
 
 

 การจัดอบรม เรื่อง “ข้าราชการมีมาตรฐาน การปฏิบัติงานปราศจากทุจริต” 
 

การจัดอบรม เรื่อง “ข้าราชการมีมาตรฐาน การปฏิบัติงานปราศจากทุจริต” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ทราบถึงกฎหมายและกฎระเบียบของกรม ในเรื่องของประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยเรื่องหุ้นส่วนบริษัท” และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการบัญชี ซึ่งจะส่งผลให้ข้อมูลงบการเงิน
มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพต่อผู้น าข้อมูลไปใช้ โดยมีหัวข้อสัมมนาดังต่อไปนี้ 

 ก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยเรื่องหุ้นส่วนบริษัท” 
 ระบบการน าส่งงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ DBD-e-Filing” 

การอบรมครั้งนี้ได้เรียนเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มากด้วยประสบการณ์ในเรื่องนี้ มาร่วมพูดคุยให้ความรู้
ความเข้าใจ พร้อมถาม/ตอบประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว เพ่ือให้
ท่านสามารถน าความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างแท้จริง 

สถานที่จัดอบรม                             
 วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 

ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

เวลา 08.30 – 16.00 น. 

 วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 

ณ โรงแรมคามิโอ แกรนด์ ระยอง อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง  

เวลา 08.30 – 16.00 น. 
ผู้สนใจเข้าร่วมอบรม   กรุณาส ารองที่นั่งด้วยการสมัครผ่านทาง QR Code ท้ายเอกสาร 

 

การอบรม “ข้าราชการมีมาตรฐาน การปฏิบัติงานปราศจากทุจริต” สามารถนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้
ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ท าบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เป็นด้านบัญชี 3 ชั่วโมง และ ด้านอ่ืน ๆ 2 ชั่วโมง 30 นาที  
รวมทั้งสิ้น 5 ชั่วโมง 30 นาที 

หากทา่นสนใจสามารถสมัครเข้าร่วมอบรมโดยสแกน QR Code ได้ที่นี่ 

                                       
 วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 จังหวัดขอนแก่น             วันเสาร์ที่ 22  มิถุนายน 2562 จังหวัดระยอง 

 
*** ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4453  ในวันและเวลาราชการ *** 

 

เขา้อบรมฟรี  

ไม่มีค่าใชจ้า่ย 

 

 



 
ก าหนดการอบรมเชิงปฏบิัติการต่อต้านการทุจริต 

หลักสูตร “ข้าราชการมีมาตรฐาน การปฏิบัติงานปราศจากทุจริต” 
วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562  เวลา 08.30 – 16.00 น. 

ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
 

วัน/เวลา หัวข้อ  ชั่วโมง วิทยากร 

08.00 - 08.45 น. ลงทะเบียน   

08.45 - 09.00 น. ประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการ   
09.00 - 12.15 น. การบรรยายโดยวิทยากรจากสภาวิชาชีพบัญชี  

 หัวข้อเรื่อง  “ก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย” 
   

3 ดร.ธนาดล  รักษาพล  
ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านบัญชี  
 

12.15 - 13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน   
13.15 - 16.00 น. การบรรยายมาตรฐานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

 หัวข้อเรื่อง  “ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยเรื่อง
หุ้นส่วนบริษัท” 
 หัวข้อเรื่อง  “ระบบการน าส่งงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ 
DBD-e-Filing” 

 

2.30 ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า 
 
 

 

หมายเหตุ:    พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มเวลาประมาณ 10.30 น. – 10.45 น. และ เวลา 14.45 น. – 15.00 น. 
                   รับประทานอาหารกลางวันเวลาประมาณ 12.15 น. – 13.15 น. 

 
 



 
ก าหนดการอบรมเชิงปฏบิัติการต่อต้านการทุจริต 

หลักสูตร “ข้าราชการมีมาตรฐาน การปฏิบัติงานปราศจากทุจริต” 
วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562  เวลา 08.30 – 16.00 น. 

ณ โรงแรมคามิโอ แกรนด์ ระยอง อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 
 

วัน/เวลา หัวข้อ  ชั่วโมง วิทยากร 

08.00 - 08.45 น. ลงทะเบียน   

08.45 - 09.00 น. ประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการ   
09.00 - 12.15 น. การบรรยายโดยวิทยากรจากสภาวิชาชีพบัญชี  

 หัวข้อเรื่อง  “ก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย” 
   

3 ดร.ธนาดล  รักษาพล  
ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านบัญชี  
 

12.15 - 13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน   
13.15 - 16.00 น. การบรรยายมาตรฐานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

 หัวข้อเรื่อง  “ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยเรื่อง
หุ้นส่วนบริษัท” 
 หัวข้อเรื่อง  “ระบบการน าส่งงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ 
DBD-e-Filing” 

 

2.30 ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า 
 
 

 

หมายเหตุ:    พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มเวลาประมาณ 10.30 น. – 10.45 น. และ เวลา 14.45 น. – 15.00 น. 
                   รับประทานอาหารกลางวันเวลาประมาณ 12.15 น. – 13.15 น. 

 


