
บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนากฤตสมบูรณ์ จํากดั 

KRITSOMBROON SEMINAR AND TRAINING CO., LTD 

เป็นสถาบันฝึกอบรมที่ได้รับความเห็นชอบ  จาก  สภาวิชาชีพบัญชี  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

                                                          สํานักมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร และ  สํานักกํากับดูแลธุรกิจ  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

โทรศัพท์  0-3425-8210 , 0-3425-8250 โทรศัพท์เคล่ือนที่  08-1866-1919 โทรสาร 0-3424-4149 

สํานักงานใหญ่   204  ถนนยิงเป้า  ตําบลสนามจันทร์  อําเภอเมืองนครปฐม   จังหวัดนครปฐม  73000 

 

 

 

  ( ID Line  :  kritsombroon , 081-8661919 )    ( กฤตสมบูรณ์ จดัอบรม )     ใบสมคัรเขา้ร่วมการอบรมสมัมนา  ( ขอนแก่น และ นครราชสีมา ) 

พิเศษสุดสุด สําหรับลูกค้าอบรมสัมมนาขอนแก่น และ นครราชสีมา ครบ 3 คอร์ส ขึน้ไป แถม หนังสือภาษีเงินได้ หัก ณ ทีจ่่าย ปีปัจจุบัน ฟรี 

เร่ือง       1.กลยุทธ์ในการปรับปรุงบัญชีชุดเดยีวตามประมวลรัษฎากร   ( ค่าอบรม 1,700 บาท  VAT 119 บาท รวม 1,819 บาท )                       

                        (วนัองัคารท่ี       25 มิถุนายน พ.ศ.2562)  (ณ โรงแรมโฆษะ         (ขอนแก่น)      ( 1,819 บาท )    รวมภาษีมูลค่าเพิม่แลว้ 

                        (วนัพฤหสับดีท่ี  27 มิถุนายน พ.ศ.2562)  (ณ โรงแรมสีมาธานี    (นครราชสีมา)  ( 1,819 บาท )    รวมภาษีมูลค่าเพิม่แลว้ 

               2.การวเิคราะห์ความเส่ียงในงบการเงนิทีถู่กสรรพากรตรวจ  ( ค่าอบรม 1,700 บาท  VAT 119 บาท รวม 1,819 บาท )                       

                        (วนัพุธท่ี    26 มิถุนายน พ.ศ.2562)  (ณ โรงแรมโฆษะ        (ขอนแก่น)        ( 1,819 บาท )    รวมภาษีมูลค่าเพิม่แลว้   

                        (วนัศุกร์ท่ี  28 มิถุนายน พ.ศ.2562)  (ณ โรงแรมสีมาธานี    (นครราชสีมา)   ( 1,819 บาท )    รวมภาษีมูลค่าเพิม่แลว้ 

               3.มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ (NPAEs) 22 บท  ( ค่าอบรม 1,700 บาท  VAT 119 บาท รวม 1,819 บาท )                       

                        (วนัองัคารท่ี       20 สิงหาคม พ.ศ.2562)  (ณ โรงแรมโฆษะ       (ขอนแก่น)         ( 1,819 บาท )    รวมภาษีมูลค่าเพิม่แลว้ 

                        (วนัพฤหสับดีท่ี  22 สิงหาคม พ.ศ.2562)  (ณ โรงแรมสีมาธานี   (นครราชสีมา)   ( 1,819 บาท )    รวมภาษีมูลค่าเพิม่แลว้ 

               4.เตรียมความพร้อมทีจ่ะก้าวเข้าสู่สํานักงานบัญชี ( ค่าอบรม 1,700 บาท  VAT 119 บาท รวม 1,819 บาท )                       

                        (วนัพุธท่ี    21 สิงหาคม พ.ศ.2562)  (ณ โรงแรมโฆษะ        (ขอนแก่น)       (1,819 บาท)    รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแลว้ 

                        (วนัศุกร์ท่ี  23 สิงหาคม พ.ศ.2562)  (ณ โรงแรมสีมาธานี    (นครราชสีมา)  (1,819 บาท)    รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแลว้ 

               5.การซ้ือหุ้นในตลาดหลกัทรัพย์โดยอาศัยงบการเงนิ   ( ค่าอบรม 1,900 บาท  VAT 133 บาท รวม 2,033 บาท )  

                        (วนัเสาร์ท่ี  24 สิงหาคม พ.ศ.2562)  (ณ โรงแรมสีมาธานี    (นครราชสีมา)    (2,033 บาท)    รวมภาษีมูลค่าเพิม่แลว้    

อบรมวนัท่ี...........................................................................................สถานท่ี........................................................................................................  

ช่ือ(นาย/นาง/นางสาว)........................................................................นามสกุล....................................................................................................... 

เลขผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (CPA).......................................................เลขทะเบียนผูส้อบบญัชีภาษีอากร (TA)........................................................ 

เลขท่ีบตัรประจาํตวัประชาชน...............................................................................................           เป็นผูจ้ดัทาํบญัชี           ไม่ไดเ้ป็นผูจ้ดัทาํบญัชี   

 ท่ีอยู.่......................................................................................................................................................................................................................... 

ออกใบกาํกบัภาษีและใบเสร็จรับเงินในนาม( บริษทั/หจก./บุคคลทัว่ไป)................................................................................................................. 

           สาํนกังานใหญ่                      สาขาท่ี .......................................... เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี ............................................................................. 

 ท่ีอยู.่......................................................................................................................................................................................................................... 
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี..................................................................................โทรศพัทส์าํนกังาน.....................................................................................  

โทรสาร.................................................................E-Mail:....................................................................................................................................... 

การชาํระค่าลงทะเบียนโดยนาํฝากเงินสด/เช็คเขา้บญัชี “ บริษทั ฝึกอบรมและสัมมนากฤตสมบูรณ์ จํากดั ” 
                บญัชีออมทรัพย ์     ธนาคารกรุงไทย   สาขา  ส่ีแยกสนามจนัทร์   (นครปฐม)    เลขท่ีบญัชี 719-0-06341-2 

                บญัชีสะสมทรัพย ์  ธนาคารกรุงเทพ   สาขา  เดอะมอลล ์บางแค  (กทม.)          เลขท่ีบญัชี 238-4-07568-1 

***โปรดสาํรองท่ีนัง่ล่วงหนา้ก่อนการโอนเงิน และแจง้หลกัฐานการโอนเงินพร้อมใบสมคัรผา่นเคร่ืองโทรสารหมายเลข 0-3424-4149 และ 

กรุณานาํสาํเนาใบฝากเงินสด/เช็ค มาเพ่ือเป็นหลกัฐานในการลงทะเบียนและรับใบเสร็จรับเงินหรือส่งใบสมคัรมาไดท่ี้ 

E-mail : kritsombroon-seminar@hotmail.com    หรือ สนใจดูรายละเอียดไดท่ี้  www.kritsombroon.com สาํหรับการหักภาษี ณ ท่ีจ่าย ในนาม 

“บริษทั ฝึกอบรมและสัมมนากฤตสมบูรณ์ จาํกดั” ท่ีอยู ่204 ถนนยงิเป้า ตาํบลสนามจนัทร์ อาํเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม 73000 

เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษีอากร 0735548002884  และกรุณานาํบตัรประชาชนมาแสดงตนให้กบัเจา้หนา้ท่ีหนา้ห้องสัมมนา 

กรุณาส่ง 

  

  

mailto:kritsombroon-seminar@hotmail.com
http://www.kritsombroon.com/

