
 

วทิยากร     อาจารยอ์ดิศกัด์ิ   สืบประดิษฐ ์
           อาจารยก์  าธร  สิริชูติวงศ ์
เจา้ของต าราภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 
           อาจารยส์มบติั      เนรภูศรี 
- ผูส้อบบญัชีภาษีอากรและผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

- ท่ีปรึกษา บริษทั เอกชน ชั้นน า 
 

                                       บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนากฤตสมบูรณ์ จ ากดั KRITSOMBROON SEMINAR AND TRAINING CO., LTD 
                                          204   ถนนยงิเป้า   ต.สนามจนัทร์   อ.เมืองนครปฐม   จ.นครปฐม 73000      เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร 0735548002884   
                                          โทรศัพท์  0-3425-8210 , 0-3425-8250 , 0-3425-8282    โทรศัพท์เคล่ือนที ่ 08-1866-1919 โทรสาร 0-3424-4149   E-Mail: kritsombroon-seminar@hotmail.com   
                                         เป็นสถาบันฝึกอบรมทีไ่ด้รับความเห็นชอบ  จาก  สภาวชิาชีพบัญชี  ในพระบรมราชูปถัมภ์ ส านักมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร และ  ส านักก ากบัดูแลธุรกจิ  กรมพฒันาธุรกจิการค้า   

         ( ID Line  :  kritsombroon , 081-8661919 )     ( กฤตสมบูรณ์ จัดอบรม )  ( โปรดน าเส้ือกนัหนาวมาในวนัอบรมด้วยค่ะ ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หัวข้อสัมมนา  
 ภาษีธุรกจิเฉพาะ ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย ภาษีเงนิได้นิตบุิคคล 

ภาษีมูลค่าเพิม่ และ Update กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง  
        - พรบ.อาคารชุด พ.ศ.2522 

        - พรบ.ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ.2562 

- พรบ.วา่ดว้ยการเวนคืนและการไดม้าซ่ึงอสงัหาริมทรัพย ์พ.ศ. 2562 

        - พรบ.เก่ียวกบัการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์

        - พระราชกฤษฎีกา และ ประกาศต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอสงัหาริมทรัพย ์

 มาตรฐานการบญัชี เร่ืองอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน   

จรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี       

 

ก าหนดการสัมมนา 
วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2563 และ อาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2563 
วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563 และ อาทติย์ที ่12 กรกฎาคม  2563

เวลา 08.30 – 17.00 น. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลกัสูตร   ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA) และ  

Tax Agent  (หลกัสูตรนีไ้ด้ผ่านการอนุมตัิ
หลกัสูตร เกบ็ช่ัวโมง TA กรมสรรพากร แล้ว) 
ผู้สอบบัญชี (CPA) และผู้ท าบัญชี เกบ็ช่ัวโมง 
(CPD) เกบ็บัญชีได้ 3.30 ช่ัวโมง 
อ่ืน ๆ 10.30 ช่ัวโมง  รวมเป็น 14 ช่ัวโมง 

วนัเสาร์-อาทติย์ ที ่ 13 - 14 มิถุนายน 2563 
รหัสหลกัสูตร  6306-06-019-001-03 

ณ โรงแรม รอยลั ซิตี ้ (ป่ินเกล้า) 
วนัเสาร์-อาทติย์ ที ่ 11 - 12 กรกฎาคม 2563 

รหัสหลกัสูตร  6307-06-019-001-04 

ณ โรงแรม เอเชีย (รถไฟฟ้าBTS ราชเทว)ี 
 

     www.kritsombroon.com 

รวมเอกสาร   อาหารว่าง  และ อาหารกลางวนั   

ภาษีทีด่ินและสิง่ปลูกสรา้ง การบญัชีเกีย่วกบัอสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การลงทุน รวมทั้ง Updateกฎหมายใหม่ 
 

(อบรม TA กบักฤตสมบูรณ์ไม่ต้องช าระค่าธรรมเนียมสมาชิกรายปี กส็ามารถอบรมได้ในราคานี้) 

คร้ังที ่3 วนัเสาร์-อาทติย์ ที ่  13 - 14 ม.ิย. 63              ถ้าช าระภายในที ่  5 ม.ิย.  2563 

คร้ังที ่4 วนัเสาร์-อาทติย์ ที ่  11 - 12 ก.ค. 63              ถ้าช าระภายในที ่  1 ก.ค.  2563 

จะเหลือเพยีง  2,300 บาท + VAT 161 = 2,461 บาท 
แต่ถ้าช าระหลงัวนัทีก่ าหนด อตัราค่าสมคัร   ท่านละ  2,700  บาท + VAT 189 = 2,889 บาท  

 
สามารถดูอบรม TA คร้ังต่อไปได้ที่                         

www.kritsombroon.com  หรือตารางอบรมทีแ่นบมา 
 

   หลกัสูตรใหม่ ปี 2563 

mailto:kritsombroon-seminar@hotmail.com
http://www.kritsombroon.com/
http://www.kritsombroon.com/


 

วทิยากร     อาจารยอ์ดิศกัด์ิ   สืบประดิษฐ์ 
           อาจารยก์  าธร  สิริชูติวงศ ์
เจา้ของต าราภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 
           อาจารยส์มบติั      เนรภูศรี 
- ผูส้อบบญัชีภาษีอากรและผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

- ท่ีปรึกษา บริษทั เอกชน ชั้นน า 
 

                                       บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนากฤตสมบูรณ์ จ ากดั KRITSOMBROON SEMINAR AND TRAINING CO., LTD 
                                          204   ถนนยงิเป้า   ต.สนามจนัทร์   อ.เมืองนครปฐม   จ.นครปฐม 73000      เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร 0735548002884   
                                          โทรศัพท์  0-3425-8210 , 0-3425-8250 , 0-3425-8282    โทรศัพท์เคล่ือนที ่ 08-1866-1919 โทรสาร 0-3424-4149   E-Mail: kritsombroon-seminar@hotmail.com   
                                         เป็นสถาบันฝึกอบรมทีไ่ด้รับความเห็นชอบ  จาก  สภาวชิาชีพบัญชี  ในพระบรมราชูปถัมภ์ ส านักมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร และ  ส านักก ากบัดูแลธุรกจิ  กรมพฒันาธุรกจิการค้า   

         ( ID Line  :  kritsombroon , 081-8661919 )     ( กฤตสมบูรณ์ จัดอบรม )  ( โปรดน าเส้ือกนัหนาวมาในวนัอบรมด้วยค่ะ ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หัวข้อสัมมนา  
 ภาษีธุรกจิเฉพาะ ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย ภาษีเงนิได้นิตบุิคคล 

ภาษีมูลค่าเพิม่ และ Update กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง  
        - พรบ.อาคารชุด พ.ศ.2522 

        - พรบ.ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ.2562 

- พรบ.วา่ดว้ยการเวนคืนและการไดม้าซ่ึงอสงัหาริมทรัพย ์พ.ศ. 2562 

        - พรบ.เก่ียวกบัการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์

        - พระราชกฤษฎีกา และ ประกาศต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอสงัหาริมทรัพย ์

 มาตรฐานการบญัชี เร่ืองอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน   

จรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี       

 

ก าหนดการสัมมนา 
วนัเสาร์ที ่1 สิงหาคม 2563 และ อาทติย์ที ่2 สิงหาคม  2563 
วนัเสาร์ที ่19 กนัยายน 2563 และ อาทติย์ที ่20 กนัยายน  2563 

เวลา 08.30 – 17.00 น. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลกัสูตร   ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA) และ  

Tax Agent  (หลกัสูตรนีไ้ด้ผ่านการอนุมตัิ
หลกัสูตร เกบ็ช่ัวโมง TA กรมสรรพากร แล้ว) 
ผู้สอบบัญชี (CPA) และผู้ท าบัญชี เกบ็ช่ัวโมง 
(CPD) เกบ็บัญชีได้ 3.30 ช่ัวโมง 
อ่ืน ๆ 10.30 ช่ัวโมง  รวมเป็น 14 ช่ัวโมง 

วนัเสาร์-อาทติย์ ที่  1 - 2 สิงหาคม 2563 
รหัสหลกัสูตร  6308-06-019-001-05 

ณ โรงแรม เอเชีย (รถไฟฟ้าBTS ราชเทว)ี 
วนัเสาร์-อาทติย์ ที ่ 19 - 20 กนัยายน 2563 

รหัสหลกัสูตร  6309-06-019-001-06 

ณ โรงแรม รอยลั ซิตี ้ (ป่ินเกล้า) 
 

     www.kritsombroon.com 

รวมเอกสาร   อาหารว่าง  และ อาหารกลางวนั   

ภาษีทีด่ินและสิง่ปลูกสรา้ง การบญัชีเกีย่วกบัอสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การลงทุน รวมทั้ง Updateกฎหมายใหม่ 
 

(อบรม TA กบักฤตสมบูรณ์ไม่ต้องช าระค่าธรรมเนียมสมาชิกรายปี กส็ามารถอบรมได้ในราคานี้) 

คร้ังที ่5 วนัเสาร์-อาทติย์ ที ่     1 - 2 ส.ค. 63              ถ้าช าระภายในที ่ 17 ก.ค.  2563 

คร้ังที ่6 วนัเสาร์-อาทติย์ ที ่  19 - 20 ก.ย. 63              ถ้าช าระภายในที ่  7 ก.ย.  2563 

จะเหลือเพยีง  2,300 บาท + VAT 161 = 2,461 บาท 
แต่ถ้าช าระหลงัวนัทีก่ าหนด อตัราค่าสมคัร   ท่านละ  2,700  บาท + VAT 189 = 2,889 บาท  

 
สามารถดูอบรม TA คร้ังต่อไปได้ที่                         

www.kritsombroon.com  หรือตารางอบรมทีแ่นบมา 
 

   หลกัสูตรใหม่ ปี 2563 

mailto:kritsombroon-seminar@hotmail.com
http://www.kritsombroon.com/
http://www.kritsombroon.com/


 

วทิยากร     อาจารยอ์ดิศกัด์ิ   สืบประดิษฐ ์
           อาจารยก์  าธร  สิริชูติวงศ ์
เจา้ของต าราภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 
           อาจารยส์มบติั      เนรภูศรี 
- ผูส้อบบญัชีภาษีอากรและผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

- ท่ีปรึกษา บริษทั เอกชน ชั้นน า 
 

                                       บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนากฤตสมบูรณ์ จ ากดั KRITSOMBROON SEMINAR AND TRAINING CO., LTD 
                                          204   ถนนยงิเป้า   ต.สนามจนัทร์   อ.เมืองนครปฐม   จ.นครปฐม 73000      เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร 0735548002884   
                                          โทรศัพท์  0-3425-8210 , 0-3425-8250 , 0-3425-8282    โทรศัพท์เคล่ือนที ่ 08-1866-1919 โทรสาร 0-3424-4149   E-Mail: kritsombroon-seminar@hotmail.com   
                                         เป็นสถาบันฝึกอบรมทีไ่ด้รับความเห็นชอบ  จาก  สภาวชิาชีพบัญชี  ในพระบรมราชูปถัมภ์ ส านักมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร และ  ส านักก ากบัดูแลธุรกจิ  กรมพฒันาธุรกจิการค้า   

         ( ID Line  :  kritsombroon , 081-8661919 )     ( กฤตสมบูรณ์ จัดอบรม )  ( โปรดน าเส้ือกนัหนาวมาในวนัอบรมด้วยค่ะ ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หัวข้อสัมมนา  
 ภาษีธุรกจิเฉพาะ ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย ภาษีเงนิได้นิตบุิคคล 

ภาษีมูลค่าเพิม่ และ Update กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง  
        - พรบ.อาคารชุด พ.ศ.2522 

        - พรบ.ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ.2562 

- พรบ.วา่ดว้ยการเวนคืนและการไดม้าซ่ึงอสงัหาริมทรัพย ์พ.ศ. 2562 

        - พรบ.เก่ียวกบัการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์

        - พระราชกฤษฎีกา และ ประกาศต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอสงัหาริมทรัพย ์

 มาตรฐานการบญัชี เร่ืองอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน   

จรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี       

 

ก าหนดการสัมมนา 
วนัเสาร์ที ่17 ตุลาคม 2563 และ อาทติย์ที ่18 ตุลาคม  2563 
วนัเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563 และ อาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน  2563 

เวลา 08.30 – 17.00 น. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลกัสูตร   ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA) และ  

Tax Agent  (หลกัสูตรนีไ้ด้ผ่านการอนุมตัิ
หลกัสูตร เกบ็ช่ัวโมง TA กรมสรรพากร แล้ว) 
ผู้สอบบัญชี (CPA) และผู้ท าบัญชี เกบ็ช่ัวโมง 
(CPD) เกบ็บัญชีได้ 3.30 ช่ัวโมง 
อ่ืน ๆ 10.30 ช่ัวโมง  รวมเป็น 14 ช่ัวโมง 

วนัเสาร์-อาทติย์ ที่  17 - 18 ตุลาคม 2563 
รหัสหลกัสูตร  6310-06-019-001-07 

ณ โรงแรม รอยลั ซิตี ้ (ป่ินเกล้า) 
วนัเสาร์-อาทติย์ ที ่ 21 - 22 พฤศจิกายน 2563 
รหัสหลกัสูตร  6311-06-019-001-08 

ณ โรงแรม รอยลั ซิตี ้ (ป่ินเกล้า) 
 

     www.kritsombroon.com 

รวมเอกสาร   อาหารว่าง  และ อาหารกลางวนั   

ภาษีทีด่ินและสิง่ปลูกสรา้ง การบญัชีเกีย่วกบัอสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การลงทุน รวมทั้ง Updateกฎหมายใหม่ 
 

(อบรม TA กบักฤตสมบูรณ์ไม่ต้องช าระค่าธรรมเนียมสมาชิกรายปี กส็ามารถอบรมได้ในราคานี้) 

คร้ังที ่7 วนัเสาร์-อาทติย์ ที ่  17 - 18 ต.ค. 63              ถ้าช าระภายในที ่  5 ต.ค.  2563 

คร้ังที ่8 วนัเสาร์-อาทติย์ ที ่  21 - 22 พ.ย. 63              ถ้าช าระภายในที ่10 พ.ย.  2563 

จะเหลือเพยีง  2,300 บาท + VAT 161 = 2,461 บาท 
แต่ถ้าช าระหลงัวนัทีก่ าหนด อตัราค่าสมคัร   ท่านละ  2,700  บาท + VAT 189 = 2,889 บาท  

 
สามารถดูอบรม TA คร้ังต่อไปได้ที่                         

www.kritsombroon.com  หรือตารางอบรมทีแ่นบมา 
 

   หลกัสูตรใหม่ ปี 2563 

mailto:kritsombroon-seminar@hotmail.com
http://www.kritsombroon.com/
http://www.kritsombroon.com/


 

วทิยากร     อาจารยอ์ดิศกัด์ิ   สืบประดิษฐ ์
           อาจารยก์  าธร  สิริชูติวงศ ์
เจา้ของต าราภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 
           อาจารยส์มบติั      เนรภูศรี 
- ผูส้อบบญัชีภาษีอากรและผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

- ท่ีปรึกษา บริษทั เอกชน ชั้นน า 
 

                                       บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนากฤตสมบูรณ์ จ ากดั KRITSOMBROON SEMINAR AND TRAINING CO., LTD 
                                          204   ถนนยงิเป้า   ต.สนามจนัทร์   อ.เมืองนครปฐม   จ.นครปฐม 73000      เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร 0735548002884   
                                          โทรศัพท์  0-3425-8210 , 0-3425-8250 , 0-3425-8282    โทรศัพท์เคล่ือนที ่ 08-1866-1919 โทรสาร 0-3424-4149   E-Mail: kritsombroon-seminar@hotmail.com   
                                         เป็นสถาบันฝึกอบรมทีไ่ด้รับความเห็นชอบ  จาก  สภาวชิาชีพบัญชี  ในพระบรมราชูปถัมภ์ ส านักมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร และ  ส านักก ากบัดูแลธุรกจิ  กรมพฒันาธุรกจิการค้า   

         ( ID Line  :  kritsombroon , 081-8661919 )     ( กฤตสมบูรณ์ จัดอบรม )  ( โปรดน าเส้ือกนัหนาวมาในวนัอบรมด้วยค่ะ ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หัวข้อสัมมนา  
 ภาษีธุรกจิเฉพาะ ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย ภาษีเงนิได้นิตบุิคคล 

ภาษีมูลค่าเพิม่ และ Update กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง  
        - พรบ.อาคารชุด พ.ศ.2522 

        - พรบ.ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ.2562 

- พรบ.วา่ดว้ยการเวนคืนและการไดม้าซ่ึงอสงัหาริมทรัพย ์พ.ศ. 2562 

        - พรบ.เก่ียวกบัการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์

        - พระราชกฤษฎีกา และ ประกาศต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอสงัหาริมทรัพย ์

 มาตรฐานการบญัชี เร่ืองอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน   

จรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี       

 

ก าหนดการสัมมนา 
วนัเสาร์ที ่19 ธันวาคม 2563 และ อาทติย์ที ่20 ธันวาคม  2563

เวลา 08.30 – 17.00 น. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลกัสูตร   ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA) และ  

Tax Agent  (หลกัสูตรนีไ้ด้ผ่านการอนุมตัิ
หลกัสูตร เกบ็ช่ัวโมง TA กรมสรรพากร แล้ว) 
ผู้สอบบัญชี (CPA) และผู้ท าบัญชี เกบ็ช่ัวโมง 
(CPD) เกบ็บัญชีได้ 3.30 ช่ัวโมง 
อ่ืน ๆ 10.30 ช่ัวโมง  รวมเป็น 14 ช่ัวโมง 

วนัเสาร์-อาทติย์ ที ่ 19 - 20 ธันวาคม 2563 
รหัสหลกัสูตร  6312-06-019-001-09 

ณ โรงแรม รอยลั ซิตี ้ (ป่ินเกล้า) 

     www.kritsombroon.com 

รวมเอกสาร   อาหารว่าง  และ อาหารกลางวนั   

ภาษีทีด่ินและสิง่ปลูกสรา้ง การบญัชีเกีย่วกบัอสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การลงทุน รวมทั้ง Updateกฎหมายใหม่ 
 

(อบรม TA กบักฤตสมบูรณ์ไม่ต้องช าระค่าธรรมเนียมสมาชิกรายปี กส็ามารถอบรมได้ในราคานี้) 

คร้ังที ่9 วนัเสาร์-อาทติย์ ที ่  19 - 20 ธ.ค. 63              ถ้าช าระภายในที ่ 7 ธ.ค.  2563 

จะเหลือเพยีง  2,300 บาท + VAT 161 = 2,461 บาท 
แต่ถ้าช าระหลงัวนัทีก่ าหนด อตัราค่าสมคัร   ท่านละ  2,700  บาท + VAT 189 = 2,889 บาท  

 

สามารถดูอบรม TA คร้ังต่อไปได้ที ่                        
www.kritsombroon.com  หรือตารางอบรมทีแ่นบมา 

 

   หลกัสูตรใหม่ ปี 2563 

mailto:kritsombroon-seminar@hotmail.com
http://www.kritsombroon.com/
http://www.kritsombroon.com/

