อรรณพ วิทูรากร

ครั้งที่

วันที่

หัวข้อบรรยาย

1

18 ก.พ. 58

2

25 ก.พ. 58

หยุด
ไม่มี
อบรม

4 มี.ค. 58

ภาพรวมของการระงับข้อพิพาททางภาษีในชั้นฝ่ายปกครองใน
ต่างประเทศ
วันหยุด วันมาฆบูชา

11 มี.ค. 58

ไม่มีอบรม ย้ายไปอบรมวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2558

3

18 มี.ค. 58

วิธีการแก้ไขปัญหาภาษีก่อนการมีข้อพิพาทโดยฝ่ายปกครองและผู้เสีย
ภาษี

อ.จารัส แหยมสร้อยทอง

4

ศุกร์
20 มี.ค. 58

การประเมินภาษีอากร

อ.จารัส แหยมสร้อยทอง

5

25 มี.ค. 58

วิเคราะห์กระบวนการอุทธรณ์ภาษีของไทย

อ.ประภาศ คงเอียด

ไม่มี
อบรม

1 เม.ย. 58

ไม่มีอบรม ย้ายไปอบรมวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2558

6

8 เม.ย. 58

กระบวนการอุทธรณ์ภาษีอากรในชั้นฝ่ายปกครองของไทย

อ.จารัส แหยมสร้อยทอง

7

ศุกร์
10 เม.ย. 58

การบังคับคดีภาษีอากรโดยฝ่ายปกครอง

อ.จารัส แหยมสร้อยทอง

หยุด

15 เม.ย. 58

วันหยุด วันสงกรานต์

8

22 เม.ย. 58

กระบวนการพิจารณาในชั้นศาลภาษีอากร การบังคับคดีโดยศาล

อ.อรรณพ วิทูรากร

9

29 เม.ย. 58

กระบวนการพิจารณาในชั้นศาลภาษีอากร การบังคับคดีโดยศาล

อ.อรรณพ วิทูรากร

10

6 พ.ค. 58

กระบวนการพิจารณาในชั้นศาลภาษีอากร การบังคับคดีโดยศาล

อ.อรรณพ วิทูรากร

11

13 พ.ค. 58

การระงับข้อพิพาททางภาษีอากรในชั้นศาล

ศ.(พิเศษ)ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม
อ.ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม

12

20 พ.ค. 58

เขตอานาจศาลอื่นที่เกี่ยวข้องกับคดีภาษีอากร

อ.ประภาศ คงเอียด

หลักการและลักษณะของการระงับข้อพิพาททางภาษีโดยทั่วไป

ผู้บรรยาย
อ.สรายุทธ์ วุฒยาภรณ์
อ.ประภาศ คงเอียด

แจ้ง ณ วันที่ 8 มกราคม 2558

11

หลักสูตร

ภาษีอากรระหว่างประเทศ (อบรมทุกวันพฤหัสบดี )
ระหว่าง 19 กุมภาพันธ์ – 14 พฤษภาคม 2558
อบรมสัปดาห์ละ 1 วัน 12 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง รวม 36 ชั่วโมง
เวลา 17.30-20.30 น. ณ ห้อง จิตติ ติงศภัทิย์

ผู้บรรยาย
ครั้ง
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

1. ศาสตราจารย์ ดร.สุเมธ ศิริคุณโชติ
3. อาจารย์ ธนภณ แก้วสถิต

วันที่

2. อาจารย์ ดร.พนิต ธีรภาพวงศ์
4. อาจารย์ ดร.เพชรรัตน์ ศุภนิมิตกุลกิจ

หัวข้อบรรยาย

ผู้บรรยาย

หลักเกณฑ์ทั่วไปตามประมวลรัษฎากรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและการรับจ่ายเงิน
19 ก.พ. 58 ระหว่างประเทศ
หลักเกณฑ์ทั่วไปตามประมวลรัษฎากรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและการรับจ่ายเงิน
26 ก.พ. 58
ระหว่างประเทศ
เครือข่ายอนุสญ
ั ญาภาษีซ้อนของประเทศไทย การตีความอนุสญ
ั ญาภาษีซ้อน
5 มี.ค. 58
การนาอนุสัญญาภาษีซ้อนมาใช้วางแผนภาษีในรูปแบบต่าง ๆ และกรณีศึกษา
เครือข่ายอนุสญ
ั ญาภาษีซ้อนของประเทศไทย การตีความอนุสญ
ั ญาภาษีซ้อน
12 มี.ค. 58
การนาอนุสัญญาภาษีซ้อนมาใช้วางแผนภาษีในรูปแบบต่าง ๆ และกรณีศึกษา
เครือข่ายอนุสญ
ั ญาภาษีซ้อนของประเทศไทย การตีความอนุสญ
ั ญาภาษีซ้อน
19 มี.ค. 58
การนาอนุสัญญาภาษีซ้อนมาใช้วางแผนภาษีในรูปแบบต่าง ๆ และกรณีศึกษา
เครือข่ายอนุสญ
ั ญาภาษีซ้อนของประเทศไทย การตีความอนุสญ
ั ญาภาษีซ้อน
26 มี.ค. 58
การนาอนุสัญญาภาษีซ้อนมาใช้วางแผนภาษีในรูปแบบต่าง ๆ และกรณีศึกษา
เครือข่ายอนุสญ
ั ญาภาษีซ้อนของประเทศไทย การตีความอนุสญ
ั ญาภาษีซ้อน
2 เม.ย. 58
การนาอนุสัญญาภาษีซ้อนมาใช้วางแผนภาษีในรูปแบบต่าง ๆ และกรณีศึกษา
การบันทึกและรับรู้ทางบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคลเน้นการเฉลีย่ ค่าใช่จ่าย Cost
–sharing / การนาภาษีในต่างประเทศมาเป็นเครดิตตามพระราชกฤษฎีกาฯ
9 เม.ย. 58
ฉบับที่ 300 และประกาศอธิบดีฯ ฉบับที่ 65 และกรณีสานักงานปฏิบัติการ
ภูมิภาค (ROH)

ศ.ดร.สุเมธ ศิรคิ ุณโชติ
ศ.ดร.สุเมธ ศิรคิ ุณโชติ
อ.ดร.พนิต ธีรภาพวงศ์
อ.ดร.พนิต ธีรภาพวงศ์
อ.ดร.พนิต ธีรภาพวงศ์
อ.ดร.พนิต ธีรภาพวงศ์
อ.ดร.พนิต ธีรภาพวงศ์
อ.ดร.พนิต ธีรภาพวงศ์

ไม่มี
16 เม.ย. 58 ไม่มีอบรม
อบรม
9

23 เม.ย. 58 การกาหนดราคาตลาดสาหรับราคาโอนของบริษัทข้ามชาติ และกรณีศึกษา

10

30 เม.ย. 58

11
12

อ.ดร.พนิต ธีรภาพวงศ์

การประเมินภาษีบริษัทข้ามชาติ การเจรจาต่อรองและการทาข้อตกลงราคา
อ.ดร.พนิต ธีรภาพวงศ์
เป็นการล่วงหน้ากรณีปัญหาราคาโอน และกรณีศึกษา
กฎหมายภาษีศุลกากรที่เกี่ยวกับบริษัทข้ามชาติและการค้าระหว่างประเทศ
7 พ.ค. 58
อ.ดร.เพชรรัตน์ ศุภนิมติ รกุลกิจ
และกรณีศึกษา
กฎหมายภาษีศุลกากรที่เกี่ยวกับบริษัทข้ามชาติและการค้าระหว่างประเทศ
14 พ.ค. 58
อ.ดร.เพชรรัตน์ ศุภนิมติ รกุลกิจ
และกรณีศึกษา

แจ้ง ณ วันที่ 8 มกราคม 2558

