วันที่.......................................................
*** สภาวิชาชีพบัญชี ไมอยู ในขายที่ตองถูกหักภาษี ณ ที่จาย ทั้งนี้เปนไปตามคำสั่งของกรมสรรพากร ที่ ทป.4/2528 ซึ่งแก ไขโดย ทป.101/2544 ***

ลงชื่อ........................................................................ผูสมัคร

สมัครไดที่
สมัครดวยตนเอง ณ สภาวิชาชีพบัญชีฯ สำนักงานสาขามหาสารคาม คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(เขตพื้นที่ ในเมือง) ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม หรือ
สมัครทางไปรษณีย โอนเงินเขาบัญชีบัญชี “สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ สาขามหาสารคาม” ธนาคารกรุงไทย
ประเภทกระแสรายวัน เลขที่ 476-6-00098-6 สาขาหาแยกมหาสารคาม
*** โปรดแจงหลักฐานใบสมัครเขาอบรมสัมมนาและหลักฐานการโอนเงินผานเครื่องโทรสาร หมายเลข 043-712825
และกรุ ณ านำสำเนาใบนำฝากเงิ น ใช เ ป น หลั ก ฐานในการลงทะเบี ย นและรั บ ใบเสร็ จ รั บ เงิ น /ใบกำกั บ ภาษี
สภาวิชาชีพบัญชี สำนักงานสาขามหาสารคาม ขออภัยมา ณ ที่นี้ หากทานไม ไดรับความสะดวกเนื่องจากไม ไดแจงหลักฐาน
การโอนเงิน

ชื่อในการออกใบกำกับภาษี (ชื่อบริษัท / ใชราคาบุคคลทั่วไป)
(ระบุ ชื่อ–สกุล หรือ ชื่อบริษัท)............................................................................................................................................................
ที่อยู..................................................................................................................................................รหัสไปรษณีย..............................
เบอร โทรศัพท........................................................................................................โทรสาร..................................................................

นาย/นาง/นางสาว ............................................................................ นามสกุล...................................................................................
ที่อยู..................................................................................................................................................รหัสไปรษณีย..............................
เบอร โทรศัพท..................................................โทรสาร................................... E–mail........................................................................
สำหรับผูประสงคจะนับชั่วโมงการพัฒนาความรูตอเนื่อง (CPD)
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน..........................................  สมาชิกสภาฯ รหัส....................................................
ผูทำบัญชี รหัส........................................................................
พรอมชำระคาธรรมเนียม จำนวนเงิน......................................บาท ตัวอักษร (......................................................................)

เรื่อง “เจาะลึกคูมือการปฏิบัติตามประกาศ ป.ป.ช.”
ชื่อในการออกใบกำกับภาษี (ระบุชื่อบุคคล/กรณี ใชราคาสมาชิก)

ใบสมัคร

เรียน

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ สำนักงานสาขามหาสารคาม
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ ในเมือง)
ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โทรศัพท / โทรสาร 043-712825 (085–8556926)

นักบัญชี ไมควรพลาด!

วันเสารที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
เวลา 09.00 - 16.30 น.
ณ หองชื่นชม โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ
สาขามหาสารคาม

เรือ่ ง “เจาะลึกคูม อื การปฏิบตั ติ าม

สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ (ป.ป.ช.) ไดมีประกาศหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติ
เพิ่มเติม พ.ศ. 2554 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดทำและ
แสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคล
เปนคูสัญญากับหนวยงานรัฐ พ.ศ. 2554 ฉบับแก ไขเพิ่มเติม
ซึ่งจะเริ่มมีผลตั้งแตวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2555 ทั้งนี้ผูทำบัญชี
และผูเกี่ยวของทุกภาคสวนจึงมีความจำเปนอยางยิ่งที่จะตองมี
ความรู ค วามเข า ใจในหลั ก เกณฑ แ ละแนวทางปฏิ บั ติ ดั ง กล า ว
เปนอยางดีเพื่อสามารถนำไปใช ในการปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง
และมีประสิทธิภาพ ดังนัน้ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ
สำนั ก งานสาขามหาสารคาม จึ ง จั ด อบรมสั ม มนาเรื่ อ ง
“เจาะลึกคูมือการปฏิบัติตามประกาศ ป.ป.ช.” โดยเชิญวิทยากร
ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ มี ค วามรู ค วามเชี่ ย วชาญมาเป น วิ ท ยากรนำ
ในการสัมมนาครั้งนี้

หัวขอสัมมนา


ประกาศ ป.ป.ช”

ภาพรวมและสรุปสาระสำคัญของคูมือฯ
ประเด็นที่นาสนใจของคูมือฯ
ในมุมมองของผูทำบัญชี

ชั่ ว โมงการพั ฒ นาความรู ต อ เนื่ อ งสำหรั บ ผู ท ำบั ญ ชี
และผูสอบบัญชีนับเปนดานอื่นๆ จำนวน 6 ชั่วโมง

สาขามหาสารคาม



ชั่ ว โมงการพั ฒ นาความรู ต อ เนื่ อ งสำหรั บ
ผูทำบัญชีและผูสอบบัญชีนับเปนดานอื่นๆ
จำนวน 6 ชั่วโมง

ภาพรวมและสรุปสาระสำคัญของคูมือฯ
 คุณวิ โรจน ฆองวงศ
นักกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ
ประเด็นที่นาสนใจของคูมือฯ ในมุมมองของผูทำบัญชี
 คุณวิ ไลวรรณ กาญจนกันติ
ผูจัดการฝายนโยบายและระบบบัญชี บริษัท ปตท. จำกัด
(มหาชน) เลขานุ ก ารในคณะกรรมการวิ ช าชี พ บั ญ ชี
ดานการทำบัญชีสภาวิชาชีพบัญชีฯ
 คุณสุกิจ วงศถาวราวัฒน
กรรมการบริหาร บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย

คาอบรม (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
สมัครและชำระเงิน

ชำระกอนวันที่ 15 กรกฎาคม 55 ชำระหลังวันที่ 15 กรกฎาคม 55

สมาชิกสภาฯ

1,000 บาท

1,200 บาท

บุคคลทั่วไป

1,200 บาท

1,400 บาท

*** หมดเขตรับสมัครวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
ผูเขารับการอบรม
- ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
- ผูทำบัญชี และนักบัญชีที่ตองการความกาวหนา
ในสายงานวิชาชีพบัญชี
- เจาหนาที่ของรัฐปฏิบัติงานการเงินและพัสดุ
- อาจารยบัญชีทั้งภาครัฐและเอกชน
- เจาของกิจการและบุคคลทั่วไปที่สนใจ

สมัครดวยตนเองหรือ
ขอรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ
สำนักงานสาขามหาสารคาม
คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง)
ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
โทรศัพท / โทรสาร 043-712825 (085–8556926)

