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หลักสูตรนี้ผูทำบัญชี ไมสามารถนับชั่วโมงได

สงวนลิขสิทธิ์
รหัส 21/1386
หามบันทึกเทป !!!
รวมถึงอุปกรณอิเล็กทรอนิกสทุกชนิด

DHARMNITI SEMINAR AND TRAINING CO.,LTD.
178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 4 ซ.เพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น 20) ถ.ประชาชื่น
www.dst.co.th
www.dst.co.th/facebook แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 TAX ID 010-553-300-1556

ประเด็น

การแก ไขเอกสารรายจาย

ทางภาษีทำอยางไรใหสรรพากรยอมรับ

Update!! กฎหมายใหมเกี่ยวกับใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส e-Tax Invoice/e-Receipt
เอกสารรายจายในระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Wallet) สามารถแก ไขไดหรือไม อยางไร
รูปแบบของเอกสารหลักฐานการจายเงินตามหลักเกณฑทางบัญชีและภาษีอากร
หากเอกสารหลักฐานการจายเงินไมถูกตองตามหลักเกณฑของประมวลรัษฎากร
มีบทลงโทษอยางไร พรอมวิธีการแก ไข
otion
Prom

1. รับฟรีทันที!!
DHARMNITI
Planner 2021

เข้าอบรมเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2563
2. พิเศษ!!! จองอบรมหลักสูตรเดือน ม.ค-ก.พ 64 หนางานสัมมนาภายใน 31 ธ.ค 63

รับฟรี!! Tax Diary 2021 + ปฏิทินภาษีตั้งโตะ 2021
และรับสวนลดคาอบรม 500 บาท เพื่อใชเปนสวนลดของเดือน ม.ค.-ก.พ. 64
(สำหรับหลักสูตร 3,900 บาทขึ้นไป (ยังไมรวม VAT))

วิทยากร

SCAN เพื่อจองสัมมนา

อาจารยสมเดช โรจนคุรีเสถียร
วิทยากรผูทรงคุณวุฒิและมากดวยประสบการณมากวา 30 ป ดานบัญชีภาษีอากร

กำหนดการสัมมนา

อัตราคาสัมมนาทานละ

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563

สมาชิก (Tax, HR)

(เวลา 09.00 - 16.00)

4,200 + VAT 294 = 4,494 บาท

(ถ.รัชดาฯ สี่แยกห้วยขวาง) รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT
สถานีห้วยขวาง ทางออกโรงแรมดิเอมเมอรัลด์

4,900 + VAT 343 = 5,243 บาท

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา

บุคคลทั่วไป

(รวมเอกสาร อาหารว่าง ชา กาแฟ อาหารกลางวัน)

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

1. รูปแบบของเอกสารหลักฐานการจายเงินตามหลักเกณฑ
ทางบัญชีและภาษีอากร
2. เอกสารหลักฐานการจายเงินอะไรบาง ที่สรรพากรยอมรับ
3. หลักเกณฑในการออกหลักฐานการรับ-จายเงิน
ตามประมวลรัษฎากร
4. เอกสารภายในของกิจการที่เกี่ยวของกับการจายเงินของ
ฝายบัญชีการเงินที่ตองระมัดระวัง
5. เอกสารประกอบการเบิกจายเงินภายในของกิจการ
อะไรบางที่ควรมีเพื่อประโยชนในการควบคุมภายในและ
ปองกันการทุจริต
6. หลักเกณฑในการออกใบสำคัญจายและประโยชนที่ไดรับ
7. มีเอกสารรายจายอะไรบางที่ฝายบริหารตองการ
เพื่อประโยชนในการบริหาร
8. เอกสารรายจายที่มีหลักฐานสมบูรณ ถูกตองตามกฎหมาย
ตองประกอบดวยขอความใดบาง
9. เอกสารรายจายที่มีหลักฐานแตไมสมบูรณ ไมถูกตอง
ตามกฎหมายเปนอยางไร
10. เมื่อสรรพากรเขาตรวจสอบเอกสารรายจาย
ประเด็นที่มักถูกประเมิน
11. กิจการไดรับหลักฐานการจายเงินเปน “บิลเงินสด”
ทำอยางไรจึงจะลดขอโตแยงของพนักงานประเมินให
เชื่อไดวาจายจริง และลงเปนรายจายได
12. การพิจารณาวา “รายจายซึ่งพิสูจน ไมไดวาใครเปนผูรับ”
ทำอยางไรใหสรรพากรยอมรับและพิสูจนตัวผูรับเงินได
13. เมื่อกิจการไดจายเงินไปแลวผูรับไมออกหลักฐานการจาย
เงินใหตองทำอยางไรใหถือเปนรายจายได ไมตองบวกกลับ
14. หากเอกสารหลักฐานการจายเงินไมถูกตองตาม
หลักเกณฑของประมวลรัษฎากรมีบทลงโทษอยางไร
และวิธีการแก ไข
15. กิจการสามารถใช “สำเนาใบโอนเงิน” แทนหลักฐาน
การจายเงินไดหรือไม สรรพากรยอมรับหรือไม
16. ตั๋วรถเมล ตั๋วรถไฟ ตั๋วรถทัวรตางจังหวัด ถือเปนหลักฐาน
ประกอบการบันทึกบัญชี ถือเปนรายจายไดหรือไม
17. ตั๋วเครื่องบินสามารถนำมาเปนหลักฐานการจายเงินที่
ถือเปนรายจายในการคำนวณกำไรสุทธิไดหรือไม
18. บัตรเติมเงินทางดวน (Easy Pass) ถือเปนรายจาย
ไดหรือไม และตองปฎิบัติอยางไร
19. รถแท็กซี่ รถจักรยายนต รับจาง รถตูของ ขสมก.
หากไมมีใบเสร็จ จะใชหลักฐานอะไรประกอบการ
ลงบัญชีและเปนรายจายในการคำนวณกำไรสุทธิให
สรรพากรยอมรับ
20. คาพาหนะของพนักงานหากไมมีหลักฐานการจายเงิน
จะนำมาถือเปนรายจายของกิจการไดอยางไร และถือ
เปนเงินไดของพนักงานหรือไม
21. มีหลักเกณฑพิจารณาอยางไรวา “รถยนต” ที่กิจการซื้อ
มานั้นขอภาษีซื้อคืนไดหรือไม ใชเอกสารใดในการพิจารณา
22. กิจการซื้อรถยนตนั่งหรือรถยนตโดยสารที่มีไมเกิน 10 คน
จะถือเปนตนทุนของสินทรัพยอยางไร
เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี

23. กิจการจายคาซอมรถยนต คาเปลี่ยนยางรถยนต
คาตอทะเบียนรถยนต คาประกันภัยรถยนตของพนักงาน
ใหกับพนักงานถือเปนรายจายไดหรือไม
24. กิจการนำรถยนตของพนักงานมาใชในกิจการจะสามารถ
นำมาเปนรายจายของกิจการไดหรือไม จะตองปฏิบัติ
อยางไร และเอกสารแนบตองมีอะไรบาง
25. มีคาใชจายและเอกสารอะไรบางของรถยนตที่พนักงาน
นำมาใชในกิจการที่สรรพากรยอมใหถือเปนรายจายได
26. บิลน้ำมันจะตองมีเลขทะเบียนรถหรือไม และแนวปฏิบัติ
ที่ถูกตองที่ใหถือเปนรายจายได
27. บิลน้ำมันรถที่เปนเอกสารออกดวยกระดาษความรอน
ตอมาเจือจางลงอานไมออก จะนำมาถือเปนรายจายได
หรือไม และภาษีซื้อขอคืนไดหรือไม แนวปฏิบัติที่ถูกตอง
28. คูปองทางดวน คาผานทางใชเอกสารใดประกอบการ
ลงบัญชีและตองมีขอความใดบาง
29. คารถไฟฟาใตดิน ลอยฟา ใชเอกสารใดจึงจะถือเปน
รายจายได
30. คาเบี้ยเลี้ยงเดินทางของพนักงานใชเอกสารอะไร
ประกอบการจายเงิน
31. คาเบี้ยเลี้ยงจายอยางไรจึงจะไมถือเปนรายไดของ
พนักงานหลักเกณฑและเงื่อนไขที่สำคัญ
32. หากพนักงานไปซื้อของแตไมมีบิล พนักงานจะเซ็นชื่อ
รับเงินในใบรับเงินแทนผูขายไดหรือไม
33. คาบริการที่จอดรถ ตองใชเอกสารใดประกอบ
การลงบัญชี
34. การสงจดหมายหรือพัสดุไปรษณีย การซื้อแสตมป
ทำอยางไรจึงจะมีหลักฐานไดวานำไปใชในการประกอบ
กิจการจริง
35. เอกสารประกอบการจายเงินคาอากรแสตมป ตองเปน
อยางไร
36. กิจการกำหนดงบ Entertain ใหพนักงานเปนรายเดือน
จะนำมาถือเปนรายจายของกิจการไดหรือไม และถือเปน
เงินไดของพนักงานหรือไม
37. คาใชจายในการรับรอง ทำอยางไรจึงจะถือเปนรายจาย
ไดโดยไมตองบวกกลับ
38. บิลคารับรองไมไดระบุชื่อ-ที่อยูของกิจการแตเขียนวา
“สด” หรือ “เงินสด” จะนำมาถือเปนรายจายไดหรือไม
39. การใหสิ่งของในการรับรองแกลูกคาจะตองทำเอกสารใด
เพื่อใหสรรพากรเชื่อไดวา มีการใหจริง และเงื่อนไขที่
กิจการจะตองระมัดระวัง
40. กิจการจายคาสมาชิก สโมสร สปอรตคลับ หรือ
สันทนาการใหผูบริหารจะถือเปนรายจายคำนวณกำไร
สุทธิไดหรือไม มีวิธีอยางไรจึงจะถือเปนรายจายได
41. รายจายเพื่อการกุศลสาธารณประโยชนรายจายเพื่อการ
ศึกษาและการกีฬา ถือเปนรายจายในการคำนวณกำไร

42. เงินบริจาคจะตองใชเอกสารใดประกอบการจายเงิน
67. ใบกำกับภาษีจะตองระบุสำนักงานใหญหรือสาขาที่ออก
43. กิจการประสบผลขาดทุน คาบริจาคถือเปนรายจายได
ใบกำกับภาษีหรือไม ตามหลักเกณฑใหม มีผลบังคับใช
หรือไม
อยางไร
44. ปญหาการหักภาษี ณ ที่จายคาโทรศัพท หลักเกณฑ
68. ใบกำกับภาษีที่มีการขีดฆาแก ไขขอคืนภาษีซื้อไดหรือไม
ที่สำคัญ
และถือเปนรายจายไดหรือไม
45. หลักเกณฑการขอภาษีซื้อคาโทรศัพทคืน
69. ใบกำกับภาษีเขียนจำนวนเงินตัวอักษรผิดมีการขีดฆาและ
46. คาโทรศัพทมือถือของพนักงานจะนำมาถือเปนรายจาย
เซ็นชื่อกำกับ ขอภาษีซื้อคืนไดหรือไม
ของกิจการไดหรือไม ใชเอกสารใด
70. “ชื่อ-ที่อยูของผูขาย” บนใบกำกับภาษีใชตรายางประทับ
47. ปญหาของคาขนสง การหักภาษี ณ ที่จายและการเสีย
หรือเขียนดวยลายมือ ขอภาษีซื้อคืนไดหรือไม
ภาษีมูลคาเพิ่ม
71. “ชื่อ-ที่อยูของผูซื้อ” บนใบกำกับภาษีใชตรายางประทับ
48. กรณีการขายสินคาพรอมคาขนสงเขียนบนเอกสาร
หรือเขียนดวยลายมือ ขอภาษีซื้อคืนไดหรือไม
ใบเดียวกัน หรือแยกคนละบิลจะปฏิบัติอยางไรใหถูกตอง
49. กรณีการบริการพรอมขนสงเขียนบนเอกสารใบเดียวกัน
73. “เลมที่” “เลขที่” ของใบกำกับภาษีใชมือเขียน ใช
หรือแยกคนละบิลจะปฏิบัติอยางใหถูกตอง
ตรายางประทับ ไมไดพิมพจากโรงพิมพหรือคอมพิวเตอร
50. หลักการพิจารณากรณีใดถือเปนคาเชา กรณีใดถือเปน
จะขอคืนภาษีซื้อไดหรือไม
คาขนสงระหวางการเชารถกับคาขนสง
74. มีการเปลี่ยนแปลงที่อยูโดยสวนราชการจะใชใบกำกับ
51. เชารถพรอมคนขับจะหักภาษีอยางไร และเอกสารระบุ
ภาษีที่อยูเดิมไดหรือไม หลักปฏิบัติที่ถูกตอง
แยกหรือรวมบนบิลใบเดียวกัน แนวปฏิบัติที่ถูกตอง
75. มีการเปลี่ยนแปลงที่อยูโดยกิจการยายที่อยูยายสำนักงาน
52. สรรพากรมองอยางไร เอกสารรายจายของกิจการจึงจะ
จะใชใบกำกับภาษีที่อยูเดิมไดหรือไมหลัก
ถือเปนรายจายได และไมถูกประเมิน
ปฏิบัติที่ถูกตอง
53. “ชื่อ ที่อยูของผูรับเงิน” ที่แสดงในหลักฐานการจายเงิน
76. อยางไรเรียกวา “เอกสารออกเปนชุด” และขอความที่ตองมี
ที่ออกใหโดยผูรับเงิน สามารถกระทำโดยวิธีใดไดบาง
บนเอกสารอะไรบาง
54. เอกสารหลักฐานการจายเงินจะตองมี “ชื่อ ที่อยูของ
77. เขียนหรือพิมพที่อยูของผูซื้อผิดหรือไมครบถวนทำอยางไร
ผูจายเงิน” ดวยหรือไม
จึงจะขอภาษีซื้อคืนได
55. เขียนคำวา “สด” หรือ “เงินสด” โดยไมตองมีชื่อที่อยู
78. กรณีลูกคาไมใหชื่อและที่อยู กิจการจะออกใบกำกับภาษี
ของผูจายเงินไดหรือไม
อยางจึงจะถูกตองไมเสียเบี้ยปรับเงินเพิ่ม
56. ทำอยางไรให “บิลเงินสด” ถือเปนรายจายได สรรพากร
79. หลักเกณฑออกใบกำกับภาษีกรณีมีสถานประกอบการ
ยอมรับ
หลายแหง
57. ผูขายไมออกบิลให ทำอยางไรจึงจะถือเปนรายจายได
80. หากมีการยกเลิกใบกำกับภาษีแลวออกใหมตองปฏิบัติอยางไร
ใชนามบัตรแทนไดหรือไม
81. การออกใบกำกับภาษีรวมการขายสินคาหรือบริการหลาย
58. หากผูขายไมออกบิลให กิจการสามารถทำใบรับเงินให
82. กรณีขายสินคาหรือบริการใหกับลูกคาแตลูกคาไปเอา
ผูรับเงินเซ็นไดหรือไม ตองแนบสำเนาบัตรประชาชน
ใบกำกับภาษี
หรือไม
83. มีวิธีพิจารณาอยางไรจึงจะทราบวาเปนใบกำกับภาษีปลอม
59. หากกิจการใหผูขายเซ็นรับเงินบนใบรับเงิน ทำอยางไรที่
84. ขอภาษีซื้อคืนตามใบกำกับภาษีเต็มรูปแตตอมาสรรพากรแจงวา
จะลดขอโตแยงของเจาพนักงานประเมินได
เปนใบกำกับภาษีปลอมจะตองปฏิบัติอยางไรไมตองเสียเบี้ยปรับ
60. หากผูรับเงินไมออกหลักฐานการรับเงินให จะใชสำเนา
เงินเพิ่ม
เช็คหรือสำเนาใบโอนเงินแทนหลักฐานการจายเงินได
85. ใบกำกับภาษีอยางยอจะนำมาถือเปนรายจายไดหรือไม
หรือไม และมีวิธีอื่นหรือใชเอกสารอื่นไดหรือไม
ทำอยางไรจึงจะถือเปนรายจายได
61. ทำอยางไรจะทำให “ใบสำคัญจาย” เปนหลักฐานการ
86. ใบกำกับภาษีอยางยอของปมน้ำมันถือเปนรายจายไดหรือไม
จายเงินใหสรรพากรยอมรับ มีหลักเกณฑปฏิบัติอยางไร
87. จายคาบริการแตไมไดหักภาษี ณ ที่จายไดหรือไมมีบทลงโทษ
62. กิจการมีการโอนเงินใหเจาหนี้แบบระบบ Online จะใช
อยางไร
หลักฐานอะไรประกอบการจายเงิน
88. ธุรกิจสงออกสินคาจะใชเอกสารใดในการบันทึกบัญชีจึงจะมีสิทธิ
63. ประเภทของใบกำกับภาษีในระบบภาษีมูลคาเพิ่ม
เสียภาษีในอัตรารอยละ 0
64. แบบพิมพใบกำกับภาษีมีกี่รูปแบบ แนวปฏิบัติที่สำคัญ
89. ระบบเอกสารตามประมวลรัษฎากร หลักเกณฑและเงื่อนไข
65. ใบกำกับภาษีใชเปนหลักฐานการรับเงินหรือจายเงินได
มีอยางไรบาง
หรือไม
90.
ขอความและรายการที่ตองมีในเอกสารใบรับเงินและหลักฐาน
66. ใบกำกับภาษีจะตองระบุเลขประจำตัวผูเสียภาษีของผูซื้อ
ในการเสี
ยภาษีอากร
หรือไม ตามหลักเกณฑใหม มีผลบังคับใชอยางไร
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91. จำนวนเงินที่ผูขายสินคาหรือใหบริการที่ตองออกใบรับเงิน
และถาไมออกใบรับเงินมีความผิดหรือไม
92. กิจการจะตองทำและเก็บตนขั้วหรือสำเนาใบรับเงินหรือไม
และแนวปฏิบัติอยางไร
93. หลักเกณฑในการออกใบรับและใบสงของ และขอยกเวน
ไมตองออกมีอะไรบาง
94. ภาษีขายและภาษีซื้อในระบบภาษีมูลคาเพิ่มที่ผูจายเงิน
ตองระมัดระวัง
95. เงื่อนไขเอกสารรายจายที่สรรพากรยอมรับ ไมตองบวกกลับ
96. มีเอกสารการจาย แตทำไมสรรพากรบอกเปนรายจายตองหาม
97. รายจายตามเอกสารที่มีการหักภาษี ณ ที่จายนำสงให
กรมสรรพากรลงเปนรายจายของกิจการไดจริงหรือไม
98. พนักงานจายคาใชจาย แตไมมีหลักฐานการจายเงินใหพนักงาน
เซ็นรับเงิน ในใบสำคัญจายแทนผูรับเงินไดหรือไม
99. เอกสารรายจายที่มีการขีดฆาแก ไขเปนรายจายตองหามหรือไม
100. รายการในเอกสารที่จะใชพิสูจนรายจายวาเกี่ยวของกับ
การประกอบการหรือไม เปนอยางไร
101. ภาษีซื้อตองหามเกี่ยวของกับรายจายอยางไร
102. ภาษีซื้อตองหามรายการใดบางที่ไมตองหามนำมาลง
เปนรายจายได
103. หลักเกณฑการหักภาษี ณ ที่จาย และรูปแบบของหนังสือรับรอง
การหักภาษี ณ ที่จาย
104. มีรายจายอะไรบาง ที่ยกเวนไมตองหักภาษี ณ ที่จาย
105. เอกสารประกอบในการหักภาษี ณ ที่จายมีอะไรบาง
106. ไมมีหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย จะแก ไขอยางไร
107. ถาการจายเงินตองหักภาษี ณ ที่จาย แตไมไดหักจะปฏิบัติ
อยางไรใหสรรพากรยอมรับ
108. ถูกราชการหักภาษี ณ ที่จาย แตออกใบเสร็จรับเงินแทน
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จายไดหรือไม
109. การจายเงินไดที่ไมตองหักภาษี ณ ที่จาย ตองออก
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จายหรือไม
110. การออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย กรณีออกแทน
111. เอกสารรายจายกรณีจาย “คาจางทำของ” ทำอยางไรให
หักภาษีไดอยางถูกตองครบถวน
112. จาย”คานายหนา” ใหนิติบุคคล กับบุคคลธรรมดาตองมี
เอกสารอะไรบาง และหักภาษี ณ ที่จายอัตราใด
113. พนักงานจายเงินทดรองจายแทนบริษัท เอกสารรายจาย
ตองทำอยางไร
114. ใบเสร็จรับเงินคารักษาพยาบาลของพนักงาน ระบุชื่อพนักงาน
ไมระบุชื่อบริษัทลงรายจายไดหรือไม
115. คาน้ำมันรถพนักงานลงรายจายบริษัทไดหรือไม
และตองมีเอกสารประกอบอะไรบาง
116. เงินทดรองจายที่กิจการจายแทนคูสัญญาหรือบริษัทในเครือ
ทำเอกสารอยางไร และเปนรายจายไดของกิจการไดหรือไม
ภาษีซื้อขอคืนไดหรือไม
117. เอกสารในการทำการสงเสริการขายที่สรรพากรมักตรวจสอบ

118. นำสินคาไปสงเสริมการขายตองออกเอกสารอยางไร
สรรพากรจึงจะยอมรับ และเสียภาษีอยางประหยัด
และถูกกฎหมาย
119. การขายสินคาหรือบริการแลวมีการแถมของแถมใหกับลูกคา
จะตองออกใบกำกับภาษีอยางไรใหถูกตอง
120. เอกสารที่ใชในการตรวจนับสินคา หรือนับสต็อคมีอะไรบาง
121. สินคาในสต็อคสูญหายตองใชเอกสารใดเปนหลักฐาน
ในการบันทึกบัญชี
122. การนำสินคาไปใชในกิจการจะใชเอกสารใดเปนหลักฐาน
123. สินคาหมดอายุ ลาสมัย ถาจะตัดสตอกใหถูกตอง
จะตองมีการจัดทำเอกสารอยางไร
124. การนำสินคาไปใหลูกคาทดลองใช โดยไมเก็บเงินกับลูกคา
ตองออกใบกำกับภาษีหรือไม ลงรายงานภาษีขายหรือไม
ใชเอกสารหลักฐานอะไรเพื่อลงรายงานสินคาและวัตถุดิบ
125. นำสินคาหรือวัตถุดิบไปทำลายตองใชเอกสารใดประกอบ
การทำลายสินคาหรือวัตถุดิบ
126. เมื่อไดรับสินคาหรือเมื่อจายคาสินคาควรตรวจสอบและติดตาม
เอกสารอะไรบาง
127. วัตถุดิบ สินคาระหวางผลิต และสินคาสำเร็จรูปเกิด
ความเสียหาย ตองมีเอกสารหลักฐานอยางไรเมื่อถูก
สรรพากรตรวจสอบ
128. การจายคาใชจายจำนวนเงินมาก ควรดำเนินการเกี่ยว
กับเอกสารรายจายอยางไรใหรัดกุมและถูกตอง
129. กิจการซื้อบัตรการกุศลจะถือเปนรายจายของกิจการไดหรือไม
ใชเอกสารใดประกอบการจายเงิน
130. การวางระบบในการรับใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงิน
131. เทคนิคการตรวจสอบเอกสารรายจาย ทำอยางไมตอง
เจอกับเอกสารปลอมและไมถูกตอง
132. การวางระบบเอกสารรายจายใหกับพนักงานภายในเพื่อปองกัน
การผิดพลาดในเอกสาร
133. ไดรับใบกำกับภาษีจากชำระเงินคาสินคากอนสงมอบตอง
บันทึกสต็อคหรือไม
134. การขายสินคาพรอมติดตั้งจะออกใบกำกับภาษีเมื่อใด
135. ออกใบกำกับภาษีคาสินคา แตสินคาหมดทำไดหรือไม
136. เมื่อมีการโอนสินคาระหวางสาขา ควรมีเอกสารอะไรบาง
137. การเชาอาคารเพื่อทำสำนักงาน ควรทำสัญญาเชาหรือไม
ถาไมทำจะมีผลอยางไร
138. เอกสารที่เกี่ยวของกับสวัสดิการพนักงาน
139. เอกสารที่ใชประกอบในการตัดหนี้สูญของลูกหนี้
140. ขอควรระมัดระวังในเอกสารรายจายอะไรบางที่มักถูก
สรรพากรประเมิน
141. ใบกำกับภาษีตามหลักเกณฑใหมของสรรพากร
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