
โครงการประกาศนียบัตรโครงการประกาศนียบัตร

นักบัญชีภาษีอากร นักบัญชีภาษีอากร 
Certificate of Tax Accountant (CTA) Certificate of Tax Accountant (CTA) 

“เพื่อกาวสูเสนทางการเปน...นักบัญชีภาษีอากร ผูเชี่ยวชาญ 

ดานการบัญชีภาษีอากร  ท่ีปรึกษาดานการบัญชีภาษีอากร”

สนับสนุนโดย สภาวิชาชีพบัญชี องค์กรวิชาชีพบัญชีเดียวของประเทศ 

วันศุกร วันเสาร และวันอาทิตย 

ระหวางวันที่ 11 มิถุนายน ถึงวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2565 

เวลา 09.00–16.30 น. ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพ รัชดา

ปััจจุบัันมีีผู้้�ปัระกอบัวิิชาชีพเปั็นจำนวินมีากทัั้�งทั้ี�เปั็นนักบััญชีและมีิใช่เปั็นนักบััญชีทีั้�ปัฏิิบััติิงานด้�านภาษีี

อากร เช่น ให้�คำปัรึกษีาด้�านภาษีีอากร ติรวิจทั้านการคำนวิณภาษีี และวิางแผู้นภาษีีอากร ทั้ั�งทั้ี�เปั็น 

การปัฏิิบััติิงานภายในกิจการ ห้รือเปั็นการให้�บัริการด้�านภาษีีอากรแก่กิจการอื�น และการทั้ี�พระราช

บััญญัติิวิิชาชีพบััญชี พ.ศ. 2547 ได้�กำห้นด้ให้�การบััญชีภาษีีอากรเปั็นสาขาห้นึ�งของวิิชาชีพบััญช ี

สภาวิิชาชีพบััญชีจึงติระห้นักถึึงควิามีจำเปั็นทั้ี�จะติ�องพัฒนาคุณภาพและสร�างมีาติรฐานการปัฏิิบััติิงาน 

ให้�แก่ผู้้�บัริการด้�านนี� เพื่่�อสนัับสนุันัให้้มีีนัักบัญชีีภาษีีอากร ห้ร่อผู้้้เชีี�ยวชีาญด้้านัการบัญชีีภาษีีอากร 

ที่ี�จะที่ำให้ก้ารเสยีภาษีอีากรเป็น็ัไป็อยา่งเห้มีาะสมี ซึ่่�งเป็น็ัการพื่ฒันัาธุรุกจิ และเศรษีฐกจิของป็ระเที่ศ 

และเพื่่�อยกระด้ับผู้้้ผู้่านัโครงการนัี�ให้้เป็็นัที่ี�ยอมีรับโด้ยที่ั�วไป็

ทานที่เขารวมการอบรมไมนอยกวารอยละ 80 ของชั่วโมงการอบรม 

และผานการทดสอบแบบผสมผสานตามเกณฑที่กำาหนดไมนอยกวารอยละ 60 จะไดรับ 

“ประกาศนียบัตรนักบัญชีภาษีอากร Certificate of Tax Accountant : CTA” 

และไดสิทธิ์เขารวมเครือขาย (Network) นักบัญชีภาษีอากรจากสภาวิชาชีพบัญช ี

เพื่อแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณไดอยางตอเนื่องภายหลังผานการอบรม  

Certificate

of Tax Accountant

:CTA

คณะวิทยากร

ผู้้�เชี�ยวิชาญจากกรมีสรรพากร
และห้น่วิยงานอื�นทั้ี�เกี�ยวิกับั
ด้�านภาษีีอากร และบัริษีัทั้

ทั้ี�ปัรึกษีาภาษีีชั�นนำา

หลักสูตรนี้เหมาะสำาหรับ

- นักบััญชีทั้ี�ติ�องการเพิ�มี   
  ควิามีร้�ด้�านภาษีีอากร 
  อย่างเข�มีข�น 
- ผู้้�สนใจเปั็นผู้้�เชี�ยวิชาญ  
  และทั้ี�ปัรึกษีาภาษีีอากร 
  ได้�อย่างมีืออาชีพ

อัตราคาอบรม (รวม VAT)

- สมีาชิกสภาฯ 55,000 บัาทั้
- บัุคคลทั้ั�วิไปั 60,000 บัาทั้

พื่ิเศษี!! ชีำาระค่าอบรมีภายในั
31 พื่ฤษีภาคมี 2565
- สมีาชีิกสภาฯ 45,000 บาที่
- บุคคลที่ั�วไป็ 50,000 บาที่

การกำาหนดแนวทางวิธีการจัดการอบรมในระดับ

ปฏิบัติการ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค 3 ประการดังนี้

เ พื�อเข�าใจในเนื�อห้า โครงสร�าง ห้ลักการควิามี

เปั็นมีา และเจตินารมีณ์ของกฎห้มีาย ซึึ่�งแนวิทั้าง

และวิิธีีการอบัรมี เพื�อให้�บัรรลุวิัติถึุปัระสงค์นี�จะ

เน�นการบัรรยาย ยกติัวิอย่าง แสด้งภาพแผู้นผู้ัง 

เชื�อมีโยง เนื�อห้าส่วินทั้ี�เกี�ยวิข�อง และการทั้ด้สอบั 

ควิามีเข�าใจ ระห้วิ่างการอบัรมี

เพื�อการนำไปัใช�งานในทั้างปัฏิิบััติิโด้ยถ้ึกติ�อง ครบัถึ�วิน  

ในห้น�าทั้ี�ของผู้้�เสียภาษีี ห้รือ ผู้้�มีีส่วินร่วิมีรับัผู้ิด้ชอบั 

ทั้ั�งการยื�นแบับัแสด้งรายการ การคำนวิณภาษีอีากร เบัี�ยปัรบัั 

เงินเพิ�มี การใช�สิทั้ธีิปัระโยชน์ ห้รือควิามีรับัผู้ิด้ชอบัอื�น 

ติามีบัทั้บัญัญตัิทิั้างกฎห้มีาย แนวิทั้าง และวิธิีกีารอบัรมี  

เปัน็การบัรรยาย ฝึกึปัฏิบิัตัิ ิรวิมีถึงึกรณศีกึษีา ซึ่ึ�งอาจจะ 

จัด้กลุ่มีเพื�อปัรึกษีาห้ารือ แสด้งควิามีคิด้เห้็นร่วิมีกัน 

ระห้ว่ิางผู้้�เข�าอบัรมี และวิิทั้ยากร ทัั้�งนี�อาจมีีผู้้�ช่วิย

วิิทั้ยากร เพิ�มีเติิมี เพื�อการอบัรมีมีีปัระสิทั้ธีิภาพมีากขึ�น

เพื�อการแก�ไขปััญห้าทั้ี�เกิด้ขึ�นห้รืออาจเกิด้ขึ�น บัรรเทั้า

ควิามีเสียห้ายเชิงเศรษีฐกิจ รวิมีถึึงลด้การเสียโอกาส 

ของธีุรกิจ รวิมีถึึงการวิางแผู้นเพื�อปั้องกันปัระเด้็น

ปัญัห้า ในอนาคติ ซึ่ึ�งอาจจะนำมีาการถึก้ลงโทั้ษีทั้างแพง่ 

ห้รือ ทั้างอาญา แนวิทั้างและและวิิธีีการอบัรมี เปั็นการ

บัรรยาย ในปัระเด้น็ทั้างกฎห้มีายทีั้�อาจเปัน็ปัญัห้า ห้รอื 

เกิด้ปััญห้าในทั้างปัฏิิบััติิ ข�อจำกัด้ของข�อกฎห้มีาย 

แนวิทั้างการอุทั้ธีรณ์ ห้รือ เยียวิยาควิามีเสียห้าย 

โด้ยอาศัยกรณีศึกษีาคด้ีควิามีในอด้ีติ ห้รือข�อกำห้นด้ 

ทั้ี�ได้�วิางเปั็นแนวิปัฏิิบััติิ

   วัตถุประสงค แนวทาง และวิธีการอบรม

1

2

3

รุน 
แรก 

รุน 
แรก 



• อาจารยสุเทพ  พงษพิทักษ

      ทั้ี�ปัรึกษีา ในคณะกรรมีการวิิชาชีพบััญชี 
      ด้�านการบััญชีภาษีีอากร สภาวิิชาชีพบััญชีฯ

• อาจารยกฤติกา ป้�นประเสริฐ

      ผู้้�อำนวิยการสำนักสิทั้ธีิปัระโยชน์ทั้างภาษีีอากร
      กรมีศุลกากร

• อาจารยจักรภัทร สูงศักดิ์

      นิติิกรชำนาญการพิเศษี กองอุทั้ธีรณ์ภาษีี 
      กรมีสรรพากร

• อาจารยชลลดา ฟููวัฒนศิลป์

     Former Vice President,  
     Tax Policy & Stragtegy Department
 Group Finance & Accounting Policy บัมีจ. ปัติทั้.

• อาจารยชินภัทร วิสุทธิแพทย

      Partner ONE Law Office

• อาจารยชุมพร เสนไสย

      กรรมีการ ในคณะกรรมีการวิิชาชีพบััญชี 
      ด้�านการบััญชีภาษีีอากร สภาวิิชาชีพบััญชีฯ

• อาจารยประพันธ คงเอียด

      ผู้้�เชี�ยวิชาญด้�านกฎห้มีาย กรมีสรรพสามีิติ

• ดร.พนิต ธีรภาพวงศ

      ทั้ี�ปัรึกษีากฎห้มีาย กระทั้รวิงการคลัง

• อาจารยพรรณี วรวุฒิจงสถิต 

      ทั้ี�ปัรึกษีา ในคณะกรรมีการวิิชาชีพบััญชี 
      ด้�านการบััญชีภาษีีอากร สภาวิิชาชีพบััญชีฯ

• ดร.พิมลวรรณ ชยพรกุล

      Lead Technical Director ฝึ่ายติรวิจสอบับััญชี
      บัริษีัทั้ ด้ีลอยทั้์ ทั้้�ช โธีมีัทั้สุ ไชยยศ สอบับััญชี จำกัด้

• อาจารยมงคล ขนาดนิด

      ผู้้�อำนวิยการกองกฎห้มีาย กรมีสรรพากร

• อาจารยรวิสรา หทัยเสรี 

      ผู้้�เชี�ยวิชาญด้�านกฎห้มีาย กรมีสรรพากร

• อาจารยวีระ ภักดีนฤพัทธ

      สรรพากรภาค 4  

• รศ.ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร

      อาจารย์ปัระจำคณะภาควิิชาบััญชี 
      คณะพาณิชยศาสติร์และการบััญชี 
      มีห้าวิิทั้ยาลัยธีรรมีศาสติร์

• อาจารยสาโรช ทองประคำา

      ทั้ี�ปัรึกษีา ในคณะกรรมีการวิิชาชีพบััญชี 
      ด้�านการบััญชีภาษีีอากร สภาวิิชาชีพบััญชีฯ

• อาจารยเสาวลักษณ เพ็ชรคลาย

      ผู้้�เชี�ยวิชาญด้�านกฎห้มีาย กรมีสรรพากร

  คณะวิทยากร



หมวดที่ 1
นักบัญชีภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร

สวนที่ 1

ความรูเกี่ยวกับ

ประมวลรัษฎากร

วันเสารที่ 11, ศุกรที่ 17 และอาทิตยที่ 19 มิถุนายน 2565

- นักบััญชีและภาษีีอากร: วิิวิัฒนาการ และบัทั้บัาทั้ห้น�าทั้ี�

- ควิามีร้� ควิามีเข�าใจเกี�ยวิกับัปัระมีวิลรัษีฎากรสำห้รับันักบััญชีภาษีีอากร

- ห้ลักการวิิธีีการจัด้เก็บัภาษีีอากรและโครงสร�างภาษีีอากรติามีปัระมีวิลรัษีฎากร

- การจัด้การด้�านภาษีีอากรติามีปัระมีวิลรัษีฎากร และการปัระยุกติ์ใช�

สวนที่ 2

ภาษีเงินไดนิติบุคคล

สำาหรับนักบัญชี

ภาษีอากร

วันศุกรที่ 1, เสารที่ 2 และอาทิตยที่ 3 กรกฎาคม 2565

- ห้ลักการและโครงสร�างภาษีีเงินได้�นิติิบัุคคล

- การบััญชีภาษีีอากรในส่วินทั้ี�เกี�ยวิข�องกับัภาษีีเงินได้�นิติิบัุคคล

- การเสียภาษีีของกิจการทั้ี�มีีควิามีสัมีพันธี์กัน

- การรับัร้�รายได้�ทั้างบััญชีและรายได้�ทั้างภาษีีอากร

- การรับัร้�รายจ่ายทั้างบััญชีและรายจ่ายทั้างภาษีีอากร รวิมีถึึงเงื�อนไข

- สรุปัปััญห้าภาษีีเงินได้�นิติิบัุคคล สำห้รับันักบััญชีภาษีีอากร

สวนที่ 3

นักบัญชีภาษีอากร

กับภาษีเงินได

บุคคลธรรมดา

วันศุกรที่ 24 และเสารที่ 25 มิถุนายน 2565

- ห้ลักการของภาษีีเงินได้�บัุคคลธีรรมีด้า

- แห้ล่งทั้ี�มีาของเงินได้�เพื�อเสียภาษีีเงินได้�บัุคคลธีรรมีด้า

- เงินได้�พึงปัระเมีินอะไรบั�างทั้ี�ได้�รับัยกเวิ�นภาษีี

- ห้ลักเกณฑ์์การรับัมีรด้ก

- สรุปัปััญห้าภาษีีเงนิได้�บัคุคลธีรรมีด้า และภาษีีการรับัมีรด้ก สำห้รับันกับัญัชภีาษีอีากร

สวนที่ 4 

นักบัญชีภาษีอากร

กับภาษีเงินไดหัก 

ณ ที่จาย

วันเสารที่ 9 กรกฎาคม 2565

- ห้ลกัการของภาษีเีงนิได้�ห้กั ณ ทั้ี�จ่าย

- ใครมีหี้น�าทั้ี�ห้กัภาษี ีณ ทีั้�จ่าย

- กรณีทั้ี�ไม่ีติ�องหั้กภาษีี

- สรปุัปััญห้าภาษีีเงนิได้�ห้กั ณ ทั้ี�จ่าย สำห้รบัันกับัญัชภีาษีอีากร

สวนที่ 5

นักบัญชีภาษีอากร

กับอนุสัญญา

ภาษีซ้อน

วันอาทิตยที่ 10 กรกฎาคม 2565

- ควิามีห้มีายของอนุสญัญาภาษีซีึ่�อน

- เงนิได้�ปัระเภทั้ต่ิาง ๆ ทั้ี�เกี�ยวิกบััอนสุญัญาภาษีซีึ่�อน

- สรปุัปััญห้าอนสุญัญาภาษีซีึ่�อน สำห้รบัันกับัญัชภีาษีอีากร



สวนที่ 6 

นักบัญชีภาษีอากร

กับภาษีอากรสำาหรับ

กิจการที่ไดรับ 

การสงเสริมการลงทุน

วันศุกรที่ 15 กรกฎาคม 2565

- การปัฏิิบััติิติามีห้ลักเกณฑ์์ของ BOI

- รายจ่ายทั้ี�เกี�ยวิข�อง การปัันส่วินรายจ่ายและการห้ักรายจ่ายเพิ�มีเติิมี

- กรณีศึกษีาในทั้างปัฏิิบััติิ

สวนที่ 7 

นักบัญชีภาษีอากร

กับภาษีมูลคาเพิ่ม

วันเสารที่ 16 และอาทิตยที่ 17 กรกฎาคม 2565

- ห้ลักกฎห้มีาย/ห้ลักภาษีีมี้ลค่าเพิ�มีเบัื�องติ�น

- กิจการทั้ี�อย้่ในบัังคับัทั้ี�ติ�องเสียภาษีีมี้ลค่าเพิ�มี และควิามีรับัผู้ิด้ ในการเสียภาษี ี

  มี้ลค่าเพิ�มี (Tax Point)

- การออกใบักำกับัภาษีี/ใบัเพิ�มีห้นี�/ใบัลด้ห้นี� ใบักำกับัภาษีีเติ็มีร้ปัแบับั 

  ใบักำกับัภาษีีอย่างย่อ ใบัแทั้นใบักำกับัภาษีี

สวนที่ 8 

นักบัญชีภาษีอากร

กับภาษีธุรกิจเฉพาะ

และอากรแสตมป์

วันศุกรที่ 5 สิงหาคม 2565

- ห้ลักการของภาษีีธีุรกิจเฉพาะ

- กิจการทั้ี�ติ�องเสียภาษีีธีุรกิจเฉพาะและกิจการทั้ี�ได้�รับัการยกเวิ�น

- สรุปัปััญห้าภาษีีธีุรกิจเฉพาะ สำห้รับันักบััญชีภาษีีอากร

- คำนิยามี การเสียอากร

- การเสียอากรสำห้รับัติราสารทั้ี�ทั้ำขึ�นในติ่างปัระเทั้ศ

- สรุปัปััญห้าอากรแสติมีปั์ สำห้รับันักบััญชีภาษีีอากร

หมวดที่ 2
นักบัญชีภาษีอากรตามกฎหมายอื่น

สวนที่ 1

ภาษีศุลกากรกับ

นักบัญชีภาษีอากร

วันเสารที่ 6 สิงหาคม 2565

- ห้ลักทั้ั�วิไปัเกี�ยวิกับัภาษีีศุลกากร

- มีาติรการทั้างศุลกากรในการนำของเข�าและส่งของออก

- สิทั้ธีิปัระโยชน์ในทั้างภาษีีศุลกากรทั้ี�เกี�ยวิข�องกับัการส่งเสริมีการลงทัุ้น เขตินิคมี   

อุติสาห้กรรมีส่งออก เขติปัลอด้อากรและเขติการค�าเสรี

- สรุปัปััญห้าภาษีีศุลกากร สำห้รับันักบััญชีภาษีีอากร



สวนที่ 2

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 

และภาษีทองถิ่นอื่น

กับนักบัญชีภาษีอากร

วันศุกรที่ 2 กันยายน 2565

- ทั้รัพย์สินทั้ี�ติ�องเสียภาษีีทั้ี�ด้ินและสิ�งปัล้กสร�าง

- ทั้รัพย์สินทั้ี�ได้�รับัการยกเวิ�น

- สรุปัปััญห้าภาษีีทั้ี�ด้ินและสิ�งปัล้กสร�าง และภาษีีทั้�องถึิ�นอื�น

  สำห้รับันักบััญชีภาษีีอากร

สวนที่ 3

ภาษีสรรพสามิต

กับนักบัญชีภาษีอากร

วันเสารที่ 20 สิงหาคม 2565

- ห้ลักทั้ั�วิไปัเกี�ยวิกับัภาษีีสรรพสามีิติ สำห้รับันักบััญชีภาษีีอากร

- สินค�าและบัริการทั้ี�ติ�องเสียภาษีีสรรพสามีิิติ

- สรุปัปััญห้าภาษีีสรรพสามีิติ สำห้รับันักบััญชีภาษีีอากร

หมวดที่ 3
มาตรฐานการรายงาน และความแตกตาง

การบัญชีและภาษีอากร

สวนที่ 1 

กรอบแนวคิดมาตรฐานการรายงาน

และทิศทางมาตรฐานบัญชีไทย

วันศุกรที่ 26 สิงหาคม 2565 (ครึ่งวันเชา)

สวนที่ 2

ภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
วันศุกรที่ 26 สิงหาคม 2565 (ครึ่งวันบาย)

สวนที่ 3 

ผลกระทบและความแตกตางดานการบัญชี

และภาษีอากร

วันเสารที่ 27 สิงหาคม 2565 



หมวดที่ 4
การตรวจสอบการประเมินภาษีอากร

และอุทธรณสำาหรับนักบัญชีภาษีอากร

วันอาทิตยที่ 28 สิงหาคม 2565

- วิิธีีการเสียภาษีีอากรติามีปัระมีวิลรัษีฎากร

- วิิธีีการติรวิจสอบัภาษีีอากร ของกรมีสรรพากร

- ติัวิอย่างกรณีศึกษีาเกี�ยวิกับัการปัระเมีิน และการอุทั้ธีรณ์การปัระเมีิน

หมวดที่ 5
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ 

และสภาพทางเศรษฐกิจที่สงผลตอภาษีอากร

กฎหมายธุรกิจและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ 

กับนักบัญชีภาษีอากร

สมัครอบรมออนไลนไดที่ www.tfac.or.th 
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หมวดที่ 4
การตรวจสอบการประเมินภาษีอากร

และอุทธรณสำาหรับนักบัญชีภาษีอากร

วันอาทิตยที่ 28 สิงหาคม 2565

- วิิธีีการเสียภาษีีอากรติามีปัระมีวิลรัษีฎากร

- วิิธีีการติรวิจสอบัภาษีีอากร ของกรมีสรรพากร

- ติัวิอย่างกรณีศึกษีาเกี�ยวิกับัการปัระเมีิน และการอุทั้ธีรณ์การปัระเมีิน

หมวดที่ 5
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ 

และสภาพทางเศรษฐกิจที่สงผลตอภาษีอากร

กฎหมายธุรกิจและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ 

กับนักบัญชีภาษีอากร

วันเสารที่ 3, ศุกรที่ 9 และ เสารที่ 10 กันยายน 2565

- สิ�งทั้ี�ควิรร้�สำห้รับัผู้้�ปัระกอบัการนิติิบัุคคล

- การนำส่งงบัการเงินทั้างอิเล็กทั้รอนิกส์ (DBD e-Filing)

- การใช�บัริการ e-Withholding Tax, e-Tax Invoice & Receipt, e-Stamp Duty,  

  My Tax Account, VRT on Blockchain, e-Donation

- ข�อจำกัด้ในทั้างธีุรกิจและข�อกฎห้มีายเกี�ยวิกับัการปัฏิิบััติิทั้างภาษีีอากร

สมัครอบรมออนไลนไดที่ www.tfac.or.th 

เลขที่ 133 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศกมนตรี) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทร. 02 685 2500 สวนปฏิบัติการอบรม (ตอ) 2572, 2509 และ 2555-2559 E-mail : training@tfac.or.th

                                        สวนการเงิน (ตอ) 2523, 2544 E-mail : finance@tfac.or.th   @tfac.family       

Why?
ควรเขารวมโครงการนี้

ครบถวน

และตอบโจทย
มีการทดสอบ

และวัดผล

จัดโดย

สภาวิชาชีพบัญชี


