
หนา้ 2 

 

ขอตกลงระหวางบริษัทจัดอบรมกับผูเขาอบรม 
     1. ผูเขาอบรมตอง แสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให ในวันเขารับการอบรม 

      2. การเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงการอบรมตองเเจงกอนวันอบรม 5 วันทําการ และทาํไดคร้ังเดียว 

      3. เลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงการอบรมหามทาํขามป  

การพัฒนาความรูตอเนื่องไมเปนทางการ ประเภทท่ี 2  
โดยการรับฟงขาวสารทางดานวิชาการผาน DVD(ภาพและเสียง) และหนังสือ 

พรอมข้ันตอนการแจง ชม. อยางละเอียดในหนังสือ 

จําหนายท่ีหนางานสัมมนา หรือทางไปรษณีย (คาจัดสงลงทะเบียน 50 บาท, EMS 100 บาท) 
ทานสามารถยื่นช่ัวโมงพัฒนาความรูตอเนื่องทางวิชาชีพบัญชี  โดยไมตองสงหลักฐานการเขารวมกิจกรรมมายัง 
สภาวิชาชีพบัญชีแตอยางใด ใหทานเก็บหลักฐาน ไมเปนทางการ ไมนอยกวา 1 ป นับจากวันท่ียื่นช่ัวโมง CPD 

 

ป 2563 (2020) กิจการแบงเปน 
  PAEs (Publicly Accountable Entities : กิจการท่ีมีสวนไดเสียสาธารณะ)  
  เชน บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย,  บริษัทมหาชน 

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

การพัฒนาความรูตอเนื่อง (Continuting Profession Development : CPD) 

  ผูทําบัญชีตองอบรม 12 ช่ัวโมงตอป (มีเฉพาะเปนทางการเทานั้น) 
 - ช่ัวโมงบัญชีอยางนอย 6 ช่ัวโมง  ท่ีเหลืออีก 6 ช่ัวโมง เปนบัญชีหรืออื่นๆ ก็ได 

  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA : Certified Public Accountant) มี 2 ประเภท 

 . เปนทางการ (Verifiable) อยางนอย 20 ช่ัวโมง  คือหลักสูตรท่ีไดรับอนุญาตจากสภาวิชาชีพบัญชี  
  จะมีตัวเลขรหัสอนุมัติ โดยตองมีช่ัวโมงบัญชีอยางนอย 10 ช่ัวโมง ท่ีเหลืออีก 10 ช่ัวโมง เปนบัญชีหรืออื่นๆ ก็ได 
 . ไมเปนทางการ (Non- Verifiable) อยางนอย 20 ช่ัวโมง ไมมีการแบงเปนบัญชีหรืออื่นๆ  
  - สามารถใชช่ัวโมงเปนทางการแทนได  

    ป 2563  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) สามารถ ใชการอบรมแบบไมเปนทางการ แทนแบบเปนทางการได 

โดยใชช่ัวโมงไมเปนทางการ 1.5 ชม. แทนช่ัวโมงแบบเปนทางการได 1 ชม. ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ท่ี 14/2563 
ดูตัวอยาง การนับช่ัวโมงแบบไมเปนทางการ แทนเปนทางการไดท่ีหนา 10 ครับ 

หลักสูตร เรื่อง จํานวน ราคา 
DVD163 หลักการทางบญัชีตามมาตรฐาน NPAEs เปรียบเทยีบ  

หลักทางภาษตีามประมวลรัษฎากร (มี 4 ตอน, ตอนละ 2 ชม.) 
8 ช่ัวโมง 600 บาท 

DVD363 กฎหมายแรงงาน (มี 3 ตอน, ตอนละ 2 ชม.)  6 ช่ัวโมง 500 บาท 

DVD463 กฎหมายภาษีทีด่ิน และสิ่งปลกูสราง พ.ศ.2562 (มี 3 ตอน, ตอนละ 2 ชม.) 6 ช่ัวโมง 500 บาท 

DVD162 ตนทนุการผลิต   (มี 4 ตอน, ตอนละ 2 ชม.) 8 ช่ัวโมง 600 บาท 

DVD262 ตนทนุชวงการผลติ  (มี 3 ตอน, ตอนละ 2 ชม.) 6 ช่ัวโมง 500 บาท 

DVD362 ปญหาการรบัรูรายไดของ NPAEs (มี 3 ตอน, ตอนละ 2 ชม.) 6 ช่ัวโมง 500 บาท 

DVD462 ปญหาของบญัชีสินทรพัยของ NPAEs (มี 3 ตอน, ตอนละ 2 ชม.) 6 ช่ัวโมง 500 บาท 

DVD562 Work Shopรวมประเดน็ปญหาทางบัญชีของ NPAEs (มี 7 ตอน, ตอนละ 2 ชม.) 14 ช่ัวโมง 900 บาท 

DVD161 ปญหาบัญชีและภาษีกิจการรานทอง เลมที่ 1 (มี 3 ตอน, ตอนละ 2 ชม.) 6 ช่ัวโมง 500 บาท 

DVD262 ปญหาบัญชีและภาษีกิจการรานทอง เลมที่ 2 (มี 7 ตอน, ตอนละ 2 ชม.) 14 ช่ัวโมง 800 บาท 

DVD260 ปญหาในทางปฏบิตัิการจัดทํางบกระแสเงนิสด  (มี 4 ตอน, ตอนละ 2 ชม.)  8 ช่ัวโมง 500 บาท 



หนา้ 3 

 

ตารางอบรมผูส้อบบญัชภีาษอีากร (TA) ผูส้อบบญัช ี(CPA) และผูท้ําบญัช ีปี 2563 
กรุงเทพมหานคร (นับช่ัวโมงได้ 3 อย่าง)บริษทั จีทีโอ เทรนนิ่ง จํากดั โทร. (087)559-3194 

 
 
 
 
 

หลกัสตูร 
Course 

วนั/เวลา 
อบรม 

เร่ือง 
ผูส้อบบญัชภีาษอีากร (TA)  14.00 ชม. 

ผู้ทําบัญชี 

ผู้สอบบัญชี 

สถานทีอ่บรม อตัราคา่อบรม 
 

พิเศษ ปกติ 

TA91 25-26 ก.ค.63 

08.45-17.15 
(ส-อา) 

Updateภาษีอากรใหม่และรายได้ตามมาตรฐานNPAEs 
               วทิยากร : อ.รุ่งทพิย ์ ธญัวงษ ์

         : อ.จิรศักดิ์  สหสิทธิวัฒน์ 

อ่ืน  ๆ10 ชม. 

บัญชี4 ชม. 

ร.ร. เดอะพาลาสโซ่ 
(ร ชัดา) 

โทร. (02) 276-4995 

สมัครภายใน 21 ก.ค. 
1,867.29บาท+Vat130.71 
รวม 1,998  บาท 

2,149.53บาท 
+Vat 150.47 

   รวม 2,300 บาท 

TA92 8-9  ส.ค.63 

08.45-17.15 
(ส-อา) 

Updateภาษีอากรใหม่และรายได้ตามมาตรฐานNPAEs 
               วทิยากร : สจัจาภรณ ์ ขนษิฐบุตร 
                    : อ.จิรศักดิ์  สหสิทธิวัฒน์ 

อ่ืน  ๆ10 ชม. 

บัญชี4 ชม. 

ร.ร.อัญชาลีน่า 
(รามฯซ.65) 

โทร. (02) 934-0999 

สมัครภายใน 4 ส.ค. 
1,867.29บาท+Vat130.71 
รวม 1,998  บาท 

2,149.53บาท 
+Vat 150.47 

 รวม 2,300 บาท 

TA93 29-30ส.ค.63 

08.45-17.15 
(ส-อา) 

Updateภาษีอากรใหม่และรายได้ตามมาตรฐานNPAEs 
               วทิยากร : สจัจาภรณ ์ ขนษิฐบุตร 
                     : อ.นิพนธ์  อยู่นอน 

อ่ืน  ๆ10 ชม. 

บัญชี4 ชม. 

อาคารเดอะคอนเน็คช่ัน 

(MRTลาดพร้าวทางออก4) 

โทร. (02) 938-1546 

สมัครภายใน 25 ส.ค. 
1,867.29บาท+Vat130.71 
รวม 1,998  บาท 

2,149.53บาท 
+Vat 150.47 

 รวม 2,300 บาท 

TA94 12-13ก.ย.63 

08.45-17.15 
(ส-อา) 

Updateภาษีอากรใหม่และรายได้ตามมาตรฐานNPAEs 
               วทิยากร : อคัรเดช เทยีมเจรญิ 
                    : อ.จิรศักดิ์  สหสิทธิวัฒน์ 

อ่ืน  ๆ10 ชม. 

บัญชี4 ชม. 

ร.ร.อัญชาลีน่า 
(รามฯซ.65) 

โทร. (02) 934-0999 

สมัครภายใน 8 ก.ย. 
1,867.29บาท+Vat130.71 
รวม 1,998  บาท 

2,149.53บาท 
+Vat 150.47 

 รวม 2,300 บาท 

TA95 26-27 ก.ย.63 

08.45-17.15 
(ส-อา) 

Updateภาษีอากรใหม่และรายได้ตามมาตรฐานNPAEs 
               วทิยากร : อ.รุ่งทพิย ์ ธญัวงษ ์
                     : อ.นิพนธ์  อยู่นอน 

อ่ืน  ๆ10 ชม. 

บัญชี4 ชม. 

ร.ร.อัญชาลีน่า 
(รามฯซ.65) 

โทร. (02) 934-0999 

สมัครภายใน 21 ก.ย. 
1,867.29บาท+Vat130.71 
รวม 1,998  บาท 

2,149.53บาท 
+Vat 150.47 

 รวม 2,300 บาท 

TA96 14-15 พ.ย.63 

08.45-17.15 
(ส-อา) 

Updateภาษีอากรใหม่และรายได้ตามมาตรฐานNPAEs 
               วทิยากร : อ.รุ่งทพิย ์ ธญัวงษ ์
                    : อ.จิรศักดิ์  สหสิทธิวัฒน์ 

อ่ืน  ๆ10 ชม. 

บัญชี4 ชม. 

ร.ร.เอสดีอเวนิว 
(ป่ินเกลา้) 

โทร. (02) 934-0999 

สมัครภายใน 9 พ.ย. 
1,867.29บาท+Vat130.71 
รวม 1,998  บาท 

2,149.53บาท 
+Vat 150.47 

 รวม 2,300 บาท 

TA97 28-29 พ.ย.63 

08.45-17.15 
(ส-อา) 

Updateภาษีอากรใหม่และรายได้ตามมาตรฐานNPAEs 
               วทิยากร : อคัรเดช เทยีมเจรญิ 
                    : อ.จิรศักดิ์  สหสิทธิวัฒน์ 

อ่ืน  ๆ10 ชม. 

บัญชี4 ชม. 

ร.ร.อัญชาลีน่า 
(รามฯซ.65) 

โทร. (02) 934-0999 

สมัครภายใน 23 พ.ย. 
1,867.29บาท+Vat130.71 
รวม 1,998  บาท 

2,149.53บาท 
+Vat 150.47 

 รวม 2,300 บาท 

TA98 19-20 ธ.ค.63 

08.45-17.15 
(ส-อา) 

Updateภาษีอากรใหม่และรายได้ตามมาตรฐานNPAEs 
               วทิยากร : อ.รุ่งทพิย ์ ธญัวงษ ์
                     : อ.จิรศักดิ์  สหสิทธิวัฒน์ 

อ่ืน  ๆ10 ชม. 

บัญชี4 ชม. 

ร.ร.อัญชาลีน่า 
(รามฯซ.65) 

โทร. (02) 934-0999 

สมัครภายใน 15 ธ.ค. 
1,867.29บาท+Vat130.71 
รวม 1,998  บาท 

2,149.53บาท 
+Vat 150.47 

 รวม 2,300 บาท 

 

 

 
หลักสตูร TA ทีไ่ดรั้บอนุมัตจิากกรมสรรพากร 

สามารถใชเ้ก็บชั่วโมงของ  สํานักงานบัญชตีัวแทนของกรมสรรพากร 
รหัสสถาบัน (กรมสรรพากร) 3-0029 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนา้ 4 

 

ตารางอบรมผูส้อบบญัช(ีCPA) และผูท้ําบญัช ีปี 2563  กทม.  บจก.จทีโีอ โทร. (087)559-3194 
 

 หลกัสตูร 
Course 

วนั/เวลา 
อบรม 

เร่ือง 
(คา่อบรมรวมอาหารวา่งและอาหารกลางวนัแลว้) 

ผู้ทําบัญชี 

ผู้สอบบัญชี 

สถานทีอ่บรม อตัราคา่อบรม 
 

พิเศษ ปกติ 

GK01 อา 19 ก.ค.63 
08.45-17.15 

ประเด็นสําคญัTFRS for NPAEs และความแตกต่างทางภาษีอากร 
สภาวชิาชพีบญัช  ี6307-06-089-009-01 

 

วทิยากร : อ.จริศกัด ิ ์ สหสทิธวิฒัน(์นอ้ย) 

บัญชี 6 ชม. 

 อ่ืน  ๆ1 ชม. 

ร.ร.อัญชาลีน่า 
(รามฯซ.65)  

 
 

โทร. (02) 934-0999 

สมัครภายใน 14 ก.ค. 
 933.64          บาท+Vat       65.36 

รวม 999 บาท 

1074.77 บาท 
+Vat  75.23 

รวม 1,150 บาท 

GK02 ส 25 ก.ค.63 
08.45-17.15 

Updateภาษีหัก ณ ทีจ่่ายและรายได้ตามมาตรฐานNPAEs 
สภาวชิาชพีบญัช  ี6307-06-089-006-04 

วทิยากร : อ.รุง่ทพิย ์และ อ.จริศกัด ิ ์(นอ้ย) 

บัญชี 4 ชม. 

 อ่ืน  ๆ3 ชม. 

ร.ร. เดอะพาลาสโซ่ 
(ร ชัดา) 

 

โทร. (02) 276-4995 

สมัครภายใน 21 ก.ค. 
 933.64          บาท+Vat       65.36 

รวม 999 บาท 

1074.77 บาท 
+Vat  75.23 

รวม 1,150 บาท 

GK 03  อา 26 ก.ค.63 
08.45-17.15 

Updateภาษีเงินได้นิตบุิคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม 
สภาวชิาชพีบญัช  ี6307-06-089-004-03 

วทิยากร : อ.รุง่ทพิย ์   ธญัวงษ ์

อ่ืนๆ 7  ชม. ร.ร. เดอะพาลาสโซ่ 
 (รชัดา) 

 

โทร. (02) 276-4995 

สมัครภายใน 21 ก.ค. 
 933.64          บาท+Vat       65.36 

รวม 999 บาท 

1074.77 บาท 
+Vat  75.23 

รวม 1,150 บาท 

GK 04 อ 28 ก.ค.63 
08.45-17.15 

กฎหมายแรงงานใหม่และภาษีทีด่ินและส่ิงปลูกสร้างปี2563 
สภาวชิาชพีบญัช  ี6307-06-089-005-02 

วทิยากร : อ.มานพ   โป้สมบุญ 

อ่ืนๆ 7  ชม. 
  

อาคารเดอะคอนเน็คช่ัน 

(MRTลาดพร้าวทางออก4) 

โทร. (02) 938-1546 

สมัครภายใน 23 ก.ค. 
 933.64          บาท+Vat       65.36 

รวม 999 บาท 

1074.77 บาท 
+Vat  75.23 

 รวม 1,150 บาท 

GK05 ส 1 ส.ค.63 
08.45-17.15 

 
 

Workshopเทคนิคสําหรับปิดบัญชีและจัดทาํงบการเงิน NPAEs 
สภาวชิาชพีบญัช  ี6308-06-089-010-01 
วทิยากร : อ.เบญจมาศ  อนิทราเวช 

บัญชี 7 ชม. 

 

ร.ร. เดอะพาลาสโซ่ 
 (รชัดา) 

 

โทร. (02) 276-4995 

สมัครภายใน 27 ก.ค. 
933.64          บาท+Vat       65.36 

รวม 999 บาท 

1074.77 บาท 
+Vat  75.23 

 รวม 1,150 บาท 

GK 06  อา 2 ส.ค.63 
08.45-17.15 

ระบบบัญชีและภาษีการขายอสังหาริมทรัพย์และสัญญาก่อสร้าง 
สภาวชิาชพีบญัช  ี6308-06-089-011-01 

วทิยากร : อ.จริศกัด ิ ์ สหสทิธวิฒัน(์นอ้ย) 

บัญชี 6 ชม. 

 อ่ืนๆ 1 ชม. 

ร.ร. มารวยการ์เด้น  
 

(พหลโยธนิ) 

 

โทร. (02)561-0510 

สมัครภายใน 27 ก.ค. 
933.64          บาท+Vat       65.36 

รวม 999 บาท 

1074.77 บาท 
+Vat  75.23 

รวม 1,150 บาท 

GK 07 ส 8 ส.ค.63 
08.45-17.15 

Updateภาษีเงินได้นิตบุิคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม 
สภาวชิาชพีบญัช  ี6308-06-089-004-05 

               วทิยากร : สจัจาภรณ ์ ขนษิฐบุตร 

อ่ืนๆ 7  ชม. ร.ร.อัญชาลีน่า 
(รามฯซ.65)  

 
 

โทร. (02) 934-0999 

สมัครภายใน 4 ส.ค. 
933.64          บาท+Vat       65.36 

รวม 999 บาท 

1074.77 บาท 
+Vat  75.23 

รวม 1,150 บาท 

GK08 อา 9 ส.ค.63 
08.45-17.15 

Updateภาษีหัก ณ ทีจ่่ายและรายได้ตามมาตรฐานNPAEs 
สภาวชิาชพีบญัช  ี6308-06-089-006-05 

วทิยากร : สจัจาภรณ ์และ อ.จริศกัด ิ ์(นอ้ย) 

บัญชี 4 ชม. 

อ่ืนๆ 3  ชม. 

ร.ร.อัญชาลีน่า 
(รามฯซ.65)  

 
 

โทร. (02) 934-0999 

สมัครภายใน 4 ส.ค. 
933.64          บาท+Vat       65.36 

รวม 999 บาท 

1074.77 บาท 
+Vat  75.23 

รวม 1,150 บาท 

GK 09 พ 12 ส.ค.63 
08.45-17.15 

 

กฎหมายแรงงานใหม่และภาษีทีด่ินและส่ิงปลูกสร้างปี2563 
สภาวชิาชพีบญัช  ี6308-06-089-005-01 

วทิยากร : อ.มานพ   โป้สมบุญ  

อ่ืนๆ 7  ชม. ร.ร.อัญชาลีน่า 
(รามฯซ.65)  

 
 

โทร. (02) 934-0999 

สมัครภายใน 6 ส.ค. 
933.64          บาท+Vat       65.36 

รวม 999 บาท 

1074.77 บาท 
+Vat  75.23 

รวม 1,150 บาท 

GK10 ส 22 ส.ค.63 
08.45-17.15 

การคาํนวณผลประโยชน์พนักงานและภาษีเงินได้รอการตดับัญชี 
สภาวชิาชพีบญัช  ี6308-06-089-001-02 

วทิยากร : อ.นพินธ ์  อยูน่อน 
 

บัญชี 7 ชม. 

 

ร.ร.อัญชาลีน่า 
(รามฯซ.65)  

 
 

 โทร. (02) 934-0999  

สมัครภายใน 18 ส.ค. 
933.64          บาท+Vat       65.36 

รวม 999 บาท 

1074.77 บาท 
+Vat  75.23 

รวม 1,150 บาท 

GK 11 อา 23 ส.ค.63 
08.45-17.15 

การรับรู้รายได้ตามTFRS for NPAEs และTFRS 15 
สภาวชิาชพีบญัช  ี6308-06-089-012-01 

วทิยากร : อ.นพินธ ์  อยูน่อน 
 

บัญชี 7 ชม. 

 

ร.ร. มารวยการ์เด้น  
 

(พหลโยธนิ) 

 

โทร. (02)561-0510  

สมัครภายใน 18 ส.ค. 
933.64          บาท+Vat       65.36 

รวม 999 บาท 

1074.77 บาท 
+Vat  75.23 

รวม 1,150 บาท 

GK12 ส 29 ส.ค.63 
08.45-17.15 

Updateภาษีเงินได้นิตบุิคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม 
สภาวชิาชพีบญัช  ี6308-06-089-004-06 

               วทิยากร : สจัจาภรณ ์ ขนษิฐบุตร 

อ่ืนๆ 7  ชม. อาคารเดอะคอนเน็คช่ัน 

(MRTลาดพร้าวทางออก4) 

โทร. (02) 938-1546 

สมัครภายใน 25 ส.ค. 
933.64          บาท+Vat       65.36 

รวม 999 บาท 

1074.77 บาท 
+Vat  75.23 

รวม 1,150 บาท 

GK13 อา 30 ส.ค.63 
08.45-17.15 

Updateภาษีหัก ณ ทีจ่่ายและรายได้ตามมาตรฐานNPAEs 
สภาวชิาชพีบญัช  ี6308-06-089-006-06 

วทิยากร : สจัจาภรณ ์และ และอ.นพินธ ์   

บัญชี 4 ชม. 

อ่ืนๆ 3  ชม. 

อาคารเดอะคอนเน็คช่ัน 

(MRTลาดพร้าวทางออก4)

โทร. (02) 938-1546   

สมัครภายใน 25 ส.ค. 
933.64          บาท+Vat       65.36 

รวม 999 บาท 

1074.77 บาท 
+Vat  75.23 

รวม 1,150 บาท 

GK 14 ส 5 ก.ย.63 
08.45-17.15 

 

เจาะปัญหา TFRS for NPAEsและทศิทางในอนาคต           
สภาวชิาชพีบญัช  ี6309-06-089-007-05 

วทิยากร : อ.ไพรตัน ์  ภทัรศริสิทิธ ิ ์

บัญชี 7 ชม. 

 

 

ร.ร. เดอะพาลาสโซ่ 
 (รชัดา) 

 

โทร. (02) 276-4995 

สมัครภายใน 1 ก.ย. 
933.64          บาท+Vat       65.36 

รวม 999 บาท 

1074.77 บาท 
+Vat  75.23 

 รวม 1,150  บาท 

                                                                                                                   

         

 

 



หนา้ 5 

 

           ตารางอบรมผูส้อบบญัช(ีCPA) และผูทํ้าบญัช ีปี 2563  กทม. บจก.จทีโีอ โทร. (087)559-3194 
 

 หลกัสตูร 
Course 

วนั/เวลา 
อบรม 

เร่ือง 
(คา่อบรมรวมอาหารวา่งและอาหารกลางวนัแลว้) 

ผู้ทําบัญชี 

ผู้สอบบัญชี 

สถานทีอ่บรม อตัราคา่อบรม 
 

พิเศษ ปกติ 

GK15 อา 6 ก.ย.63 
08.45-17.15 

Workshopบัญชีสัญญาเช่าตาม TFRS for NPAEs 

สภาวชิาชพีบญัช  ี6309-06-089-013-01 
 

วทิยากร : อ.นพินธ ์  อยูน่อน 

บัญชี 7 ชม. 

 

ร.ร. มารวยการ์เด้น  
 

(พหลโยธนิ) 

 

โทร. (02)561-0510 

สมัครภายใน 1 ก.ย. 
933.64          บาท+Vat       65.36 

รวม 999 บาท 

1074.77 บาท 
+Vat  75.23 

รวม 1,150 บาท 

GK16 ส 12 ก.ย.63 
08.45-17.15 

Updateภาษีเงินได้นิตบุิคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม 
สภาวชิาชพีบญัช  ี6309-06-089-004-07 

วทิยากร : อคัรเดช เทยีมเจรญิ 

อ่ืน  ๆ7 ชม. ร.ร.อัญชาลีน่า 
(รามฯซ.65)  

 
 

โทร. (02) 934-0999 

สมัครภายใน 8 ก.ย. 
 933.64          บาท+Vat       65.36 

รวม 999 บาท 

1074.77 บาท 
+Vat  75.23 

รวม 1,150 บาท 

GK 17  อา 13 ก.ย.63 
08.45-17.15 

Updateภาษีหัก ณ ทีจ่่ายและรายได้ตามมาตรฐานNPAEs 
สภาวชิาชพีบญัช  ี6309-06-089-006-07 
วทิยากร :อคัรเดช และ อ.จิรศักดิ์ (น้อย) 

บัญชี 4 ชม

อ่ืนๆ 3  ชม. 

ร.ร.อัญชาลีน่า 
(รามฯซ.65)  

 
 

โทร. (02) 934-0999 

สมัครภายใน 8 ก.ย. 
 933.64          บาท+Vat       65.36 

รวม 999 บาท 

1074.77 บาท 
+Vat  75.23 

รวม 1,150 บาท 

GK 18 ส 19 ก.ย.63 
08.45-17.15 

Workshopเทคนิคสําหรับปิดบัญชีและจัดทาํงบการเงิน NPAEs 
สภาวชิาชพีบญัช  ี6309-06-089-010-02 

วทิยากร : อ.เบญจมาศ  อินทราเวช 

บัญชี 7 ชม. 

 

  

อาคารเดอะคอนเน็คช่ัน 

(MRTลาดพร้าวทางออก4) 

โทร. (02) 938-1546 

สมัครภายใน 15 ก.ย. 
 933.64          บาท+Vat       65.36 

รวม 999 บาท 

1074.77 บาท 
+Vat  75.23 

 รวม 1,150 บาท 

GK19 อา 20 ก.ย.63 
08.45-17.15 

 
 

Updateการรับรู้รายได้ตามTFRS for NPAEs และTFRS16 
สภาวชิาชพีบญัช  ี6309-06-089-002-01 

วทิยากร : อ.นิพนธ์   อยู่นอน 

บัญชี 7 ชม. 

 

อาคารเดอะคอนเน็คช่ัน 

(MRTลาดพร้าวทางออก4) 

โทร. (02) 938-1546 

สมัครภายใน 15 ก.ย. 
 933.64          บาท+Vat       65.36 

รวม 999 บาท 

1074.77 บาท 
+Vat  75.23 

 รวม 1,150 บาท 

GK20  ส 26 ก.ย.63 
08.45-17.15 

Updateภาษีหัก ณ ทีจ่่ายและรายได้ตามมาตรฐานNPAEs 
สภาวชิาชพีบญัช  ี6309-06-089-006-08 

วทิยากร : อ.รุ่งทพิย์ และ อ.นิพนธ์ 

บัญชี 4 ชม. 

 อ่ืนๆ 3 ชม. 

ร.ร.อัญชาลีน่า 
(รามฯซ.65)  

 
 

โทร. (02) 934-0999 

สมัครภายใน 21 ก.ย. 
 933.64          บาท+Vat       65.36 

รวม 999 บาท 

1074.77 บาท 
+Vat  75.23 

รวม 1,150 บาท 

GK 21 อา 27 ก.ย.63 
08.45-17.15 

Updateภาษีเงินได้นิตบุิคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม 
สภาวชิาชพีบญัช  ี6309-06-089-004-08 

วทิยากร : อ.รุ่งทพิย์    ธัญวงษ์ 

อ่ืนๆ 7  ชม. ร.ร.อัญชาลีน่า 
(รามฯซ.65)  

 
 

โทร. (02) 934-0999 

สมัครภายใน 21 ก.ย. 
 933.64          บาท+Vat       65.36 

รวม 999 บาท 

1074.77 บาท 
+Vat  75.23 

รวม 1,150 บาท 

GK22 ส 3 ต.ค.63 
08.45-17.15 

เจาะปัญหา TFRS for NPAEsและทศิทางในอนาคต 

สภาวชิาชพีบญัช  ี6310-06-089-007-06 
วทิยากร : อ.ไพรัตน์   ภัทรศิริสิทธิ์ 

บัญชี 7 ชม. 

 

อาคารเดอะคอนเน็คช่ัน 

(MRTลาดพร้าวทางออก4) 

โทร. (02) 938-1546 

สมัครภายใน 29 ก.ย. 
 933.64          บาท+Vat       65.36 

รวม 999 บาท 

1074.77 บาท 
+Vat  75.23 

รวม 1,150 บาท 

GK 23 อา 4 ต.ค.63 
08.45-17.15 

 

การปิดบญัชเีพือ่จดัทาํงบการเงนิพรอ้มนําสง่ 
งบการเงนิผา่น DBD e-Filing 

สภาวชิาชพีบญัช  ี6310-06-089-014-01 

วทิยากร : อ.อริชภัสร์  จิระปราสิทธิ์  

บัญชี 7 ชม. 

 

ร.ร. เดอะพาลาสโซ่ 
 (รชัดา) 

 

โทร. (02) 276-4995 

สมัครภายใน 29 ก.ย. 
 933.64          บาท+Vat       65.36 

รวม 999 บาท 

1074.77 บาท 
+Vat  75.23 

รวม 1,150 บาท 

GK24 ส 10 ต.ค.63 
08.45-17.15 

Workshopเทคนิคสําหรับปิดบัญชีและจัดทาํงบการเงิน NPAEs 
สภาวชิาชพีบญัช  ี6310-06-089-010-03 

วทิยากร : อ.เบญจมาศ  อินทราเวช 

บัญชี 7 ชม. 

 

ร.ร. เอสดีอเวนิว 
(ป่ินเกลา้) 

 
 
 
 

โทร. (02) 434-0400  

สมัครภายใน 5 ต.ค. 
 933.64          บาท+Vat       65.36 

รวม 999 บาท 

1074.77 บาท 
+Vat  75.23 

รวม 1,150 บาท 

GK 25 อา 11 ต.ค.63 
08.45-17.15 

การปิดบญัชเีพือ่จดัทาํงบการเงนิพรอ้มนําสง่ 
งบการเงนิผา่น DBD e-Filing 

สภาวชิาชพีบญัช  ี6310-06-089-014-02 

วทิยากร : อ.อริชภัสร์  จิระปราสิทธิ์  

บัญชี 7 ชม. 

 

ร.ร. เอสดีอเวนิว 
(ป่ินเกลา้) 

 
 
 
 

โทร. (02) 434-0400   

สมัครภายใน 5 ต.ค. 
 933.64          บาท+Vat       65.36 

รวม 999 บาท 

1074.77 บาท 
+Vat  75.23 

รวม 1,150 บาท 

GK26 อ 13 ต.ค.63 
08.45-17.15 

Workshopบัญชีสัญญาเช่าตาม TFRS for NPAEs 

สภาวชิาชพีบญัช  ี6310-06-089-013-02 
 

วทิยากร : อ.นพินธ ์  อยูน่อน 

บัญชี 7 ชม. 

 

อาคารเดอะคอนเน็คช่ัน 

(MRTลาดพร้าวทางออก4) 

โทร. (02) 938-1546 

สมัครภายใน 7 ต.ค. 
 933.64          บาท+Vat       65.36 

รวม 999 บาท 

1074.77 บาท 
+Vat  75.23 

รวม 1,150 บาท 

GK27 ส 17 ต.ค.63 
08.45-17.15 

การรับรู้รายได้ตามTFRS for NPAEs และTFRS 15 
สภาวชิาชพีบญัช  ี6310-06-089-012-02 

วทิยากร : อ.นิพนธ์   อยู่นอน  

บัญชี 7 ชม. 

 

ร.ร. นารา 

(ซอยแจ้งวัฒนะ13) 
โทร. (02)042-8112   

สมัครภายใน 12 ต.ค. 
 933.64          บาท+Vat       65.36 

รวม 999 บาท 

1074.77 บาท 
+Vat  75.23 

รวม 1,150 บาท 

GK28 อา 18 ต.ค.63 
08.45-17.15 

เจาะปัญหา TFRS for NPAEsและทศิทางในอนาคต 

สภาวชิาชพีบญัช  ี6310-06-089-007-09 
วทิยากร : อ.ไพรัตน์   ภัทรศิริสิทธิ์ 

บัญชี 7 ชม. 

 

 ร.ร. มารวยการ์เด้น  
 

(พหลโยธนิ) 

 

โทร. (02)561-0510 

สมัครภายใน 12 ต.ค. 
 933.64          บาท+Vat       65.36 

รวม 999 บาท 

1074.77 บาท 
+Vat  75.23 

รวม 1,150 บาท 
                                                                                                                   

 



หนา้ 6 

 

           ตารางอบรมผูส้อบบญัช(ีCPA) และผูทํ้าบญัช ีปี 2563  กทม.  บจก.จทีโีอ โทร. (087)559-3194 
 

 หลกัสตูร 
Course 

วนั/เวลา 
อบรม 

เร่ือง 
(คา่อบรมรวมอาหารวา่งและอาหารกลางวนัแลว้) 

ผู้ทําบัญชี 

ผู้สอบบัญชี 

สถานทีอ่บรม อตัราคา่อบรม 
 

พิเศษ ปกติ 

GK29 ศ 23 ต.ค.63 
08.45-17.15 

เจาะปัญหา TFRS for NPAEsและทศิทางในอนาคต 

สภาวชิาชพีบญัช  ี6310-06-089-007-04 
วทิยากร : อ.ไพรัตน์   ภัทรศิริสิทธิ์ 

บัญชี 7 ชม. 

  

อาคารเดอะคอนเน็คช่ัน 

(MRTลาดพร้าวทางออก4) 

โทร. (02) 938-1546 

สมัครภายใน 19 ต.ค. 
 933.64          บาท+Vat       65.36 

รวม 999 บาท 

1074.77 บาท 
+Vat  75.23 

รวม 1,150 บาท 

GK 30  ส 24 ต.ค.63 
08.45-17.15 

เทคนิคการปิดบัญชีและการแก้ไขข้อผดิพลาด 

สภาวชิาชพีบญัช  ี6310-06-089-008-03 

วิทยากร : อ.ไพรัตน์   ภัทรศิริสิทธ์ิ 

บัญชี 7 ชม. 

 

ร.ร. มารวยการ์เด้น  
 

(พหลโยธนิ) 

 

โทร. (02)561-0510 

สมัครภายใน 20 ต.ค. 
 933.64          บาท+Vat       65.36 

รวม 999 บาท 

1074.77 บาท 
+Vat  75.23 

รวม 1,150 บาท 

GK 31  อา 25 ต.ค.63 
08.45-17.15 

การปิดบญัชเีพือ่จดัทํางบการเงนิพรอ้มนําสง่ 
งบการเงนิผา่น DBD e-Filing 

สภาวชิาชพีบญัช  ี6310-06-089-014-03 

วทิยากร : อ.อริชภัสร์  จิระปราสิทธิ์ 

บัญชี 7 ชม. 

 

ร.ร. ไบรตนั  
 

(บางนา) 

 

โทร. (02)393-3999 

สมัครภายใน 20 ต.ค. 
 933.64          บาท+Vat       65.36 

รวม 999 บาท 

1074.77 บาท 
+Vat  75.23 

รวม 1,150 บาท 

GK 32 ส 31 ต.ค.63 
08.45-17.15 

Updateรายงานของผูส้อบบญัช ีและ 
มาตรฐานการสอบบญัชปีรบัปรุงใหม ่

สภาวชิาชพีบญัช  ี6310-06-089-003-01 
วทิยากร : อ.จิรศักดิ์  สหสิทธิวฒัน์(น้อย) 

บัญชี 7 ชม. 

 

  

ร.ร. เดอะพาลาสโซ่ 
 (รชัดา) 

 

โทร. (02) 276-4995 

สมัครภายใน 27 ต.ค. 
 933.64          บาท+Vat       65.36 

รวม 999 บาท 

1074.77 บาท 
+Vat  75.23 

 รวม 1,150 บาท 

GK33 อา 1 พ.ย.63 
08.45-17.15 

 
 

Updateรายงานของผูส้อบบญัช ีและ 
มาตรฐานการสอบบญัชปีรบัปรุงใหม ่

สภาวชิาชพีบญัช  ี6311-06-089-003-02 
วทิยากร : อ.จิรศักดิ์  สหสิทธิวฒัน์(น้อย) 

บัญชี 7 ชม. 

 

ร.ร. คิงปาร์ค อเวนิว 
(ศรนีครนิทร )์  

 
 

โทร. (02) 748-1035 

สมัครภายใน 27 ต.ค. 
933.64          บาท+Vat       65.36 

รวม 999 บาท 

1074.77 บาท 
+Vat  75.23 

 รวม 1,150 บาท 

GK 34  ส 7 พ.ย.63 
08.45-17.15 

ประเด็นสําคญัTFRS for NPAEs และความแตกต่างทางภาษีอากร 
สภาวชิาชพีบญัช  ี6311-06-089-009-03 

วทิยากร : อ.จิรศักดิ์  สหสิทธิวฒัน์(น้อย) 

บัญชี 6 ชม. 

 อ่ืนๆ 1 ชม. 

ร.ร. เดอะพาลาสโซ่ 
 (รชัดา) 

 

โทร. (02) 276-4995 

สมัครภายใน 3 พ.ย. 
933.64          บาท+Vat       65.36 

รวม 999 บาท 

1074.77 บาท 
+Vat  75.23 

รวม 1,150 บาท 

GK 35 อา 8 พ.ย.63 
08.45-17.15 

Updateรายงานของผูส้อบบญัช ีและ 
มาตรฐานการสอบบญัชปีรบัปรุงใหม ่

สภาวิชาชีพบัญชี 6311-06-089-003-03 

วทิยากร : อ.จริศกัด ิ ์ สหสทิธวิฒัน(์นอ้ย) 

บัญชี 7 ชม. 

 

ร.ร.อัญชาลีน่า 
(รามฯซ.65)  

 
 

โทร. (02) 934-0999 

สมัครภายใน 3 พ.ย. 
933.64          บาท+Vat       65.36 

รวม 999 บาท 

1074.77 บาท 
+Vat  75.23 

รวม 1,150 บาท 

GK36 ส 14 พ.ย.63 
08.45-17.15 

Updateภาษีหัก ณ ทีจ่่ายและรายได้ตามมาตรฐานNPAEs 
สภาวชิาชพีบญัช  ี6311-06-089-006-09 

วทิยากร :อ.รุง่ทพิยแ์ละ อ.จริศกัด ิ ์(นอ้ย) 

บัญชี 4 ชม. 

อ่ืนๆ 3  ชม. 

ร.ร. เอสดีอเวนิว 
(ป่ินเกลา้) 

 
 
 
 

โทร. (02) 434-0400 

สมัครภายใน 9 พ.ย. 
933.64          บาท+Vat       65.36 

รวม 999 บาท 

1074.77 บาท 
+Vat  75.23 

รวม 1,150 บาท 

GK 37 อา 15 พ.ย.63 
08.45-17.15 

 

Updateภาษีเงินได้นิตบุิคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม 
สภาวชิาชพีบญัช  ี6311-06-089-004-09 

วทิยากร : อ.รุ่งทพิย์    ธัญวงษ์  

อ่ืนๆ 7  ชม. ร.ร. เอสดีอเวนิว 
(ป่ินเกลา้) 

 
 
 
 

โทร. (02) 434-0400 

สมัครภายใน 9 พ.ย. 
933.64          บาท+Vat       65.36 

รวม 999 บาท 

1074.77 บาท 
+Vat  75.23 

รวม 1,150 บาท 

GK38 ส 21 พ.ย.63 
08.45-17.15 

ประเด็นสําคญัTFRS for NPAEs และความแตกต่างทางภาษีอากร 
สภาวชิาชพีบญัช  ี6311-06-089-009-04 

วทิยากร : อ.จิรศักดิ์  สหสิทธิวฒัน์(น้อย) 

บัญชี 6 ชม. 

อ่ืนๆ 1  ชม. 

ร.ร. คิงปาร์ค อเวนิว 
(ศรนีครนิทร )์  

 

โทร. (02) 748-1035  

สมัครภายใน 17 พ.ย. 
933.64          บาท+Vat       65.36 

รวม 999 บาท 

1074.77 บาท 
+Vat  75.23 

รวม 1,150 บาท 

GK 39 อา 22 พ.ย.63 
08.45-17.15 

Updateรายงานของผูส้อบบญัช ีและ 
มาตรฐานการสอบบญัชปีรบัปรุงใหม ่

สภาวิชาชีพบัญชี 6311-06-089-003-04 

วทิยากร : อ.จิรศักดิ์  สหสิทธิวฒัน์(น้อย) 

บัญชี 7 ชม. 

 

ร.ร. เอสดีอเวนิว 
(ป่ินเกลา้) 

 
 
 
 

โทร. (02) 434-0400  

สมัครภายใน 17 พ.ย. 
933.64          บาท+Vat       65.36 

รวม 999 บาท 

1074.77 บาท 
+Vat  75.23 

รวม 1,150 บาท 

GK40 ส 28 พ.ย.63 
08.45-17.15 

Updateภาษีเงินได้นิตบุิคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม 
สภาวชิาชพีบญัช  ี6311-06-089-004-10 

วทิยากร : อัครเดช เทียมเจริญ 

อ่ืนๆ 7  ชม. ร.ร.อัญชาลีน่า 
(รามฯซ.65)  

 
 

โทร. (02) 934-0999 

สมัครภายใน 23 พ.ย. 
933.64          บาท+Vat       65.36 

รวม 999 บาท 

1074.77 บาท 
+Vat  75.23 

รวม 1,150 บาท 

GK41 อา 29 พ.ย.63 
08.45-17.15 

Updateภาษีหัก ณ ทีจ่่ายและรายได้ตามมาตรฐานNPAEs 
สภาวชิาชพีบญัช  ี6311-06-089-006-10 

วทิยากร :อคัรเดช และ อ.จริศกัด ิ ์(นอ้ย) 

บัญชี 4 ชม. 

อ่ืนๆ 3  ชม. 

ร.ร.อัญชาลีน่า 
(รามฯซ.65)  

 
 

โทร. (02) 934-0999  

สมัครภายใน 23 พ.ย. 
933.64          บาท+Vat       65.36 

รวม 999 บาท 

1074.77 บาท 
+Vat  75.23 

รวม 1,150 บาท 
                                                                                                                   

          

 



หนา้ 7 

 

  ตารางอบรมผูส้อบบญัช(ีCPA) และผูทํ้าบญัช ีปี 2563  กทม. บจก.จทีโีอ โทร. (087)559-3194 
 

 หลกัสตูร 
Course 

วนั/เวลา 
อบรม 

เร่ือง 
(คา่อบรมรวมอาหารวา่งและอาหารกลางวนัแลว้) 

ผู้ทําบัญชี 

ผู้สอบบัญชี 

สถานทีอ่บรม อตัราคา่อบรม 
 

พิเศษ ปกติ 

GK 42 ส 5 ธ.ค.63 
08.45-17.15 

 

เจาะปัญหา TFRS for NPAEsและทศิทางในอนาคต           
สภาวชิาชพีบญัช  ี6312-06-089-007-12 

วทิยากร : อ.ไพรตัน ์  ภทัรศริสิทิธ ิ ์

บัญชี 7 ชม. 

 

 

ร.ร. นารา 

(ซอยแจ้งวัฒนะ13) 
โทร. (02)042-8112   

สมัครภายใน 1 ธ.ค. 
933.64          บาท+Vat       65.36 

รวม 999 บาท 

1074.77 บาท 
+Vat  75.23 

 รวม 1,150  บาท 

GK43 อา 6 ธ.ค.63 
08.45-17.15 

ระบบบัญชีและภาษีการขายอสังหาริมทรัพย์และสัญญาก่อสร้าง 
สภาวชิาชพีบญัช  ี6312-06-089-011-02 

วทิยากร : อ.จิรศักดิ์  สหสิทธิวฒัน์(น้อย) 

บัญชี 6 ชม. 

 อ่ืน  ๆ1 ชม. 

ร.ร. ไบรตนั  
 

(บางนา) 
 

โทร. (02)393-3999 

สมัครภายใน 1 ธ.ค. 
933.64          บาท+Vat       65.36 

รวม 999 บาท 

1074.77 บาท 
+Vat  75.23 

รวม 1,150 บาท 

GK44 พฤ 10 ธ.ค.63 
08.45-17.15 

การปิดบญัชเีพือ่จดัทํางบการเงนิพรอ้มนําสง่ 
งบการเงนิผา่น DBD e-Filing 

สภาวชิาชพีบญัช  ี6312-06-089-014-05 

วทิยากร : อ.อริชภัสร์  จิระปราสิทธิ์ 

บัญชี 7 ชม. 

  

ร.ร. มารวยการ์เด้น  
 

(พหลโยธนิ) 

 

โทร. (02)561-0510 

สมัครภายใน 3 ธ.ค. 
933.64          บาท+Vat       65.36 

รวม 999 บาท 

1074.77 บาท 
+Vat  75.23 

รวม 1,150 บาท 

GK 45  ส 12 ธ.ค.63 
08.45-17.15 

การคาํนวณผลประโยชน์พนักงานและภาษีเงินได้รอการตดับัญชี 
สภาวชิาชพีบญัช  ี6312-06-089-001-03 

วทิยากร : อ.นิพนธ์   อยู่นอน 

บัญชี 7 ชม. 

 

ร.ร. เดอะพาลาสโซ่ 
 (รชัดา) 

 

โทร. (02) 276-4995 

สมัครภายใน 8 ธ.ค. 
 933.64          บาท+Vat       65.36 

รวม 999 บาท 

1074.77 บาท 
+Vat  75.23 

รวม 1,150 บาท 

GK 46 อา 13 ธ.ค.63 
08.45-17.15 

ประเด็นสําคญัTFRS for NPAEs และความแตกต่างทางภาษีอากร 
สภาวชิาชพีบญัช  ี6312-06-089-009-02 

วทิยากร : อัครเดช เทียมเจริญ 

บัญชี 6 ชม. 

 อ่ืน  ๆ1 ชม. 

  

ร.ร.อัญชาลีน่า 
(รามฯซ.65)  

 
 

โทร. (02) 934-0999 

สมัครภายใน 8 ธ.ค. 
 933.64          บาท+Vat       65.36 

รวม 999 บาท 

1074.77 บาท 
+Vat  75.23 

 รวม 1,150 บาท 

GK47 ส 19 ธ.ค.63 
08.45-17.15 

 
 

เจาะปัญหา TFRS for NPAEsและทศิทางในอนาคต           
สภาวชิาชพีบญัช  ี6312-06-089-007-14 

วทิยากร : อ.ไพรตัน ์  ภทัรศริสิทิธ ิ ์

บัญชี 7 ชม. 

 

ร.ร.อัญชาลีน่า 
(รามฯซ.65)  

 
 

โทร. (02) 934-0999 

สมัครภายใน 14 ธ.ค. 
933.64          บาท+Vat       65.36 

รวม 999 บาท 

1074.77 บาท 
+Vat  75.23 

 รวม 1,150 บาท 

GK 48  ส 19 ธ.ค.63 
08.45-17.15 

Updateภาษีหัก ณ ทีจ่่ายและรายได้ตามมาตรฐานNPAEs 
สภาวชิาชพีบญัช  ี6312-06-089-006-11 

วทิยากร :อ.รุ่งทพิย์และ อ.จิรศักดิ์ (น้อย) 

บัญชี 4 ชม. 

 อ่ืนๆ 3 ชม. 

ร.ร.อัญชาลีน่า 
(รามฯซ.65)  

 
 

โทร. (02) 934-0999 

สมัครภายใน 15 ธ.ค. 
933.64          บาท+Vat       65.36 

รวม 999 บาท 

1074.77 บาท 
+Vat  75.23 

รวม 1,150 บาท 

GK 49 อา 20 ธ.ค.63 
08.45-17.15 

Updateภาษีเงินได้นิตบุิคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม 
สภาวชิาชพีบญัช  ี6312-06-089-004-11 

วทิยากร : อ.รุ่งทพิย์    ธัญวงษ์ 

อ่ืนๆ 7 ชม. ร.ร.อัญชาลีน่า 
(รามฯซ.65)  

 
 

โทร. (02) 934-0999 

สมัครภายใน 15 ธ.ค. 
933.64          บาท+Vat       65.36 

รวม 999 บาท 

1074.77 บาท 
+Vat  75.23 

รวม 1,150 บาท 

GK50 ส 26 ธ.ค.63 
08.45-17.15 

เจาะปัญหา TFRS for NPAEsและทศิทางในอนาคต           
สภาวชิาชพีบญัช  ี6312-06-089-007-15 

วทิยากร : อ.ไพรตัน ์  ภทัรศริสิทิธ ิ ์

บัญชี 7 ชม. 

 

ร.ร. เอสดีอเวนิว 
(ป่ินเกลา้) 

 
 
 
 

โทร. (02) 434-0400 

สมัครภายใน 21 ธ.ค. 
933.64          บาท+Vat       65.36 

รวม 999 บาท 

1074.77 บาท 
+Vat  75.23 

รวม 1,150 บาท 

GK 51 อา 27 ธ.ค.63 
08.45-17.15 

 

การคาํนวณผลประโยชน์พนักงานและภาษีเงินได้รอการตดับัญชี 
สภาวชิาชพีบญัช  ี6312-06-089-001-01 

วทิยากร : อ.นิพนธ์   อยู่นอน  

บัญชี 7 ชม. 

 

ร.ร. มารวยการ์เด้น  
 

(พหลโยธนิ) 

 

โทร. (02)561-0510 

สมัครภายใน 21 ธ.ค. 
933.64          บาท+Vat       65.36 

รวม 999 บาท 

1074.77 บาท 
+Vat  75.23 

รวม 1,150 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนา้ 8 

 

ตารางอบรมผูส้อบบญัช ี(CPA) และผูท้ําบญัช ีปี 2563 

ตา่งจงัหวดั    บริษัท จีทโีอ เทรนน่ิง จาํกดั โทร. (087)559-3194 
หลกัสตูร 
Course 

วนั/เวลา 
อบรม 

เร่ือง 
(คา่อบรมรวมอาหารวา่งและอาหารกลางวนัแลว้) 

ผู้ทาํบัญชี 

ผู้สอบบัญชี 
สถานทีอ่บรม อตัราคา่อบรม 

 

พิเศษ ปกติ 

DK 01 ศ 10 ก.ค.63 
08.45-17.15 

เจาะปัญหา TFRS for NPAEsและทศิทางในอนาคต 

สภาวชิาชพีบญัช  ี6307-06-089-007-01 
วทิยากร : อ.ไพรตัน ์  ภทัรศริสิทิธิ ์

บัญชี 7 ชม. 

 

ร.ร.ลกีาร์เดนส์พลาซ่า 
(หาดใหญ )่  

 
 
 

โทร. (074) 261-111 

สมัครภายใน 2 ก.ค. 
933.64          บาท+Vat       65.36 

รวม 999 บาท 

1074.77 บาท 
+Vat  75.23 

 รวม 1,150 บาท 

DK 02  ส 11 ก.ค.63 
08.45-17.15 

เทคนิคการปิดบัญชีและการแก้ไขข้อผดิพลาด 

สภาวชิาชพีบญัช  ี6307-06-089-008-01 
วทิยากร : อ.ไพรตัน ์  ภทัรศริสิทิธิ ์

บัญชี 7 ชม. 

 

ร.ร.ลกีาร์เดนส์พลาซ่า 
(หาดใหญ )่  

 
 
 

โทร. (074) 261-111 

สมัครภายใน 2 ก.ค. 
933.64          บาท+Vat       65.36 

รวม 999 บาท 

1074.77 บาท 
+Vat  75.23 

 รวม 1,150 บาท 

DK 03 ศ 24 ก.ค.63 
08.45-17.15 

เจาะปัญหา TFRS for NPAEsและทศิทางในอนาคต 

สภาวชิาชพีบญัช  ี6307-06-089-007-02 
วทิยากร : อ.ไพรตัน ์  ภทัรศริสิทิธิ ์

บัญชี 7 ชม. 

 

ร.ร.ร้อยเกาะ 
(สุราษฎรธาน )ี  

 
 

โทร. (077) 201-150 

สมัครภายใน 17 ก.ค. 
933.64          บาท+Vat       65.36 

รวม 999 บาท 

1074.77 บาท 
+Vat  75.23 

 รวม 1,150 บาท 

DK 04 ส 25 ก.ค.63 
08.45-17.15 

เทคนิคการปิดบัญชีและการแก้ไขข้อผดิพลาด 

สภาวชิาชพีบญัช  ี6307-06-089-008-06 
วทิยากร : อ.ไพรตัน ์  ภทัรศริสิทิธิ ์

บัญชี 7 ชม. 

 

ร.ร.ร้อยเกาะ 
(สุราษฎรธาน )ี  

 
 

โทร. (077) 201-15 

สมัครภายใน 17 ก.ค. 
933.64          บาท+Vat       65.36 

รวม 999 บาท 

1074.77 บาท 
+Vat  75.23 

 รวม 1,150 บาท 

DK 05 ส 1 ส.ค.63 
08.45-17.15 

เจาะปัญหา TFRS for NPAEsและทศิทางในอนาคต 

สภาวชิาชพีบญัช  ี6308-06-089-007-03 
วทิยากร : อ.ไพรตัน ์  ภทัรศริสิทิธิ ์

บัญชี 7 ชม. 

 

ร.ร.ท็อปแลนด์ 
(พษิณุโลก) 

 
 
 

โทร. (055) 247-800 

สมัครภายใน 24 ก.ค. 
933.64          บาท+Vat       65.36 

รวม 999 บาท 

1074.77 บาท 
+Vat  75.23 

 รวม 1,150 บาท 

DK 06 อา 2 ส.ค.63 
08.45-17.15 

เทคนิคการปิดบัญชีและการแก้ไขข้อผดิพลาด 

สภาวชิาชพีบญัช  ี6308-06-089-008-02 
วทิยากร : อ.ไพรตัน ์  ภทัรศริสิทิธิ ์

บัญชี 7 ชม. 

 

ร.ร.ท็อปแลนด์ 
(พษิณุโลก) 

 
 
 

โทร. (055) 247-800 

สมัครภายใน 24 ก.ค. 
933.64          บาท+Vat       65.36 

รวม 999 บาท 

1074.77 บาท 
+Vat  75.23 

 รวม 1,150 บาท 

DK 07 ศ 9 ต.ค.63 
08.45-17.15 
 

เจาะปัญหา TFRS for NPAEsและทศิทางในอนาคต 

สภาวชิาชพีบญัช  ี6310-06-089-007-07 
วทิยากร : อ.ไพรตัน ์  ภทัรศริสิทิธิ ์

บัญชี 7 ชม. 

 

ศูนย์ฝึกประสบการณ์ทับ 

 ม.ราชภัฎนครราชสีมา 

โทร.(044) 251-107-8 

สมัครภายใน 2 ต.ค. 
933.64          บาท+Vat       65.36 

รวม 999 บาท 

1074.77 บาท 
+Vat  75.23 

 รวม 1,150 บาท 

DK 08 ส 10 ต.ค.63 
08.45-17.15 
 

เทคนิคการปิดบัญชีและการแก้ไขข้อผดิพลาด 

สภาวชิาชพีบญัช  ี6310-06-089-008-04 
วทิยากร : อ.ไพรตัน ์  ภทัรศริสิทิธิ ์

บัญชี 7 ชม. 

 

ศูนย์ฝึกประสบการณ์ทับ 

 ม.ราชภัฎนครราชสีมา 

โทร.(044) 251-107-8 

สมัครภายใน 2 ต.ค. 
933.64          บาท+Vat       65.36 

รวม 999 บาท 

1074.77 บาท 
+Vat  75.23 

 รวม 1,150 บาท 

DK 09 ศ 16 ต.ค.63 
08.45-17.15 

เจาะปัญหา TFRS for NPAEsและทศิทางในอนาคต 

สภาวชิาชพีบญัช  ี6310-06-089-007-08 
วทิยากร : อ.ไพรตัน ์  ภทัรศริสิทิธิ ์

บัญชี 7 ชม. 

 

ร.ร.อีสเทิร์นแกรนด์ 
(พทัยา) 

โทร. (038) 332-718 
        (081) 982-9192 

สมัครภายใน 9 ต.ค. 
933.64          บาท+Vat       65.36 

รวม 999 บาท 

1074.77 บาท 
+Vat  75.23 

รวม 1,150 บาท 

DK 10 ส 17 ต.ค.63 
08.45-17.15 

เทคนิคการปิดบัญชีและการแก้ไขข้อผดิพลาด 

สภาวชิาชพีบญัช  ี6310-06-089-008-05 
วทิยากร : อ.ไพรตัน ์  ภทัรศริสิทิธิ ์

บัญชี 7 ชม. 

 

ร.ร.อีสเทิร์นแกรนด์ 
(พทัยา) 

โทร. (038) 332-718 
        (081) 982-9192 

สมัครภายใน 9 ต.ค. 
933.64          บาท+Vat       65.36 

รวม 999 บาท 

1074.77 บาท 
+Vat  75.23 

รวม 1,150 บาท 
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ตารางอบรมผูส้อบบญัช ี(CPA) และผูท้ําบญัช ีปี 2563 

ตา่งจงัหวดั    บริษัท จีทโีอ เทรนน่ิง จาํกดั โทร. (087)559-3194 
หลกัสตูร 
Course 

วนั/เวลา 
อบรม 

เร่ือง 
(คา่อบรมรวมอาหารวา่งและอาหารกลางวนัแลว้) 

ผู้ทาํบัญชี 

ผู้สอบบัญชี 
สถานทีอ่บรม อตัราคา่อบรม 

 

พิเศษ ปกติ 

DK11 ศ 30 ต.ค.63 
08.45-17.15 

 

เจาะปัญหา TFRS for NPAEsและทศิทางในอนาคต 

สภาวชิาชพีบญัช  ี6310-06-089-007-10 
วทิยากร : อ.ไพรตัน ์  ภทัรศริสิทิธิ ์

บัญชี 7 ชม. 

 

ร.ร.ภูเก็ตเมอร์ลิน 
(ภูเก็ต) 

 
 
 
 

โทร. (076) 212-866 

สมัครภายใน 22 ต.ค. 
933.64          บาท+Vat       65.36 

รวม 999 บาท 

1074.77 บาท 
+Vat  75.23 

รวม 1,150 บาท 

DK 12 ส 31 ต.ค.63 
08.45-17.15 

 

เทคนิคการปิดบัญชีและการแก้ไขข้อผดิพลาด 

สภาวชิาชพีบญัช  ี6310-06-089-008-07 
วทิยากร : อ.ไพรตัน ์  ภทัรศริสิทิธิ ์

บัญชี 7 ชม. 

 

ร.ร.ภูเก็ตเมอร์ลิน 
(ภูเก็ต) 

 
 
 
 

โทร. (076) 212-866 

สมัครภายใน 22 ต.ค. 
933.64          บาท+Vat       65.36 

รวม 999 บาท 

1074.77 บาท 
+Vat  75.23 

รวม 1,150 บาท 

DK 13 อา  1 พ.ย.63 
08.45-17.15 

 

การปิดบญัชเีพือ่จดัทาํงบการเงนิพรอ้มนําสง่ 
งบการเงนิผา่น DBD e-Filing 
สภาวิชาชีพบัญชี 6311-06-089-014-04 

วทิยากร : อ.อรชิภสัร ์ จริะปราสทิธิ ์

บัญชี 7 ชม. 

 

ร.ร.ภูเก็ตเมอร์ลิน 
(ภูเก็ต) 

 
 
 
 

โทร. (076) 212-866 

สมัครภายใน 22 ต.ค. 
933.64          บาท+Vat       65.36 

รวม 999 บาท 

1074.77 บาท 
+Vat  75.23 

 รวม 1,150 บาท 

DK 14 ส  7 พ.ย.63 
08.45-17.15 
 

เจาะปัญหา TFRS for NPAEsและทศิทางในอนาคต 

สภาวชิาชพีบญัช  ี6311-06-089-007-13 
วทิยากร : อ.ไพรตัน ์  ภทัรศริสิทิธิ ์

บัญชี 7 ชม. 

 

ร.ร.รัตนชล 
(ชลบุร )ี  

 
 

โทร. (038) 283-111 

สมัครภายใน 2 พ.ย. 
933.64          บาท+Vat       65.36 

รวม 999 บาท 

1074.77 บาท 
+Vat  75.23 

 รวม 1,150 บาท 

DK15 อา  8 พ.ย.63 
08.45-17.15 
 

เทคนิคการปิดบัญชีและการแก้ไขข้อผดิพลาด 

สภาวชิาชพีบญัช  ี6311-06-089-008-09 
วทิยากร : อ.ไพรตัน ์  ภทัรศริสิทิธิ ์

บัญชี 7 ชม. 

 

ร.ร.รัตนชล 
(ชลบุร )ี  

 
 

โทร. (038) 283-111 

สมัครภายใน 2 พ.ย. 
933.64          บาท+Vat       65.36 

รวม 999 บาท 

1074.77 บาท 
+Vat  75.23 

 รวม 1,150 บาท 

DK 16 ศ 27 พ.ย.63 
08.45-17.15 

 

เจาะปัญหา TFRS for NPAEsและทศิทางในอนาคต 

สภาวชิาชพีบญัช  ี6311-06-089-007-11 
วทิยากร : อ.ไพรตัน ์  ภทัรศริสิทิธิ ์

บัญชี 7 ชม. 

 

UNISERV  HOSTEL 

อาคารหลงัใหม ่
 
 

(เช ยีงใหม )่  

 

โทร. (053) 942-881 

สมัครภายใน 20 พ.ย. 
933.64          บาท+Vat       65.36 

รวม 999 บาท 

1074.77 บาท 
+Vat  75.23 

 รวม 1,150 บาท 

DK 17 ส 28 พ.ย.63 
08.45-17.15 
 

เทคนิคการปิดบัญชีและการแก้ไขข้อผดิพลาด 

สภาวชิาชพีบญัช  ี6311-06-089-008-08 
วทิยากร : อ.ไพรตัน ์  ภทัรศริสิทิธิ ์

บัญชี 7 ชม. 

 

UNISERV  HOSTEL 

อาคารหลงัใหม ่
 
 

(เช ยีงใหม )่  

 

โทร. (053) 942-881 

สมัครภายใน 20 พ.ย. 
933.64          บาท+Vat       65.36 

รวม 999 บาท 

1074.77 บาท 
+Vat  75.23 

 รวม 1,150 บาท 
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ประกาศสภาวชิาชีพบัญชี ที ่๑๔/๒๕๖๓  

เร่ือง มาตรการช่วยเหลือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในการเข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนา 

ประจาํปี ๒๕๖๓ 

 

ตัวอย่างการคาํนวณช่ัวโมง 

ตัวอย่าง ช่ัวโมงแบบที่เป็นทางการ ช่ัวโมงแบบที่ไม่เป็นทางการ 

ตวัอยา่งที่ ๑ 

เดิม 

ผูส้อบบญัชีเก็บชัว่โมง CPD ที่เป็นทางการ

ครบถว้น จาํนวน ๒๐ ชัว่โมง 

ผู ้สอบบัญชีเก็บชั่วโมง CPD ที่ไม่ เป็น

ทางการ ครบถว้น จาํนวน ๒๐ ชัว่โมง 

ตวัอยา่งที่ ๒ 

(ใหม่) 

ผูส้อบบญัชีเก็บชัว่โมง CPD ที่เป็นทางการ   

ไปแลว้ จาํนวน 5 ชัว่โมง (คงเหลือจาํนวน  

๑๔ ชัว่โมง) 

ผู ้สอบบัญชีจะต้องใช้ชั่วโมงทดแทน

แบบที่ไม่เป็นทางการ จาํนวน ๔๑ ชัว่โมง 

มาจากจาํนวนชัว่โมง  แบบที่เป็นทางการ

คงเหลือจาํนวน ๑๔ ชั่วโมง x  ๑.๕ เท่า = 

๒๑ ชั่วโมง รวมกับจาํนวน ๒๐ ชั่วโมง

แบบไม่เป็นทางเดิม  

ตวัอยา่งที่ ๓ 

(ใหม่) 

ผูส้อบบญัชีไม่สามารถดาํเนินการเก็บชัว่โมง 

CPD ที่เป็นทางการได ้

ผู ้สอบบัญชีจะต้องใช้ชั่วโมงทดแทน

แบ บท่ี ไม่ เป็ น  ทางการ จําน วน  ๕ ๐ 

ชั่วโมง มาจากจํานวนชั่วโมง แบบเป็น

ทางการจาํนวน ๒๐ ชั่วโมง X ๑.๕ เท่า = 

๓๐ ชั่วโมง รวมกับจาํนวน ๒๐ ชั่วโมง

แบบไม่เป็น ทางการเดิม 

  

ประกาศ ณ วนัที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 

 


