
   ขอเชิญผู้ประกอบการร้านค้าปลีก(โชวห่วย) 

         เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ 

 วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ ์2563  
ณ ห้องอมราวดี 1 โรงแรมเดอะกรีนปาร์ค แกรนด์ จ.ยโสธร 

สมัครด่วน!! รับจ านวนจ ากัด 

สมัครออนไลน์ http://wow.in.th/ahkH  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
โทรศัพท์: 02-5475986 
E-mail: bizpromotion.dbd@gmail.com  
 

 บัญชีและภาษีเงินได้ส าหรับร้านค้าโชวห่วย 
    เช่น การค านวณภาษีเงินได้ การจัดท าบัญชีส าหรับ 
    ร้านค้าโชวห่วย เป็นต้น 
 การใช้ POS เพื่อการบริหารจัดการร้านค้า 
 
 

เนื้อหาหลักสูตร 

** เนื้อหาเหมาะส าหรับร้านค้าบุคคลธรรมดา หรือจดทะเบียนพาณิชย์ 

ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ 

http://wow.in.th/ahkH
http://wow.in.th/ahkH
mailto:bizpromotion.dbd@gmail.com


 
ก ำหนดกำร 

สัมมนำ “การพัฒนาร้านค้าปลีกสู่การเป็น Smart โชวห่วย” 
วันอังคำรที่  25 กุมภำพันธ์  2563 

ณ ห้องอมราวดี 1  
โรงแรม เดอะกรีนปาร์ค แกรนด์ จังหวัดยโสธร 

 

เวลำ กิจกรรม 

08.00 – 08.45 น. ลงทะเบียน 

08.45 – 09.00 น. ประธานกล่าวเปิดงาน 

09.00 – 12.00 น. หัวข้อ “บญัชแีละภาษีเงินไดส้ าหรับรา้นค้าโชวห่วย” 

- หลักเกณฑ์การเสียภาษีเงินได้ส าหรับรา้นค้าโชวห่วย 
- การค านวณภาษีเงินได้ส าหรบัร้านค้าโชวห่วย  
- การจัดท าบัญชสี าหรับรา้นค้าโชวห่วย  
- การใช้เทคโนโลยีเพื่อค านวณเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้ 

โดย นายเสถียร  สถานเดิม นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการ  

กองก ากับบัญชีธุรกิจ 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 16.00 น. หัวข้อ “การใช ้POS เพื่อการบริหารจัดการรา้นค้า” 

- ความรูเ้บื้องต้นเกี่ยวกับระบบ POS  
- การใช้ประโยชน์จาก POS ในการบรหิารรา้นค้าโชวห่วย  
- การเลือกใช้ระบบ POS ที่เหมาะสมในการบริหารจัดการรา้นค้า 
- ฝึกปฏิบัติการ “การใชร้ะบบ POS เบื้องต้น” 

 

หมำยเหต ุ:  - บริการอาหารว่างช่วงเช้า 10.30 น. ช่วงบ่าย 14.30 น. 
   - เวลาและก าหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 



   ขอเชิญผู้ประกอบการร้านค้าปลีก(โชวห่วย) 

           เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ 

 วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563  
ณ ห้องประชาสโมสร 1 โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล 

แอนด ์คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.ขอนแก่น 

สมัครด่วน!! รับจ านวนจ ากัด 

สมัครออนไลน์ https://bit.ly/2SJxgNu  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
โทรศัพท์: 02-5475986 
E-mail: bizpromotion.dbd@gmail.com  
 

 บัญชีและภาษีเงินได้ส าหรับร้านค้าโชวห่วย 
    เช่น การค านวณภาษีเงินได้ การจัดท าบัญชีส าหรับ 
    ร้านค้าโชวห่วย เป็นต้น 
 การใช้ POS เพื่อการบริหารจัดการร้านค้า 
 
 

เนื้อหาหลักสูตร 

** เนื้อหาเหมาะส าหรับร้านค้าบุคคลธรรมดา หรือจดทะเบียนพาณิชย์ 

ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ 

https://bit.ly/2SJxgNu
https://bit.ly/2SJxgNu
https://bit.ly/2SJxgNu
https://bit.ly/2SJxgNu
mailto:bizpromotion.dbd@gmail.com


 
 
 
 

ก าหนดการ 
สัมมนา “การพัฒนาร้านค้าปลีกสู่การเป็น Smart โชวห่วย” 

วันเสาร์ที่  14 มีนาคม  2563 
ณ ห้องประชาสโมสร 1 

โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น 
 

วัน/เวลา ก าหนดการ วิทยากร 

08.00 – 08.45 น. ลงทะเบียน   

08.45 – 09.00 น.  ประธานกล่าวเปิดงาน  

09.00 – 12.00 น. หัวข้อ: บญัชแีละภาษเีงินได้ส าหรบัรา้นค้าโชวหว่ย 
- หลักเกณฑ์การเสียภาษีเงินได้ส าหรับร้านค้าโชวห่วย 
- การค านวณภาษีเงินได้ส าหรับร้านค้าโชวห่วย  
- การจัดท าบัญชีส าหรับร้านค้าโชวห่วย  
- ก า ร ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี เ พื่ อ ค า น ว ณ เ กี่ ย ว กั บ                      
การเสียภาษีเงินได ้

- โดย นายเสถียร  สถานเดิม  
  นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการ  
  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 – 16.00 น.  แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ หัวข้อ: “การใช้ POS  เพื่อ
การบริหารจัดการร้านค้า” 
- ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับระบบ POS  
- การใช้ประโยชน์จาก POS ในการบริหารร้านค้า
โชวห่วย  
- การเลือกใช้ระบบ POS ที่เหมาะสมในการบริหาร
จัดการร้านค้า 
 

– กลุ่มที่ 1 
นายเสถียร  สถานเดิม  
นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการ 
– กลุ่มที่ 2  
นางสาวประภาพร  สหปรีชานนท์  
นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการ 
– กลุ่มที่ 3  
นางสาวสุวรินทร์ ศิริยศรุ่งเรือง   
นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการ  
  
 

 

  หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม ช่วงเช้า 10.30 น. และช่วงบ่าย 14.30 น. 
        อาหารกลางวัน 12.00 – 13.00 น. 
                 ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 



 

ใบสมัครเข้าร่วมอบรมเชงิปฏิบัติการ 
“พัฒนาร้านค้าปลีก สู่การเป็น Smart โชวห่วย” 

วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชาสโมสร 1  
โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
โปรดเขียนตัวบรรจงชัดเจน เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน  
 

ข้อมูลร้านค้า  
  ชื่อร้าน .........................................................................................................................................................   
  ที่อยู่ร้าน เลขที่......................หมู่.....................ซอย................................ถนน............................................... 
  ต าบล/แขวง........................................อ าเภอ/เขต.............................จังหวัด................................................ 
  รหัสไปรษณีย์ .........................................เบอร์ติดต่อ.................................................................................... 
  ระยะเวลาเปิดร้าน ................ปี  จ านวนผู้ดูแลร้านค้า............... คน  เวลาเปิด/ปิด เวลา ....................... น.  
 
ข้อมูลผู้เข้าอบรม   

  จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม .................................................... คน 
1. ชื่อ-นามสกุล ..........................................................ต าแหน่ง.........................................................  

    เบอรม์ือถือ.......................................................อีเมล.............................................................. 

2. ชื่อ-นามสกุล ..........................................................ต าแหน่ง.........................................................  
    เบอรม์ือถือ.......................................................อีเมล.............................................................. 

3. ชื่อ-นามสกุล ..........................................................ต าแหน่ง.........................................................  
    เบอรม์ือถือ.......................................................อีเมล.............................................................. 

กรุณาส่งแบบตอบรับไปที่  
กองส่งเสรมิและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายในวันจนัทรท์ี่ 9 มนีาคม 2563  
     อีเมล bizpromotion.dbd@gmail.com หรือ โทรสาร 02-547-5957  
    ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อเจ้าหน้าที่ประสานงาน คุณนพรรณภรณ์ วัลลภา  โทรศัพท์ 02-547-5986  

 

************************************************** 
 



   ขอเชิญผู้ประกอบการร้านค้าปลีก(โชวห่วย) 

         เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ 

 วันเสาร์ท่ี 28 มีนาคม 2563  
ณ ห้องโกลเด้น ฮอลล ์โรงแรมแกรนฮิลล์ รีสอร์ท  

แอนด์ สปา จังหวัดนครสวรรค์ 

สมัครด่วน!! รับจ านวนจ ากัด 

สมัครออนไลน ์http://wow.in.th/gm52  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
โทรศัพท์: 02-5475986 
E-mail: bizpromotion.dbd@gmail.com  
 

 บัญชีและภาษีเงินได้ส าหรับร้านค้าโชวห่วย 
    เช่น การค านวณภาษีเงินได้ การจัดท าบัญชีส าหรับ 
    ร้านค้าโชวห่วย เป็นต้น 
 การใช้ POS เพื่อการบริหารจัดการร้านค้า 
 
 

เนื้อหาหลักสูตร 

** เนื้อหาเหมาะส าหรับร้านค้าบุคคลธรรมดา หรือจดทะเบียนพาณิชย์ 

ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ 

http://wow.in.th/gm52
http://wow.in.th/gm52
http://wow.in.th/gm52
mailto:bizpromotion.dbd@gmail.com


 
 
 
 

ก าหนดการ 
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาร้านค้าปลีกสู่การเป็น Smart โชวห่วย” 

วันเสาร์ที ่ 28  มีนาคม  2563 

ณ ห้องโกลเด้น ฮอลล์  
โรงแรม แกรนฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครสวรรค ์

 
วัน/เวลา ก าหนดการ วิทยากร 

08.00 – 08.45 น. ลงทะเบียน   

08.45 – 09.00 น.  ประธานกล่าวเปิดงาน  

09.00 – 12.00 น. หัวข้อ: “บญัชแีละภาษเีงินไดส้ าหรบัรา้นค้าโชวห่วย” 
- หลักเกณฑ์การเสียภาษีเงินได้ส าหรับร้านค้าโชวห่วย 
- การค านวณภาษีเงินได้ส าหรับร้านค้าโชวห่วย  
- การจัดท าบัญชีส าหรับร้านค้าโชวห่วย  
- ก า ร ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี เ พื่ อ ค า น ว ณ เ กี่ ย ว กั บ                      
การเสียภาษีเงินได ้

- โดย นางสาวกาญจนา  นันทพันธ์ 
  หุ้นส่วนผู้จัดการ  

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เจ้าพระยาการบัญช ี

   

12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 – 16.00 น.  แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ หัวข้อ:  
“การใช้ POS เพื่อการบริหารจัดการร้านค้า” 
- ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับระบบ POS  
- การใช้ประโยชน์จาก POS ในการบริหารร้านค้า
โชวห่วย  
- การเลือกใช้ระบบ POS ที่เหมาะสมในการบริหาร
จัดการร้านค้า 

– กลุ่มที่ 1 
นายเสถียร  สถานเดิม  
นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการ 
กองก ากับบัญชีธุรกิจ 
– กลุ่มที่ 2  
นางสาวสุวรินทร์  ศริิยศรุ่งเรอืง   
นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการ 
กองก ากับบัญชีธุรกิจ 

 

  หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม ช่วงเช้า 10.30 น. และช่วงบ่าย 14.30 น. 
        อาหารกลางวัน 12.00 – 13.00 น. 
                 ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 



 

ใบสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“พัฒนาร้านค้าปลีก สู่การเป็น Smart โชวห่วย” 

วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 ณ ห้องโกลเด้น ฮอลล์  
โรงแรมแกรนฮลิล์ รีสอรท์ แอนด์ สปา จงัหวดันครสวรรค ์

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
โปรดเขียนตัวบรรจงชัดเจน เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน  
 

ข้อมูลร้านค้า  
  ชื่อร้าน .........................................................................................................................................................   
  ที่อยู่ร้าน เลขที่......................หมู่.....................ซอย................................ถนน............................................... 
  ต าบล/แขวง........................................อ าเภอ/เขต.............................จังหวัด................................................ 
  รหัสไปรษณีย์ .........................................เบอร์ติดต่อ.................................................................................... 
  ระยะเวลาเปิดร้าน ................ปี  จ านวนผู้ดูแลร้านค้า............... คน  เวลาเปิด/ปิด เวลา ....................... น.  
 

ข้อมูลผู้เข้าอบรม   

  จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม .................................................... คน 
1. ชื่อ-นามสกุล ..........................................................ต าแหน่ง.........................................................  

    เบอรม์ือถือ.......................................................อีเมล.............................................................. 

2. ชื่อ-นามสกุล ..........................................................ต าแหน่ง.........................................................  
    เบอรม์ือถือ.......................................................อีเมล.............................................................. 

3. ชื่อ-นามสกุล ..........................................................ต าแหน่ง.........................................................  
    เบอรม์ือถือ.......................................................อีเมล.............................................................. 

กรุณาส่งแบบตอบรับไปที่  
กองส่งเสรมิและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายในวันพุธที่ 25 มีนาคม 2563  
     อีเมล bizpromotion.dbd@gmail.com หรือ โทรสาร 02-547-5957  
    ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อเจ้าหน้าที่ประสานงาน คุณพัชรณัฏฐ์ นวกิจธนสาร  โทรศัพท์ 02-547-5986  

 

************************************************** 
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