ขอตกลงระหวางบริษัทจัดอบรมกับผูเขาอบรม
1. ผูเขาอบรมตอง แสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให ในวันเขารับการอบรม
2. การเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงการอบรมตองเเจงกอนวันอบรม 5 วันทําการ
และทําไดครั้งเดียว
3. เลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงการอบรมหามทําขามป

การพัฒนาความรูตอเนื่องไมเปนทางการ ประเภทที่ 2
โดยการรับฟงขาวสารทางดานวิชาการผาน DVD(ภาพและเสียง) และหนังสือ

พรอมขั้นตอนการแจง ชม. อยางละเอียดในหนังสือ
จําหนายที่หนางานสัมมนา หรือทางไปรษณีย (คาจัดสงลงทะเบียน 50 บาท, EMS 100 บาท)
ทานสามารถยื่นชั่วโมงพัฒนาความรูตอเนื่องทางวิชาชีพบัญชี โดยไมตองสงหลักฐานการเขารวมกิจกรรมมายัง
สภาวิชาชีพบัญชีแตอยางใด ใหทานเก็บหลักฐาน ไมเปนทางการ ไมนอยกวา 1 ป นับจากวันที่ยื่นชั่วโมง CPD

หลักสูตร

เรื่อง

DVDรวม สําหรับเตรียมสอบผูสอบบัญชีภาษีอากร(Tax Auditor) ปรับปรุงใหม 2562
(DVD162,DVD262,DVD362,DVD462,DVD562) เริ่มจําหนาย มิ.ย.2562
DVD162 ตนทุนการผลิต (มี 4 ตอน, ตอนละ 2 ชม.)
DVD262 ตนทุนชวงการผลิต (มี 3 ตอน, ตอนละ 2 ชม.)
DVD362 ปญหาการรับรูรายไดของ NPAEs (มี 3 ตอน, ตอนละ 2 ชม.)
DVD462 ปญหาของบัญชีสินทรัพยของ NPAEs (มี 3 ตอน, ตอนละ 2 ชม.)
DVD562 Work Shopรวมประเด็นปญหาทางบัญชีของ NPAEs (มี 7 ตอน, ตอนละ 2 ชม.)
DVD161 ปญหาบัญชีและภาษีกิจการรานทอง เลมที่ 1 (มี 3 ตอน, ตอนละ 2 ชม.)
DVD262 ปญหาบัญชีและภาษีกิจการรานทอง เลมที่ 2 (มี 7 ตอน, ตอนละ 2 ชม.)
DVD260 ปญหาในทางปฏิบัติการจัดทํางบกระแสเงินสด (มี 4 ตอน, ตอนละ 2 ชม.)

จํานวน
8 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
14 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
14 ชั่วโมง
8 ชั่วโมง

ราคา

2,800 บาท
600 บาท
500 บาท
500 บาท
500 บาท
900 บาท
500 บาท
800 บาท
500 บาท

ป 2562 (2019) กิจการแบงเปน

 PAEs (Publicly Accountable Entities : กิจการที่มีสวนไดเสียสาธารณะ)
เชน บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย, บริษัทมหาชน

 NPAEs : ไมใชกิจการ PAEs( Non-Publicly Accountable Entities) : กิจการที่ไมมีสวนไดเสียสาธารณะ

การพัฒนาความรูตอเนื่อง (Continuting Profession Development : CPD)
 ผูทําบัญชีตองอบรม 12 ชั่วโมงตอป (มีเฉพาะเปนทางการเทานั้น)

- ชั่วโมงบัญชีอยางนอย 6 ชั่วโมง ที่เหลืออีก 6 ชั่วโมง เปนบัญชีหรืออื่นๆ ก็ได

 ผูสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA : Certified Public Accountant) มี 2 ประเภท
. เปนทางการ (Verifiable) อยางนอย 20 ชั่วโมง คือหลักสูตรที่ไดรับอนุญาตจากสภาวิชาชีพบัญชี

จะมีตัวเลขรหัสอนุมัติ โดยตองมีชั่วโมงบัญชีอยางนอย 10 ชั่วโมง ที่เหลืออีก 10 ชั่วโมง เปนบัญชีหรืออื่นๆ ก็ได
. ไมเปนทางการ (Non- Verifiable) อยางนอย 20 ชั่วโมง ไมมีการแบงเปนบัญชีหรืออื่นๆ
- สามารถใชชั่วโมงเปนทางการแทนได
หน้า 2

ี าษีอากร (TA) ผูส
ตารางอบรมผูส
้ อบบ ัญชภ
้ อบบ ัญช ี (CPA) และผูท
้ ําบ ัญช ี ปี 2562

กรุ งเทพมหานคร (นับชั่วโมงได้ 3 อย่าง)บริษทั จีทีโอ เทรนนิ่ง จํากัด โทร. (087)559-3194

หล ักสูตร
Course

ว ัน/เวลา

อบรม

เรื่ อง

ี าษีอากร (TA) 12.00 ชม.
ผูส
้ อบบ ัญชภ

ผู้ทาํ บัญชี
ผู้สอบบัญชี

TA81 22-23 มิ.ย.62 ก้าวทันภาษีอากรใหม่ และมาตรฐานการสอบบัญชีปี2562 อื่นๆ 10 ชม.
08.45-17.15
(ส-อา)

บัญชี 4 ชม.

วิทยากร : อ.รุ่งทิพย์ ธ ัญวงษ์
:

อ.จิรศักดิ์ สหสิ ทธิวัฒน์

บัญชี4 ชม.

วิทยากร : อ.รุง
่ ทิพย์ ธ ัญวงษ์
: อ.จิรศักดิ์

ร.ร.เจ้าพระยาปาร์ค
(ร ช
ั ดา)

โทร. (02)290-0125

ร.ร.รั ชดาซิตเี้ ลิกกิจการ

TA82 13-14 ก.ค.62 ก้าวทันภาษีอากรใหม่ และมาตรฐานการสอบบัญชีปี2562 อื่นๆ 10 ชม.
08.45-17.15
(ส-อา)

สถานทีอ่ บรม

สหสิ ทธิวัฒน์

ร.ร.รีเจนท์
(ราม)

โทร. (02) 318-4444

TA83 3-4 ส.ค.62 ก้าวทันภาษีอากรใหม่ และมาตรฐานการสอบบัญชีปี2562 อื่นๆ 10 ชม.

ร.ร.รีเจนท์

: อ.นิพนธ์

โทร. (02) 318-4444

08.45-17.15
(ส-อา)

TA84

31 ส.ค.62 1 ก.ย.62

08.45-17.15
(ส-อา)

บัญชี4 ชม.

วิทยากร : อ.อ ัครเดช เทียมเจริญ

อยู่นอน

ก้าวทันภาษีอากรใหม่ และมาตรฐานการสอบบัญชีปี2562 อื่นๆ 10 ชม.
บัญชี4 ชม.

ั
วิทยากร : อ.สจจาภรณ์
ขนิษฐบุตร

: อ.นิพนธ์ อยู่นอน

บัญชี4 ชม.

ั
วิทยากร : อ.สจจาภรณ์
ขนิษฐบุตร
: อ.จิรศักดิ์

ร.ร. KU home ม.เกษตร

(ประตูงามวงศ์ วาน3)
ตรงข ้าม TOP

โทร. (02) 579-0010

TA85 14-15 ก.ย.62 ก้ าวทันภาษีอากรใหม่ และมาตรฐานการสอบบัญชีปี2562 อื่นๆ 10 ชม.
08.45-17.15
(ส-อา)

(ราม)

สหสิ ทธิวัฒน์

ร.ร.รีเจนท์
(ราม)

โทร. (02) 318-4444

อ ัตราค่าอบรม

พิเศษ

ปกติ

สมัครภายใน 18 มิ.ย. 2,149.53บาท

1,867.29บาท+Vat130.71

รวม 1,998 บาท

+Vat 150.47
รวม 2,300 บาท

สมัครภายใน 9 ก.ค. 2,149.53บาท

1,867.29บาท+Vat130.71

รวม 1,998 บาท

+Vat 150.47
รวม 2,300บาท

สมัครภายใน 30 ก.ค. 2,149.53บาท

1,867.29บาท+Vat130.71

รวม 1,998 บาท

+Vat 150.47
รวม 2,300บาท

สมัครภายใน 27 ส.ค. 2,149.53บาท

1,867.29บาท+Vat130.71

รวม 1,998 บาท

+Vat 150.47
รวม 2,300บาท

สมัครภายใน 10 ก.ย. 2,149.53บาท

1,867.29บาท+Vat130.71

รวม 1,998 บาท

+Vat 150.47
รวม 2,300บาท

TA86 21-22 ก.ย.62 ก้าวทันภาษีอากรใหม่ และมาตรฐานการสอบบัญชีปี2562 อื่นๆ 10 ชม. ร.ร.เอเชีย (ราชเทวี) สมัครภายใน 11 ก.ย. 2,429.91บาท
08.45-17.15
(ส-อา)

บัญชี4 ชม.

วิทยากร : อ.รุ่งทิพย์ ธ ัญวงษ์
: อ.จิรศักดิ์

สหสิ ทธิวัฒน์

TA87 2-3 พ.ย.62 ก้าวทันภาษีอากรใหม่ และมาตรฐานการสอบบัญชีปี2562 อื่นๆ 10 ชม.
08.45-17.15
(ส-อา)

บัญชี4 ชม.

วิทยากร : อ.รุ่งทิพย์ ธ ัญวงษ์
: อ.จิรศักดิ์

สหสิ ทธิวัฒน์

TA88 23-24พ.ย.62 ก้าวทันภาษีอากรใหม่ และมาตรฐานการสอบบัญชีปี2562 อื่นๆ 10 ชม.
08.45-17.15
(ส-อา)

บัญชี4 ชม.

วิทยากร : อ.อ ัครเดช เทียมเจริญ

: อ.จิรศักดิ์ สหสิทธิวัฒน์

TA89 21-22 ธ.ค.62 ก้ าวทันภาษีอากรใหม่ และมาตรฐานการสอบบัญชีปี2562 อื่นๆ 10 ชม.
08.45-17.15
(ส-อา)

บัญชี4 ชม.

วิทยากร : อ.รุ่งทิพย์ ธ ัญวงษ์
: อ.จิรศักดิ์

สหสิ ทธิวัฒน์

BTS ราชเทวีประตู 1

โทร. (02)217-0808

ร.ร. เอสดีอเวนิว
(ปิ่ นเกล้า)

โทร. (02) 434-0400

ร.ร.รีเจนท์
(ราม)

โทร. (02) 318-4444

ร.ร.อัญชาลีน่า
(รามฯซ.65)

โทร. (02) 934-0999

2,149.53บาท+Vat150.47

รวม 2,300 บาท

+Vat 170.09
รวม 2,600 บาท

สมัครภายใน 28 ต.ค. 2,149.53บาท

1,867.29บาท+Vat130.71

รวม 1,998 บาท

+Vat 150.47
รวม 2,300 บาท

สมัครภายใน 19 พ.ย. 2,149.53บาท

1,867.29บาท+Vat130.71

รวม 1,998 บาท

+Vat 150.47
รวม 2,300บาท

สมัครภายใน 17 ธ.ค. 2,149.53บาท

1,867.29บาท+Vat130.71

รวม 1,998 บาท

+Vat 150.47
รวม 2,300บาท

หลักสูตร TA ทีไ่ ด ้รับอนุมัตจิ ากกรมสรรพากร
้ บชั่วโมงของ สํานั กงานบัญชต
ี ัวแทนของกรมสรรพากร
สามารถใชเก็

รหัสสถาบัน (กรมสรรพากร) 3-0029

หน้า 3

ตารางอบรมผูส
้ อบบ ัญช(ี CPA) และผูท
้ ําบ ัญช ี ปี 2562 กทม. บจก.จีทโี อ โทร. (087)559-3194

ผู้ทําบัญชี
อบรม
(ค่าอบรมรวมอาหารว่างและอาหารกลางว ันแล้ว)
ผู้สอบบัญชี
GI 01 ส 22 มิ.ย.62 ก้ าวทันภาษีหัก ณ ที่จ่ายและมาตรฐานการสอบบัญชีปี2562 บัญชี 4ชม.
ี บญ
สภาว ช
ิ าช พ
ั ช ี 6206-06-089-013-01
08.45-17.15
อื่นๆ 3 ชม.

หล ักสูตร

Course

ว ัน/เวลา

เรื่ อง

ั ์ (น้อย)
วิทยากร : อ.รุง
่ ทิพย์ และ อ.จิรศกดิ

GI 02 อา 23 มิ.ย.62 ก้ าวทันภาษีเงินได้ นิตบิ ุคคล และภาษีมูลค่าเพิม่ ปี 2562 อื่นๆ 7 ชม.
08.45-17.15

GI 03 ส 29 มิ.ย.62

08.45-17.15

ี บญ
สภาว ช
ิ าช พ
ั ช ี 6206-06-089-014-01

08.45-17.15

ร.ร.เจ้าพระยาปาร์ค
(ร ช
ั ดา)
โทร. (02)290-0125

ร.ร.รั ชดาซิตเี้ ลิกกิจการ
ร.ร.เจ้าพระยาปาร์ค
(ร ช
ั ดา)
ทร. (02)290-0125

วิทยากร : อ.รุ่ งทิพย์ ธัญวงษ์

ร.ร.รั ชดาซิตเี้ ลิกกิจการ

ี ละ
ก้าวท ันรายงานของผูส
้ อบบ ัญชแ
ี ร ับปรุงใหม่
มาตรฐานการสอบบ ัญชป

อ ัตราค่าอบรม

พิเศษ

สภาวิชาชีพบัญชี 6206-06-089-003-01

โทร. (02)290-0125

ร.ร.รั ชดาซิตเี้ ลิกกิจการ

สมัครภายใน 18 มิ.ย. 1074.77 บาท
933.64 บาท+Vat 65.36

รวม 999 บาท

สมัครภายใน 18 มิ.ย. 1074.77 บาท
933.64 บาท+Vat 65.36

รวม 999 บาท

933.64 บาท+Vat 65.36

รวม 999 บาท

(ประตูงามวงศ ว์ าน 3)

สภาวิชาชีพบัญชี 6206-06-089-004-01

ตรงข้ าม TOP SUPER.
โทร. (02) 579-0010

933.64 บาท+Vat 65.36

รวม 999 บาท

GI 05 ส 13 ก.ค.62 ก้ าวทันภาษีหัก ณ ที่จ่ายและมาตรฐานการสอบบัญชีปี2562 บัญชี 4ชม. ร.ร.รีเจนท์ (ราม) สมัครภายใน 9 ก.ค.
ี บญ
สภาว ช
ิ าช พ
ั ช ี 6207-06-089-013-02

ั ์ (น้อย)
วิทยากร : อ.รุง
่ ทิพย์ และ อ.จิรศกดิ

อื่นๆ 3 ชม.

โทร. (02) 318-4444

933.64 บาท+Vat 65.36

รวม 999 บาท

GI 06 อา 14 ก.ค.62 ก้ าวทันภาษีเงินได้ นิตบิ ุคคล และภาษีมูลค่าเพิม่ ปี 2562 อื่นๆ 7 ชม. ร.ร.รีเจนท์ (ราม) สมัครภายใน 9 ก.ค.
08.45-17.15

GI 07 ส 20 ก.ค.62

08.45-17.15

GI 08 อา 21 ก.ค.62
08.45-17.15

+Vat 75.23

รวม 1,150 บาท

+Vat 75.23

รวม 1,150 บาท

+Vat 75.23

รวม 1,150 บาท

บัญชี 7 ชม. ร.ร. KU home ม.เกษตร สมัครภายใน 25 มิ.ย. 1074.77 บาท

Update ผลประโยชน์พน ักงานและ
ภาษีเงินได้รอการต ัดบ ัญช ี
วิทยากร : อ.นิพนธ์ อยูน
่ อน

08.45-17.15

ปกติ

ค สมัครภายใน 25 มิ.ย. 1074.77 บาท
บัญชี 7 ชม. ร.ร.เจ้า(รพระยาปาร์
ช
ั ดา)

วิทยากร : อ.จิรศักดิ์ สหสิทธิวฒ
ั น์ (น้ อย)

GI 04 อา 30 มิ.ย.62

สถานทีอ่ บรม

สภาวิชาชีพบัญชี 6207-06-089-014-02

โทร. (02) 318-4444

วิทยากร : อ.รุง
่ ทิพย์ ธ ัญวงษ์

Updateบัญชีสินทรัพย์ และปัญหาในทางปฏิบัติ
ี บญ
สภาว ช
ิ าช พ
ั ช ี 6207-06-089-005-01

(ประตูงามวงศ ว์ าน 3)

ั ์ สหสิทธิว ัฒน์(น้อย)
วิทยากร : อ.จิรศกดิ

สภาวิชาชีพบัญชี 6207-06-089-006-01

รวม 999 บาท

1074.77 บาท
+Vat 75.23

รวม 1,150 บาท

1074.77 บาท
+Vat 75.23

รวม 1,150 บาท

บัญชี 7 ชม. ร.ร. KU home ม.เกษตร สมัครภายใน 16 ก.ค. 1074.77 บาท
ตรงข้ าม TOP SUPER.

ี ละการตรวจสอบบ ัญชก
ี จ
การบ ัญชแ
ิ การร้านทอง

933.64 บาท+Vat 65.36

+Vat 75.23

รวม 1,150 บาท

933.64 บาท+Vat 65.36

รวม 999 บาท

+Vat 75.23

รวม 1,150 บาท

บัญชี 7 ชม. ร.ร. KU home ม. เกษตร สมัครภายใน 16 ก.ค. 1074.77 บาท
(ประตูงามวงศ ว์ าน 3)

ั ว ัฒนะไพบูลย์กุล และอ.ไพร ัตน์
วิทยากร : อ.พรชย

โทร. (02) 579-0010

933.64 บาท+Vat 65.36

รวม 999 บาท

+Vat 75.23

รวม 1,150 บาท

ั
คชน
สมัครภายใน 23 ก.ค. 1074.77 บาท
GI 09 ส 27 ก.ค.62 การรับรู้รายได้ ตาม TFRS15 และสั ญญาเช่ าตาม TFRS16 บัญชี 7 ชม. อาคารเดอะคอนเน็
(MRTลาดพร้ าวทางออก4)
08.45-17.15

สภาวิชาชีพบัญชี 6207-06-089-007-01

โทร. (02) 938-1546

ร.ร.รั ชดาซิตเี้ ลิกกิจการ

วิทยากร : อ.นิพนธ์ อยูน
่ อน

GI 10 อา 28 ก.ค.62
08.45-17.15

การจ ัดทํางบการเงินและผลประโยชน์พน ักงาน
ตาม TFRS for NPAEs

บัญชี 7 ชม.

ั
อาคารเดอะคอนเน็ คชน

(MRTลาดพร้ าวทางออก4)
โทร. (02) 938-1546

ี บญ
สภาว ช
ิ าช พ
ั ช ี 6207-06-089-002-04

ร.ร.รั ชดาซิตเี้ ลิกกิจการ

ั ์ สหสท
ิ ธิว ัฒน์ (น้อย)
วิทยากร : อ.จิรศกดิ

933.64 บาท+Vat 65.36

รวม 999 บาท

+Vat 75.23

รวม 1,150 บาท

สมัครภายใน 23 ก.ค. 1074.77 บาท

933.64 บาท+Vat 65.36

รวม 999 บาท

+Vat 75.23

รวม 1,150 บาท

GI 11 ส 3 ส.ค.62 ก้ าวทันภาษีเงินได้ นิตบิ ุคคล และภาษีมูลค่าเพิม่ ปี 2562 อื่นๆ 7 ชม. ร.ร.รีเจนท์ (ราม) สมัครภายใน 30 ก.ค. 1074.77 บาท
08.45-17.15

ี บญ
สภาว ช
ิ าช พ
ั ช ี 6208-06-089-014-03

โทร. (02) 318-4444

วิทยากร : อ.อ ัครเดช เทียมเจริญ

933.64 บาท+Vat 65.36

รวม 999 บาท

+Vat 75.23

รวม 1,150 บาท

GI 12 อา 4 ส.ค.62 ก้ าวทันภาษีหัก ณ ที่จ่ายและมาตรฐานการสอบบัญชีปี2562 บัญชี 4 ชม. ร.ร.รีเจนท์ (ราม) สมัครภายใน 30 ก.ค. 1074.77 บาท
08.45-17.15

ี บญ
สภาว ช
ิ าช พ
ั ช ี 6208-06-089-013-03

อื่นๆ 3 ชม.

วิทยากร : อ.อ ัครเดช และอ.นิพนธ์

โทร. (02) 318-4444

933.64 บาท+Vat 65.36

รวม 999 บาท

+Vat 75.23

รวม 1,150 บาท

ั
คชน
สมัครภายใน 6 ส.ค. 1074.77 บาท
GI 13 ส 10 ส.ค.62 ประเด็นสํ าคัญ TFRS for NPAEs และ TFRS 15,TFRS 16 บัญชี 7 ชม. อาคารเดอะคอนเน็
(MRTลาดพร้ าวทางออก4)
08.45-17.15

สภาวิชาชี พบัญชี 6208-06-089-001-04

โทร. (02) 938-1546

ิ ธิ์
วิทยากร : อ.ไพร ัตน์ ภ ัทรศริ ส
ิ ท

GI 14 อา 11 ส.ค.62
08.45-17.15

ร.ร.รั ชดาซิตเี้ ลิกกิจการ

กฎหมายแรงงานใหม่ และภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้ าง
สภาวิชาชีพบัญชี 6208-06-089-010-01

อื่นๆ 7 ชม.

ั
อาคารเดอะคอนเน็ คชน

(MRTลาดพร้ าวทางออก4)
โทร. (02) 938-1546

วิทยากร : อ.มานพ โป้สมบุญ

ร.ร.ร ัชดาซิตเี้ ลิกกิจการ

หน้า 4

933.64 บาท+Vat 65.36

รวม 999 บาท

สมัครภายใน 6 ส.ค.

933.64 บาท+Vat 65.36

รวม 999 บาท

+Vat 75.23

รวม 1,150 บาท

1074.77 บาท
+Vat 75.23

รวม 1,150 บาท

ตารางอบรมผูส
้ อบบ ัญช(ี CPA) และผูท
้ ําบ ัญช ี ปี 2562 กทม. บจก.จีทโี อ โทร. (087)559-3194

หล ักสูตร

Course

ว ัน/เวลา

อบรม

GI 15 ส 17 ส.ค.62

08.45-17.15

GI 16 อา 18 ส.ค.62
08.45-17.15

GI 17 ส 24 ส.ค.62

08.45-17.15

เรื่ อง

(ค่าอบรมรวมอาหารว่างและอาหารกลางว ันแล้ว)

การจ ัดทํางบการเงินและผลประโยชน์พน ักงาน
ตาม TFRS for NPAEs

อ ัตราค่าอบรม
ผู้ทําบัญชี สถานทีอ่ บรม
ปกติ
ผู้สอบบัญชี
พิเศษ
บัญชี 7 ชม. ร.ร. KU home ม. เกษตร สมัครภายใน 13 ส.ค. 1074.77 บาท
(ประตูงามวงศ ว์ าน 3)

ตรงข้ าม TOP SUPER.

ี บญ
สภาว ช
ิ าช พ
ั ช ี 6208-06-089-002-05

ิ ธิ์
วิทยากร : อ.ไพร ัตน์ ภ ัทรศริ ส
ิ ท

โทร. (02) 579-0010

08.45-17.15

รวม 999 บาท

+Vat 75.23

รวม 1,150 บาท

บัญชี 7 ชม. ร.ร. KU home ม. เกษตร สมัครภายใน 13 ส.ค. 1074.77 บาท

การจัดทํางบการเงินรวมแบบ Workshop

(ประตูงามวงศ ว์ าน 3)

สภาวิชาชีพบัญชี 6208-06-089-011-01

ตรงข้ าม TOP SUPER.

วิทยากร : อ.เบญจมาศ อินทราเวช

การบัญชีต้นทุนการผลิตและการบริหารต้นทุน
สภาวิชาชีพบัญชี 6208-06-089-012-01

โทร. (02)290-0125

ร.ร.รั ชดาซิตเี้ ลิกกิจการ

บัญชี 7 ชม.

Update ผลประโยชน์พน ักงานและ
ภาษีเงินได้รอการต ัดบ ัญช ี

933.64 บาท+Vat 65.36

รวม 999 บาท

+Vat 75.23

รวม 1,150 บาท

ค สมัครภายใน 20 ส.ค. 1074.77 บาท
บัญชี 7 ชม. ร.ร.เจ้า(รพระยาปาร์
ช
ั ดา)

วิทยากร : อ.เบญจมาศ อินทราเวช

GI 18 อา 25 ส.ค.62

933.64 บาท+Vat 65.36

ร.ร.อัญชาลีน่า
(รามฯซ.65)

สภาวิชาชีพบัญชี 6208-06-089-004-02

โทร. (02) 934-0999

วิทยากร : อ.นิพนธ์ อยูน
่ อน

933.64 บาท+Vat 65.36

รวม 999 บาท

+Vat 75.23

รวม 1,150 บาท

สมัครภายใน 20 ส.ค. 1074.77 บาท

933.64 บาท+Vat 65.36

รวม 999 บาท

+Vat 75.23

รวม 1,150 บาท

GI 19 ส 31 ส.ค.62 ก้ าวทันภาษีเงินได้ นิตบิ ุคคล และภาษีมูลค่าเพิม่ ปี 2562 อื่นๆ 7 ชม. ร.ร. KU home ม.เกษตร สมัครภายใน 27 ส.ค. 1074.77 บาท
08.45-17.15

(ประตูงามวงศ ว์ าน 3)

ี บญ
สภาว ช
ิ าช พ
ั ช ี 6208-06-089-014-04

ตรงข้ าม TOP SUPER.

ั
วิทยากร : อ.สจจาภรณ์
ขนิษฐบุตร

933.64 บาท+Vat 65.36

รวม 999 บาท

+Vat 75.23

รวม 1,150 บาท

GI 20 อา 1 ก.ย.62 ก้ าวทันภาษีหัก ณ ที่จ่ายและมาตรฐานการสอบบัญชีปี2562 บัญชี 4ชม. ร.ร. KU home ม.เกษตร สมัครภายใน 27 ส.ค. 1074.77 บาท
08.45-17.15

ี บญ
สภาว ช
ิ าช พ
ั ช ี 6209-06-089-013-04

อื่นๆ 3 ชม.

ั
วิทยากร : อ.สจจาภรณ์
และอ.นิพนธ์

(ประตูงามวงศ ว์ าน 3)

โทร. (02) 579-0010.

933.64 บาท+Vat 65.36

รวม 999 บาท

+Vat 75.23

รวม 1,150 บาท

GI 21 ส 14 ก.ย.62 ก้ าวทันภาษีเงินได้ นิตบิ ุคคล และภาษีมูลค่าเพิม่ ปี 2562 อื่นๆ 7 ชม. ร.ร.รีเจนท์ (ราม) สมัครภายใน 10 ก.ย. 1074.77 บาท
08.45-17.15

ี บญ
สภาว ช
ิ าช พ
ั ช ี 6209-06-089-014-05

ั
วิทยากร : อ.สจจาภรณ์
ขนิษฐบุตร

โทร. (02) 318-4444.

933.64 บาท+Vat 65.36

รวม 999 บาท

+Vat 75.23

รวม 1,150 บาท

GI 22 อา 15 ก.ย.62 ก้ าวทันภาษีหัก ณ ที่จ่ายและมาตรฐานการสอบบัญชีปี2562 บัญชี 4ชม. ร.ร.รีเจนท์ (ราม) สมัครภายใน 10 ก.ย. 1074.77 บาท
08.45-17.15

ี บญ
สภาว ช
ิ าช พ
ั ช ี 6209-06-089-013-05

ั
ั ์ (น้อย)
วิทยากร : อ.สจจาภรณ์
และอ.จิรศกดิ

อื่นๆ 3 ชม.

โทร. (02) 318-4444

933.64 บาท+Vat 65.36

+Vat 75.23

รวม 999 บาท

รวม 1,150 บาท

1074.77 บาท+Vat75.23

+Vat 85.05

GI 23 ส 21 ก.ย.62 ก้ าวทันภาษีหัก ณ ที่จ่ายและมาตรฐานการสอบบัญชีปี2562 บัญชี 4ชม. ร.ร.เอเชีย (ราชเทวี) สมัครภายใน 11 ก.ย. 1214.95 บาท
08.45-17.15

ี บญ
สภาว ช
ิ าช พ
ั ช ี 6209-06-089-013-06

ั ์ (น้อย)
วิทยากร : อ.รุง
่ ทิพย์ และ อ.จิรศกดิ

อื่นๆ 3 ชม.

BTS ราชเทวีประตู 1

โทร. (02)217-0808

รวม 1,150 บาท รวม 1,300 บาท

GI 24 อา 22 ก.ย.62 ก้ าวทันภาษีเงินได้ นิตบิ ุคคล และภาษีมูลค่าเพิม่ ปี 2562 อื่นๆ 7 ชม. ร.ร.เอเชีย (ราชเทวี) สมัครภายใน 11 ก.ย. 1214.95 บาท
08.45-17.15

GI 25 ส 28 ก.ย.62

08.45-17.15

GI 26 อา 29 ก.ย.62

08.45-17.15

BTS ราชเทวีประตู 1

ี บญ
สภาว ช
ิ าช พ
ั ช ี 6209-06-089-014-06

วิทยากร : อ.รุง
่ ทิพย์ ธ ัญวงษ์

การจ ัดทํางบการเงินรวมแบบ Workshop

สภาวิชาชีพบัญชี 6209-06-089-011-02

บัญชี 7 ชม.

โทร. (02)217-0808
ั
อาคารเดอะคอนเน็ คชน

(MRTลาดพร้ าวทางออก4)
โทร. (02) 938-1546

วิทยากร : อ.เบญจมาศ อินทราเวช

ร.ร.ร ัชดาซิตเี้ ลิกกิจการ

สารพ ันปัญหาการจ ัดทํางบการเงินและ
่ งบการเงิน DBD e-Filing
การสง

1074.77 บาท+Vat75.23

+Vat 85.05

รวม 1,150 บาท รวม 1,300 บาท

สมัครภายใน 24 ก.ย. 1074.77 บาท

933.64 บาท+Vat 65.36

รวม 999 บาท

+Vat 75.23

รวม 1,150 บาท

บัญชี 7 ชม. ร.ร. KU home ม.เกษตร สมัครภายใน 24 ก.ย. 1074.77 บาท
(ประตูงามวงศ ว์ าน 3)

สภาวิชาชีพบัญชี 6209-06-089-008-01

ิ ธิ์
วิทยากร : อ.อริชภ ัสร์ จิระปราสท

โทร. (02) 579-0010.

933.64 บาท+Vat 65.36

รวม 999 บาท

+Vat 75.23

รวม 1,150 บาท

(วิทยากรและที่ปรึกษา DBD e-Filing กรมพัฒนาธุรกิจการค้า)

ส 12 ต.ค.62
GI 27 อา 13 ต.ค.62
08.45-17.15

มีอบรมของบริษัท ซีเอเอส ตารางอบรมหน้ า 10
สารพ ันปัญหาการจ ัดทํางบการเงินและ
่ งบการเงิน DBD e-Filing
การสง

ร.ร.รีเจนท์ (ราม)

บัญชี 7 ชม. อาคารเดอะคอนเน็คชนั สมัครภายใน 8 ต.ค.
(MRTลาดพร้ าวทางออก4)

สภาวิชาชีพบัญชี 6210-06-089-008-02

โทร. (02) 938-1546

ิ ธิ์
วิทยากร : อ.อริชภ ัสร์ จิระปราสท

(วิทยากรและทีป
่ รึกษา DBD e-Filing กรมพ ัฒนาธุรกิจการค้า)

หน้า 5

ร.ร.ร ัชดาซิตเลิ
ี้ กกิจการ

933.64 บาท+Vat 65.36

รวม 999 บาท

1074.77 บาท
+Vat 75.23

รวม 1,150 บาท

ตารางอบรมผูส
้ อบบ ัญช(ี CPA) และผูท
้ ําบ ัญช ี ปี 2562 กทม. บจก.จีทโี อ โทร. (087)559-3194

เรื่ อง

ผู้ทําบัญชี
อบรม
(ค่าอบรมรวมอาหารว่างและอาหารกลางว ันแล้ว)
ผู้สอบบัญชี
GI 28 ส 19 ต.ค.62 การรับรู้รายได้ ตาม TFRS15 และสั ญญาเช่ าตาม TFRS16 บัญชี 7 ชม.

หล ักสูตร

Course

ว ัน/เวลา

08.45-17.15

สภาวิชาชีพบัญชี 6210-06-089-007-02

08.45-17.15

เจาะลึกประเด็น TFRS for NPAEs
เปรียบเทียบหล ักเกณฑ์ทางภาษี

บัญชี 4.30ชม.
อื่นๆ 2.30 ชม.

สภาวิชาชีพบัญชี 6210-06-089-009-01

วิทยากร : อ.อ ัครเดช เทียมเจริญ
พ 23 ต.ค.62
ศ 25 ต.ค.62

GI 30 ส 26 ต.ค.62

08.45-17.15

มีอบรมของบริษทั ซีเอเอส ตารางอบรมหน้า 10
ี ละ
ก้าวท ันรายงานของผูส
้ อบบ ัญชแ
ี ร ับปรุงใหม่
มาตรฐานการสอบบ ัญชป

ร.ร.อัญชาลีน่า
(รามฯซ.65)

โทร. (02) 934-099

(ปิ่ นเกล้า)

ี บญ
สภาว ช
ิ าช พ
ั ช ี 6210-06-089-005-02

โทร. (02) 434-0400

(ร ช
ั ดา)

โทร. (02)290-0125

GI 32 ส 2 พ.ย.62 ก้ าวทันภาษีหัก ณ ที่จ่ายและมาตรฐานการสอบบัญชีปี2562 บัญชี 4ชม.
ั ์ (น้อย)
วิทยากร : อ.รุง
่ ทิพย์ และ อ.จิรศกดิ

อื่นๆ 3 ชม.

ร.ร.รั ชดาซิตเี้ ลิกกิจการ

ร.ร. เอสดีอเวนิว
(ปิ่ นเกล้า)

โทร. (02) 434-0400

GI 33 อา 3 พ.ย.62 ก้ าวทันภาษีเงินได้ นิตบิ ุคคล และภาษีมูลค่าเพิม่ ปี 2562 อื่นๆ 7 ชม. ร.ร. เอสดีอเวนิว
08.45-17.15

พิเศษ

สมัครภายใน 15 ต.ค. 1074.77 บาท

933.64 บาท+Vat 65.36

รวม 999 บาท

08.45-17.15

(ปิ่ นเกล้า)

สภาวิชาชีพบัญชี 6211-06-089-014-07

วิทยากร : อ.รุง
่ ทิพย์ ธ ัญวงษ์

โทร. (02) 434-0400

รวม 999 บาท

สภาวิชาชีพบัญชี 6211-06-089-007-03

(ประตูงามวงศ ว์ าน 3)

GI 35 อา 10 พ.ย.62
08.45-17.15

GI 36 ส 16 พ.ย.62

08.45-17.15

ตรงข้ าม TOP SUPER.

วิทยากร : อ.นิพนธ์ อยูน
่ อน

รวม 999 บาท

933.64 บาท+Vat 65.36

รวม 999 บาท

วิทยากร : อ.อ ัครเดช เทียมเจริญ

บัญชี 7 ชม.

ี ละ
ก้าวท ันรายงานของผูส
้ อบบ ัญชแ
ี ร ับปรุงใหม่
มาตรฐานการสอบบ ัญชป

สภาวิชาชีพบัญชี 6211-06-089-003-03

ั ์ สหสท
ิ ธิว ัฒน์(น้อย)
วิทยากร : อ.จิรศกดิ

GI 37 อา 17 พ.ย.62 กฎหมายแรงงานใหม่ และภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้ าง
08.45-17.15

GI 38 อา 17 พ.ย.62
08.45-17.15

สภาวิชาชีพบัญชี 6211-06-089-010-03

สภาวิชาชีพบัญชี 6211-06-089-008-03

ิ ธิ์
วิทยากร : อ.อริชภ ัสร์ จิระปราสท

GI 39 ส 23 พ.ย.62
08.45-17.15

ร.ร.อัญชาลีน่า
(รามฯซ.65)

โทร. (02) 934-099

อื่นๆ 7 ชม.

ร.ร.อัญชาลีน่า
(รามฯซ.65)

+Vat 75.23

รวม 1,150 บาท

รวม 999 บาท

+Vat 75.23

รวม 1,150 บาท

สมัครภายใน 28 ต.ค. 1074.77 บาท

933.64 บาท+Vat 65.36

รวม 999 บาท

933.64 บาท+Vat 65.36

รวม 999 บาท

+Vat 75.23

รวม 1,150 บาท

1074.77 บาท
+Vat 75.23

รวม 1,150 บาท

1074.77 บาท
+Vat 75.23

รวม 1,150 บาท

สมัครภายใน 12 พ.ย. 1074.77 บาท

933.64 บาท+Vat 65.36

รวม 999 บาท

+Vat 75.23

รวม 1,150 บาท

สมัครภายใน 12 พ.ย. 1074.77 บาท

933.64 บาท+Vat 65.36

รวม 999 บาท

+Vat 75.23

รวม 1,150 บาท

บัญชี 7 ชม. ห้ องประชุ ม (พระราม 2) สมัครภายใน 12 พ.ย. 1074.77 บาท

สารพ ันปัญหาการจ ัดทํางบการเงินและ
่ งบการเงิน DBD e-Filing
การสง
(ว ท
ิ ยากรและทีป
่ รก
ึ ษา e-Filing กรมพ ัฒนาธุร ก จิ การค า้ )

ศ 22 พ.ย.62
ศ 29 พ.ย.62

ร.ร.ร ัชดาซิตเลิ
ี้ กกิจการ

โทร. (02) 934-0999

วิทยากร : อ.มานพ โป้สมบุญ

+Vat 75.23

รวม 1,150 บาท

สมัครภายใน 28 ต.ค. 1074.77 บาท

933.64 บาท+Vat 65.36

บัญชี4.30 ชม.อาคารเดอะคอนเน็คชนั สมัครภายใน 5 พ.ย.
(MRTลาดพร้ าวทางออก4)
บาท+Vat 65.36
อื่นๆ 2.30 ชม. โทร. (02) 938-1546 933.64
รวม 999 บาท

สภาวิชาชีพบัญชี 6211-06-089-009-02

+Vat 75.23

รวม 1,150 บาท

สมัครภายใน 21 ต.ค. 1074.77 บาท

933.64 บาท+Vat 65.36

มีอบรมของบริษทั ซีเอเอส ตารางอบรมหน้า 10

เจาะลึกประเด็น TFRS for NPAEs
เปรียบเทียบหล ักเกณฑ์ทางภาษี

+Vat 75.23

รวม 1,150 บาท

สมัครภายใน 15 ต.ค. 1074.77 บาท

933.64 บาท+Vat 65.36

ร.ร.รีเจนท์ (ราม)
GI 34 ส 9 พ.ย.62 การรับรู้รายได้ ตาม TFRS15 และสั ญญาเช่ าตาม TFRS16 บัญชี 7 ชม. ร.ร. KU home ม.เกษตร สมัครภายใน 5 พ.ย.
ส 8 พ.ย.62

ปกติ

บัญชี 7 ชม. ร.ร.เจ้าพระยาปาร์ค สมัครภายใน 21 ต.ค. 1074.77 บาท

ั ์ สหสท
ิ ธิว ัฒน์(น้อย)
วิทยากร : อ.จิรศกดิ

ี บญ
สภาว ช
ิ าช พ
ั ช ี 6211-06-089-013-07

อ ัตราค่าอบรม

ร.ร.รีเจนท์ (ราม)

สภาวิชาชีพบัญชี 6210-06-089-003-02

GI 31 อา 27 ต.ค.62 Updateบัญชีสินทรัพย์ และปัญหาในทางปฏิบัติ

08.45-17.15

(รามฯซ.65)

บัญชี 7 ชม. ร.ร. เอสดีอเวนิว

ั ์ สหสท
ิ ธิว ัฒน์(น้อย)
วิทยากร : อ.จิรศกดิ

08.45-17.15

ร.ร.อัญชาลีน่า
โทร. (02) 934-0999

วิทยากร : อ.นิพนธ์ อยูน
่ อน

GI 29 อา 20 ต.ค.62

สถานทีอ่ บรม

มีอบรมของบริษทั ซีเอเอส ตารางอบรมหน้า 10
ี ละการตรวจสอบบ ัญชก
ี จ
การบ ัญชแ
ิ การร้านทอง

สภาวิชาชีพบัญชี 6211-06-089-006-02

ั ว ัฒนะไพบูลย์กุล และอ.ไพร ัตน์
วิทยากร : อ.พรชย

โรงพยาบาลนครธน
โทร. (02) 450-9999
ต่อ 5207

933.64 บาท+Vat 65.36

รวม 999 บาท

+Vat 75.23

รวม 1,150 บาท

ร.ร.รีเจนท์ (ราม)

บัญชี 7 ชม. ร.ร. เอสดีอเวนิว

(ปิ่ นเกล า้ )
โทร. (02) 434-0400

สมัครภายใน 18 พ.ย. 1074.77 บาท

933.64 บาท+Vat 65.36

รวม 999 บาท

+Vat 75.23

รวม 1,150 บาท

GI 40 ส 23 พ.ย.62 ก้ าวทันภาษีเงินได้ นิตบิ ุคคล และภาษีมูลค่าเพิม่ ปี 2562 อื่นๆ 7 ชม. ร.ร.รีเจนท์ (ราม) สมัครภายใน 19 พ.ย. 1074.77 บาท
08.45-17.15

ี บญ
สภาว ช
ิ าช พ
ั ช ี 6211-06-089-014-08

โทร. (02) 318-4444

วิทยากร : อ.อ ัครเดช เทียมเจริญ

หน้า 6

933.64 บาท+Vat 65.36

รวม 999 บาท

+Vat 75.23

รวม 1,150 บาท

ตารางอบรมผูส
้ อบบ ัญช(ี CPA) และผูท
้ ําบ ัญช ี ปี 2562 กทม. บจก.จีทโี อ โทร. (087)559-3194

อ ัตราค่าอบรม
ผู้ทําบัญชี สถานทีอ่ บรม
อบรม
(ค่าอบรมรวมอาหารว่างและอาหารกลางว ันแล้ว)
ผู้สอบบัญชี
ปกติ
พิเศษ
GI 41 อา 24 พ.ย.62 ก้ าวทันภาษีหัก ณ ที่จ่ายและมาตรฐานการสอบบัญชีปี2562 บัญชี 4ชม. ร.ร.รีเจนท์ (ราม) สมัครภายใน 19 พ.ย. 1074.77 บาท
+Vat 75.23
บาท Vat 65.36
08.45-17.15
สภาวิชาชีพบัญชี 6211-06-089-013-08
อื่นๆ 3 ชม. โทร. (02) 318-4444 933.64
รวม 999 บาท รวม 1,150 บาท

หล ักสูตร

Course

ว ัน/เวลา

เรื่ อง

+

ั ์ (น้อย)
วิทยากร : อ.อ ัครเดช และอ.จิรศกดิ

GI 42 ส 30 พ.ย.62 ประเด็นสํ าคัญ TFRS for NPAEs และ TFRS 15,TFRS 16 บัญชี 7 ชม. ร.ร.เอเชีย (ราชเทวี) สมัครภายใน 20 พ.ย. 1214.95 บาท
08.45-17.15

BTS ราชเทวีประตู 1

สภาวิชาชีพบัญชี 6211-06-089-001-10

โทร. (02)217-0808

ั ์ สหสท
ิ ธิว ัฒน์(น้อย)
วิทยากร : อ.จิรศกดิ

GI 43 อา 1 ธ.ค.62

08.45-17.15

การจ ัดทํางบการเงินและผลประโยชน์พน ักงาน
ตาม TFRS for NPAEs

บัญชี 7 ชม. ร.ร. เอสดีอเวนิว
(ปิ่ นเกล้า)

ี บญ
สภาว ช
ิ าช พ
ั ช ี 6212-06-089-002-11

โทร. (02) 434-0400

ิ ธิ์
วิทยากร : อ.ไพร ัตน์ ภ ัทรศริ ส
ิ ท

1074.77 บาท+Vat75.23

สมัครภายใน 26 พ.ย. 1074.77 บาท

933.64 บาท+Vat 65.36

รวม 999 บาท

ร.ร.รีเจนท์ (ราม)
มีอบรมของบริษทั ซี เอเอส ตารางอบรมหน้า 10
GI 44 ส 7 ธ.ค.62 ประเด็นสํ าคัญ TFRS for NPAEs และ TFRS 15,TFRS 16 บัญชี 7 ชม. อาคารเดอะคอนเน็คชนั สมัครภายใน 3 ธ.ค.
5-6 ธ.ค.62
08.45-17.15

GI 45 อา 8 ธ.ค.62

08.45-17.15

(MRTลาดพร้ าวทางออก4)

สภาวิชาชี พบัญชี 6212-06-089-001-11

ิ ธิ์
วิทยากร : อ.ไพร ัตน์ ภ ัทรศริ ส
ิ ท
การจ ัดทํางบการเงินและผลประโยชน์พน ักงาน
ตาม TFRS for NPAEs

โทร. (02) 938-1546

บัญชี 7 ชม.

ี บญ
สภาว ช
ิ าช พ
ั ช ี 6212-06-089-002-12

โทร. (02)290-0125

ั ์ สหสท
ิ ธิว ัฒน์(น้อย)
วิทยากร : อ.จิรศกดิ

GI 46 อ 10 ธ.ค.62

08.45-17.15

GI 47 ส 14 ธ.ค.62

08.45-17.15

ร.ร.ร ัชดาซิตเี้ ลิกกิจการ

ร.ร.เจ้าพระยาปาร์ค
(ร ช
ั ดา)

ร.ร.รั ชดาซิตเี้ ลิกกิจการ

933.64 บาท+Vat 65.36

รวม 999 บาท

สมัครภายใน 3 ธ.ค.

933.64 บาท+Vat 65.36

รวม 999 บาท

บัญชี 7 ชม. ร.ร. KU home ม. เกษตร สมัครภายใน 4 ธ.ค.

ี ละ
ก้าวท ันรายงานของผูส
้ อบบ ัญชแ
ี ร ับปรุงใหม่
มาตรฐานการสอบบ ัญชป

(ประตูงามวงศ ว์ าน 3)

สภาวิชาชีพบัญชี 6212-06-089-003-04

ั ์ สหสท
ิ ธิว ัฒน์(น้อย)
วิทยากร : อ.จิรศกดิ

การบัญชีต้นทุนการผลิตและการบริหารต้นทุน
สภาวิชาชีพบัญชี 6212-06-089-012-02

ตรงข้ าม TOP SUPER.
โทร. (02) 579-0010

933.64 บาท+Vat 65.36

รวม 999 บาท

บัญชี 7 ชม. ร.ร. KU home ม. เกษตร สมัครภายใน 9 ธ.ค.
(ประตูงามวงศ ว์ าน 3)

ตรงข้ าม TOP SUPER.

วิทยากร : อ.เบญจมาศ อินทราเวช

โทร. (02) 579-0010

933.64 บาท+Vat 65.36

รวม 999 บาท

GI 48 ส 14 ธ.ค.62 ประเด็นสํ าคัญ TFRS for NPAEs และ TFRS 15,TFRS 16 บัญชี 7 ชม. ห้ องประชุ ม (พระราม 2) สมัครภายใน 9 ธ.ค.
08.45-17.15

โรงพยาบาลนครธน

สภาวิชาชี พบัญชี 6212-06-089-001-12

โทร. (02)450-9999 ต่ อ 5207

ิ ธิ์
วิทยากร : อ.ไพร ัตน์ ภ ัทรศริ ส
ิ ท

GI 49 อา 15 ธ.ค.62
08.45-17.15

บัญชี 7 ชม. ร.ร. เอสดีอเวนิว

สารพ ันปัญหาการจ ัดทํางบการเงินและ
่ งบการเงิน DBD e-Filing
การสง

(ปิ่ นเกล้า)

สภาวิชาชีพบัญชี 6212-06-089-008-04

โทร. (02) 434-0400

ิ ธิ์
วิทยากร : อ.อริชภ ัสร์ จิระปราสท

+Vat 85.05

รวม 1,150 บาท รวม 1,300 บาท

933.64 บาท+Vat 65.36

รวม 999 บาท

สมัครภายใน 9 ธ.ค.

933.64 บาท+Vat 65.36

รวม 999 บาท

+Vat 75.23

รวม 1,150 บาท

1074.77 บาท
+Vat 75.23

รวม 1,150 บาท

1074.77 บาท
+Vat 75.23

รวม 1,150 บาท

1074.77 บาท
+Vat 75.23

รวม 1,150 บาท

1074.77 บาท
+Vat 75.23

รวม 1,150 บาท

1074.77 บาท
+Vat 75.23

รวม 1,150 บาท

1074.77 บาท
+Vat 75.23

รวม 1,150 บาท

(วิทยากรและทีป
่ รึกษา DBD e-Filing กรมพ ัฒนาธุรกิจการค้า)

ร.ร.รีเจนท์ (ราม)
มีอบรมของบริษทั ซี เอเอส ตารางอบรมหน้า 10
GI 50 ส 21 ธ.ค.62 ก้ าวทันภาษีหัก ณ ที่จ่ายและมาตรฐานการสอบบัญชีปี2562 บัญชี 4 ชม. ร.ร.อัญชาลีน่า สมัครภายใน 17 ธ.ค. 1074.77 บาท
+Vat 75.23
933.64 บาท+Vat 65.36
ี บญ
สภาว ช
ิ าช พ
ั ช ี 6212-06-089-013-09
08.45-17.15
(รามฯซ.65)
อื่นๆ 3 ชม.
รวม 999 บาท รวม 1,150 บาท
ั ์ (น้อย)
วิทยากร : อ.รุง
่ ทิพย์ และ อ.จิรศกดิ
20 ธ.ค.62

GI 51 อา 22 ธ.ค.62 ก้ าวทันภาษีเงินได้ นิตบิ ุคคล และภาษีมูลค่าเพิม่ ปี 2562 อื่นๆ 7 ชม.
08.45-17.15

สภาวิชาชีพบัญชี 6212-06-089-014-09

GI 52 ส 28 ธ.ค.62

08.45-17.15

มีอบรมของบริษทั ซี เอเอส ตารางอบรมหน้า 10
การจ ัดทํางบการเงินและผลประโยชน์พน ักงาน
ตาม TFRS for NPAEs
ี บญ
สภาว ช
ิ าช พ
ั ช ี 6212-06-089-002-13

ร.ร.อัญชาลีน่า
(รามฯซ.65)

โทร. (02) 934-0999

วิทยากร : อ.รุง
่ ทิพย์ ธ ัญวงษ์

27 ธ.ค.62

โทร. (02) 934-0999

หน้า 7

933.64 บาท+Vat 65.36

รวม 999 บาท

+Vat 75.23

รวม 1,150 บาท

ร.ร.รีเจนท์ (ราม)

บัญชี 7 ชม.

ร.ร.อัญชาลีน่า
(รามฯซ.65)

โทร. (02) 934-0999

ิ ธิ์
วิทยากร : อ.ไพร ัตน์ ภ ัทรศริ ส
ิ ท

สมัครภายใน 17 ธ.ค. 1074.77 บาท

สมัครภายใน 24 ธ.ค. 1074.77 บาท

933.64 บาท+Vat 65.36

รวม 999 บาท

+Vat 75.23

รวม 1,150 บาท

ตารางอบรมผู้สอบบัญชี (CPA) และผู้ทําบัญชี ปี 2562

กรุงเทพมหานคร บริษ ัทซเี อเอสการบ ัญช ี และกฎหมาย จําก ัด โทร. (085)128-5615
หล ักสูตร
Course

ว ัน/เวลา

อบรม

เรื่ อง

(ค่าอบรมรวมอาหารว่างและอาหารกลางว ันแล้ว)

ผู้ทาํ บัญชี
ผู้สอบบัญชี

สถานทีอ่ บรม

SK01 ส 12 ต.ค.62 การบัญชีต้นทุนการผลิตและการนําต้ นทุนกิจกรรมมาใช้ บัญชี 7 ชม. ร.ร.รีเจนท์
08.45-17.15

สภาวิชาชีพบัญชี 6210-06-157-001-01

(ราม)

วิทยากร : อ.เบญจมาศ อินทราเวช

SK02 พ 23 ต.ค.62 Workshop การจัดทํางบกระแสเงินสดสําหรับ NPAEs
08.45-17.15

SK03 ศ 25 ต.ค.62

08.45-17.15

SK04 ศ 8 พ.ย.62

08.45-17.15

สภาวิชาชีพบัญชี 6210-06-157-002-01

ิ ธิ์
วิทยากร : อ.ไพร ัตน์ ภ ัทรศริ ส
ิ ท

เจาะลึกประเด็นสําคัญ TFRS for NPAEs ทุกบท
สภาวิชาชีพบัญชี 6210-06-157-003-01

ั ์ สหสท
ิ ธิว ัฒน์(น้อย)
วิทยากร : อ.จิรศกดิ

เจาะลึกปัญหาการรับรู้รายได้ TFRS for NPAEs
สภาวิชาชีพบัญชี 6211-06-157-004-01

ั ์ สหสท
ิ ธิว ัฒน์(น้อย)
วิทยากร : อ.จิรศกดิ

SK05 ศ 22 พ.ย.62 Workshop การจัดทํางบกระแสเงินสดสําหรับ NPAEs
08.45-17.15

สภาวิชาชีพบัญชี 6211-06-157-002-02

ิ ธิ์
วิทยากร : อ.ไพร ัตน์ ภ ัทรศริ ส
ิ ท

SK06 ศ 29 พ.ย.62 เจาะลึกปัญหาการรับรู้รายได้ TFRS for NPAEs
08.45-17.15

SK07 พฤ 5 ธ.ค.62
08.45-17.15

SK08 ศ 6 ธ.ค.62

08.45-17.15

SK09 อ 10 ธ.ค.62

08.45-17.15

สภาวิชาชีพบัญชี 6211-06-157-004-02

ั ์ สหสท
ิ ธิว ัฒน์(น้อย)
วิทยากร : อ.จิรศกดิ

เจาะลึกประเด็นสําคัญ TFRS for NPAEs ทุกบท
สภาวิชาชีพบัญชี 6212-06-157-003-02

ั ์ สหสท
ิ ธิว ัฒน์(น้อย)
วิทยากร : อ.จิรศกดิ

Workshop การจัดทํางบกระแสเงินสดสําหรับ NPAEs
สภาวิชาชีพบัญชี 6212-06-157-002-03

ิ ธิ์
วิทยากร : อ.ไพร ัตน์ ภ ัทรศริ ส
ิ ท

เจาะลึกประเด็นสําคัญ TFRS for NPAEs ทุกบท
สภาวิชาชีพบัญชี 6212-06-157-003-03

อ ัตราค่าอบรม

ปกติ
พิเศษ
สมัครภายใน 7 ต.ค.

ราคา 900 บาท 1,100 บาท

โทร. (02)318-4444

บัญชี 7 ชม. ร.ร.รีเจนท์ สมัครภายใน 17 ต.ค.
1,100 บาท
(ราม)

ราคา 900 บาท

โทร. (02)318-4444

บัญชี 7 ชม. ร.ร.รีเจนท์ สมัครภายใน 21 ต.ค.
1,100 บาท
(ราม)

โทร. (02)318-4444

บัญชี 7 ชม. ร.ร.รีเจนท์
(ราม)

ราคา 900 บาท

สมัครภายใน 4 พ.ย.
ราคา 900 บาท

1,100 บาท

โทร. (02)318-4444

บัญชี 7 ชม. ร.ร.รีเจนท์ สมัครภายใน 18 พ.ย.
1,100 บาท
(ราม)

ราคา 900 บาท

โทร. (02)318-4444

บัญชี 7 ชม. ร.ร.รีเจนท์ สมัครภายใน 25 พ.ย.
1,100 บาท
(ราม)

ราคา 900 บาท

โทร. (02)318-4444

บัญชี 7 ชม. ร.ร.รีเจนท์ สมัครภายใน 28 พ.ย.
1,100 บาท
(ราม)

โทร. (02)318-4444

ราคา 900 บาท

บัญชี 7 ชม. ร.ร.รีเจนท์ สมัครภายใน 2 ธ.ค.
1,100 บาท
(ราม)

โทร. (02)318-4444

บัญชี 7 ชม. ร.ร.รีเจนท์
(ราม)

ิ ธิ์
วิทยากร : อ.ไพร ัตน์ ภ ัทรศริ ส
ิ ท

โทร. (02)318-4444

สภาวิชาชีพบัญชี 6212-06-157-001-02

(ราม)

ราคา 900 บาท

สมัครภายใน 3 ธ.ค.
ราคา 900 บาท

1,100 บาท

SK10 ศ 20 ธ.ค.62 การบัญชีต้นทุนการผลิตและการนําต้ นทุนกิจกรรมมาใช้ บัญชี 7 ชม. ร.ร.รีเจนท์ สมัครภายใน 16 ธ.ค. 1,100 บาท
08.45-17.15

วิทยากร : อ.เบญจมาศ อินทราเวช

SK11 ศ 27 ธ.ค.62 เจาะลึกปัญหาการรับรู้รายได้ TFRS for NPAEs
08.45-17.15

สภาวิชาชีพบัญชี 6212-06-157-004-03

ั ์ สหสท
ิ ธิว ัฒน์(น้อย)
วิทยากร : อ.จิรศกดิ
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ราคา 900 บาท

โทร. (02)318-4444

บัญชี 7 ชม. ร.ร.รีเจนท์ สมัครภายใน 23 ธ.ค.
1,100 บาท
(ราม)

โทร. (02)318-4444

ราคา 900 บาท
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