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เลขประจำตัวผู้เสียภาษ ี0994000142170 
ล ำ
ดบั
ท่ี 

 
รหัสสินค้า 

 

รายการหนังสือ 

ราคา (บาท)  

หมายเหต ุ

เลือก /  
ระบุ

จำนวน 
ที่ต้องการ 

บุคคล

ทั่วไป 

ลด  

10 % 

ลด  

20 % 

  เล่มที ่ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน      

1 TFRS2562-1 1 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2562) เล่ม 1 
ประกอบด้วย กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงนิ

(ปรับปรุง 2558) และมาตรฐานการบัญชี 24 ฉบับ 
400 360 320 

สุดคุ้มกบั
โปรโมชั่น!
รับส่วนลด
เพ่ิม10% 

 

2 TFRS2562-2 2 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2562) เล่ม 2 
ประกอบด้วย มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ
มาตรฐานการบัญช ีการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน จำนวน 28 ฉบบั แนวปฏิบัติทางการบัญชี 1 ฉบับ 

400 360 320 
สุดคุ้มกบั
โปรโมชั่น!
รับส่วนลด
เพ่ิม10% 

 

3 TFRS2562-3 3 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เล่ม 3 (กลุม่เคร่ืองมือทาง
การเงิน) ประกอบด้วย กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 5 ฉบับ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ พร้อมตัวอย่างประกอบ

ความเข้าใจ สำหรับ TAS 32 และ TFRS 9 

400 360 320 
สุดคุ้มกบั
โปรโมชั่น!
รับส่วนลด
เพ่ิม10% 

 

4 TERMS-2563  
นิยามคำศัพท์ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

(ฉบบัปรับปรุง) 
150 135 120 

สุดคุ้มกบั
โปรโมชั่น!
รับส่วนลด
เพ่ิม10% 

 

  เล่มที ่ มาตรฐานการสอบบัญชแีละการตรวจสอบบัญชี      

5 SMP4-1(2563) 1 

แนวทางในการใช้มาตรฐานการสอบบัญชีเพ่ือการตรวจสอบ
กิจการขนาดกลางและขนาดย่อม เลม่ที่ 1 – แนวคิดหลัก 
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีสามารถเข้าใจในการปฏิบัตงิาน

ตรวจสอบในกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมที่เป็นไปตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีได้ดียิ่งขึน้จากคำอธิบายและตัวอย่าง

ประกอบในแนวทางเลม่นี ้

500 450 400 
หนงัสือ
ขายด ี

 

6 SMP4-2(2563) 2 

แนวทางในการใช้มาตรฐานการสอบบัญชีเพ่ือการตรวจสอบ
กิจการขนาดกลางและขนาดย่อม เล่มที่ 2– แนวทางปฏิบัติ 
“ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีสามารถนำตัวอย่างกระดาษทำการ
ในหนังสือเล่มนี้ไปปฏิบัติงานตรวจสอบในกิจการขนาดกลาง
และขนาดย่อมที่เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีได้" 

800 720 640 
หนงัสือ
ขายด ี
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เลขประจำตัวผู้เสียภาษ ี0994000142170 
ล ำ
ดบั
ท่ี 

 
รหัสสินค้า 

 

รายการหนังสือ 

ราคา (บาท)  

หมายเหต ุ

เลือก /  
ระบุ

จำนวน 
ที่ต้องการ 

บุคคล

ทั่วไป 

ลด  

10 % 

ลด  

20 % 

 
 

เล่มที ่
มาตรฐานการสอบบัญชแีละการตรวจสอบบัญชี    

 
 

7 
TSQC1-2560 

 แนวทางปฏิบัติงานตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ  
ฉบับท่ี 1 สำหรับผู้สอบบัญชีปฏบิัติงานคนเดียว + CD 

400 360 320 พร้อม CD  

8 TSQC1(3/57) 
 คู่มือการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ 

ฉบับท่ี 1 สำหรับสำนักงานขนาดกลางและขนาดเล็ก  + CD 
500 450 400 พร้อม CD  

9 TSA10 10 มาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่อง หมวดรหัส 4000 - 4699 60 54 48 
ปี 2013  

10 
R-CPA(2/58)  ตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชรัีบอนุญาต 100 90 80 ฉบับปี 

2558  

 ตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีรบัอนุญาตแบบใหม ่ป ี2559 สามารถ download ไดท้ี่ www.tfac.or.th 

และ รายละเอียดเพิ่มเติมที ่เมนูหลัก – มาตรฐานทางวชิาชีพบญัช ี– มาตรฐานการสอบบญัช ีหมวดรหัส 700  

   จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี      
 

 
11 
 
 

 
 

CE005-2019 

 คู่มือประมวลจรรยาบรรณสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
ประกอบด้วย หลักการพ้ืนฐานทัว่ไป จรรยาบรรณของผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชีทีต้่องนำไปใช้ และอธิบายการนำกรอบ
แนวคิดไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ 

 
 

100 

 
 

90 

 
 

80 

  

  ชุด COSO – กรอบการควบคุมภายใน/บริหารความเสี่ยง      

12 

 
 

COSO2013-1 
COSO2013-2 
COSO2013-3 

 

 

 

จำหน่าย

ท้ังชุด 

3 เลม่ 

 

หนังสือชุด กรอบการควบคุมภายในแบบบูรณาการ  
* ประกอบด้วย 
เล่ม 1 บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
เล่ม 2 กรอบการควบคุมภายในและภาคผนวก 
เล่ม 3 ตัวอย่างเคร่ืองมือสำหรับการประเมิน     
        ประสิทธผิลของระบบการควบคุมภายใน 

 
 

750 

 
 

675 

 
 

600 
May2013  

หนังสือ

ขายด ี
 

 

13 COSOERM - 2017  

COSO ERM 2017 ภาคภาษาไทย ฉบับรวมเล่ม 
การบริหารความเสี่ยงขององค์กร 
การบรูณาการร่วมกับกลยุทธ์และผลการปฏิบัติงาน 

 

900 810   720 
หนงัสือ
ขายด ี
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เลขประจำตัวผู้เสียภาษ ี0994000142170 
ล ำ
ดบั
ท่ี 

 
รหัสสินค้า 

 

รายการหนังสือ 

ราคา (บาท)  

หมายเหต ุ

เลือก /  
ระบุ

จำนวน 
ที่ต้องการ 

บุคคล

ทั่วไป 

ลด  

10 % 

ลด  

20 % 

  บทท่ี คู่มือเตรียมสอบ CPA : วิชาคอมพิวเตอร์ ฯ      

14 CPA5-1 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ 50 45 40 ปรับปรุงปี 
53 

 

15 CPA5-3 3 การควบคุมทั่วไปในระบบสารสนเทศ 80 72 64 ปรับปรุงปี 
53 

 

16 CPA5-5/2553 5 การควบคุมและข้อพิจารณาในการตรวจสอบระบบฐานข้อมูล 60 54 48 ปรับปรุงปี 
53 

 

17 CPA5-6 6 การควบคุมและข้อพิจารณาในการตรวจสอบระบบออนไลน ์ 60 54 48 ปรับปรุงปี 
53 

 

18 CPA5-7 7 การควบคุมและตรวจสอบด้านการสื่อสาร 80 72 64 ปรบัปรุงปี 
53 

 

19 CPA5-9 9 การควบคุมและตรวจสอบวงจรรายได้ 60 54 48 ปรับปรุงปี 
53 

 

20 CPA5-10/2553 10 การควบคุมและตรวจสอบวงจรรายจ่าย 60 54 48 ปรับปรุงปี 
53 

 

21 CPA5-11 11 การควบคุมและตรวจสอบวงจรการผลิต 50 45 40 ปรับปรุงปี 
53 

 

22 CPA5-12 12 การควบคุมและตรวจสอบวงจรทางการเงิน 50 45 40 ปรับปรุงปี 
53 

 

บทที่ 2 , 4 และ 8  Download และศึกษาเพิ่มเติมไดท้ี่ www.tfac.or.th เมนูหลัก – มาตรฐานวิชาชีพบญัช ี- มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315,330,402 

 

 

Size 
รายละเอียดสินค้าที่ระลึก 

(เสื้อโปโลและหมวกกอล์ฟ Logo NCOA) 
ราคา
เต็ม 

สินค้าจัดรายการ
ลดล้างสต๊อค 
Clearance 

Sale!! 

หมายเหต ุ

เลือก/
ระบุ

จำนวนท่ี
ต้องการ 

1 S-001 M เสื้อโปโลผู้ชาย ขนาดอก 40” สีฟ้าอ่อน เนื้อผา้เบาใส่สบาย 450 200   

2 S-002 L เสื้อโปโลผู้ชาย ขนาดอก 42” สีฟ้าอ่อน เนื้อผา้เบาใส่สบาย 450 200   

3 S-003 XL เสื้อโปโลผู้ชาย ขนาดอก 48” สีฟ้าอ่อน เนื้อผ้าเบาใส่สบาย 450 200   

4 S-004 XXL เสื้อโปโลผู้ชาย ขนาดอก 50” สีฟ้าอ่อน เนื้อผา้เบาใส่สบาย 450 200   

5 S-005 3XL เสื้อโปโลผู้ชาย ขนาดอก 55” สีฟ้าอ่อน เนื้อผา้เบาใส่สบาย 450 200   

6 S-012 L เสื้อโปโลผู้หญิง ขนาดอก 38” สีฟ้าอ่อน เนื้อผา้เบาใส่สบาย 450 200   

7 
  C-001 

 
หมวกกอล์ฟ สขีาว ปรับขนาดได้ น้ำหนักเบา 

250 100   

รูปภาพใช้เพ่ือประกอบการประชาสัมพันธส์ินค้าเท่านั้น สนิค้าท่ีระลึกที่ร่วมรายการลดล้างสต็อคซ้ือแล้วไม่รับเปลี่ยนคืน 
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เลขประจำตัวผู้เสียภาษ ี0994000142170 
แบบฟอร์มสั่งซ้ือหนังสือ 

ผู้สั่งซื้อ ................................................................................................................................................ วันที ่....................................................................... 

 สมาชกิสภาวิชาชพีบัญชี เลขท่ีบัตรประชาชน ....................................................................... 
 นิติบุคคลสภาวิชาชีพบญัชี เลขทะเบยีนนิติบุคคล ................................................................. 

 บุคคลท่ัวไป / บริษัทหรือหน่วยงานอื่นๆ  
Tax ID. ……………………………………………………..... 

ทีอ่ยู่ในการออกใบเสร็จรับเงิน (นามผู้ซ้ือจะเป็นไปตามสิทธิ์ท่ีใช้สั่งซ้ือ)* ............................................................................................................................ 
บ้านเลขท่ี ............................. หมู่ ............ อาคาร/หมูบ่้าน .................................ซอย ................................. ถนน ............................................................ 
แขวง/ตำบล ................................... เขต/อำเภอ ...................................... จังหวัด ....................................... รหัสไปรษณีย ์.............................................. 

ที่อยู่ในการจัดส่งหนังสือ (กรณีท่ีต้องการให้ส่งทางไปรษณีย์) ............................................................................................................................................ 
บ้านเลขท่ี ............................. หมู่ ............ อาคาร/หมู่บ้าน .................................ซอย ................................. ถนน ............................................................ 
แขวง/ตำบล ................................... เขต/อำเภอ ...................................... จังหวัด ....................................... รหัสไปรษณีย์ .............................................. 
โทรศัพท์ ....................................................... โทรสาร ............................................... E mail............................................................................................ 

ข้าพเจ้าขอสั่งซ้ือหนังสือของสภาวิชาชีพบัญชี ตามรายการดังต่อไปนี้ 

ลำดับ รายการหนังสือ จำนวน 
(เล่ม) 

จำนวนเงิน (บาท) 
ต่อหน่วย รวม 

     
     
     
     
     
     
     

หมายเหตุ 1. ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าจัดสง่หนังสือ ซึ่งสภาวิชาชีพบัญชีจะแจ้งให้ทราบหลังจากได้รับใบสั่งซื้อหนังสือแล้ว 
             2. สภาวิชาชีพบัญชีจะจัดส่งหนังสือให้กับผู้สั่งซื้อหลังจากท่ีได้รับการยืนยันสั่งซื้อ พร้อมหลักฐานการชำระเงินตาม 
                ราคาที่แจ้งเรียบร้อยแล้ว 

ราคารวม   
ส่วนลด   
ราคาสุทธิ   

ข้าพเจ้าขอยืนยันการสั่งซื้อหนงัสือของสภาวิชาชีพบัญชี ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ 
 ชำระเงินสด และขอรับหนังสือด้วยตนเอง ณ สภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) ภายในวันท่ี ................................................. 
 ชำระเงินพร้อมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ จำนวน ................................... บาท รวมท้ังสิ้น ................................. บาท โดยนำเงินสด/เช็ค      
    โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ “สภาวชิาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์” ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอโศก เลขท่ีบัญชี 032-459261-6  
    ภายในวันท่ี ................................................ 
 

*เง่ือนไขการใช้สิทธิส์มาชิกเพ่ือรับส่วนลดพิเศษ 

1. ชำระค่าบำรุงสมาชกิสภาวิชาชีพบัญชี แบบราย 1 – 2 ปี (แจ้ง/แสดงเลขประจำตวับัตรประชาชน)                                   10 % 
2. ชำระค่าบำรุงสมาชกิสภาวิชาชีพบัญชี แบบราย 3 ปี ขึน้ไป (แจ้ง/แสดงเลขประจำตวับัตรประชาชน)                                 20 % 
3. นิติบุคคลทีข่ึ้นทะเบียนกับสภาวชิาชีพบัญชี (แจ้ง/แสดงเลขทะเบียนนิติบุคคล) 10 % 
4. สถาบันการศกึษา/สถาบันวิชาชีพ/หน่วยงานที่ดำเนนิงานโดยไมแ่สวงหาผลกำไร 
   (จัดทำหนังสือเป็นลายลักษณอ์กัษรเพือ่แจ้งการสั่งซ้ือ) 

30 % 

    • สว่นลดพิเศษดังกล่าว เฉพาะค่าหนงัสือเทา่นัน้ โดยไม่รวมค่าจัดส่ง 
    • ค่าจัดส่งหนังสอื ขึน้อยูก่ับน้ำหนกัของสินค้า (หนังสือ) และวธิีการจัดส่ง โดยเริม่ตน้ที่ 50 บาท 
    • ขอสงวนสทิธิ์ในการรับคนื เปลี่ยนแปลงสินค้า (หนังสือ) หรือคนืเงิน เมือ่ยืนยันการสั่งซ้ือหรอืชำระเงนิแล้วภายใน 7 วัน 


