
ขอเชิญเขาอบรมฟร ี
หลักสูตร “การยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจใหแกธุรกิจบริการ 

ดวยระบบการใหบริการรับงบการเงินผานทางอิเล็กทรอนิกส (e-Filing)” 
 

กรมพัฒนาธุรกิจการคา ไดจัดใหมีการอบรมหลักสูตร “การยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจใหแกธุรกิจบริการ

ดวยระบบการใหบริการรับงบการเงินผานทางอิเล็กทรอนิกส (e-Filing)” เพ่ือใหธุรกิจสามารถพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการ

และยกระดับคุณภาพการใหบริการธุรกิจบริการใหสามารถแขงขันในตลาดโลกไดอยางเขมแข็ง สรางองคความรูและเสริมสราง

ความรูเก่ียวกับการบริหารจัดการ  การเงินและบัญชี  การลงทุน   การตลาด   เทคโนโลยี กฎระเบียบและอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวของใหกับ

ผูประกอบธุรกิจใหบริการโลจิสติกสท่ีเปนระบบมาตรฐานคุณภาพ รวมท้ังใหความรู  ความเขาใจเก่ียวกับระบบใหบริการรับงบ

การเงินผานทางอิเล็กทรอนิกส (e-filing)  ณ หองประชุม 30404  ช้ัน 4  สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย จังหวัดนนทบุรี ดังน้ี 
  

วันจันทรท่ี 19 มกราคม 2558   วันพฤหัสบดีท่ี 22 มกราคม 2558   

   (รอบท่ี 1) เวลา 8.00 - 12.00 น.     (รอบท่ี 1) เวลา 8.00 - 12.00 น.  

   (รอบท่ี 2) เวลา 13.00-16.30 น.    (รอบท่ี 2) เวลา 13.00-16.30 น. 

  

วันจันทรท่ี 26 มกราคม 2558   วันพฤหัสบดีท่ี 29 มกราคม 2558 

   (รอบท่ี 1) เวลา 8.00 - 12.00 น.     (รอบท่ี 1) เวลา 8.00 - 12.00 น.  

   (รอบท่ี 2) เวลา 13.00-16.30 น.    (รอบท่ี 2) เวลา 13.00-16.30 น. 

  

วันจันทรท่ี 2 กุมภาพันธ 2558   วันพฤหัสบดีท่ี 5 กุมภาพันธ 2558   

   (รอบท่ี 1) เวลา 8.00 - 12.00 น.     (รอบท่ี 1) เวลา 8.00 - 12.00 น.  

   (รอบท่ี 2) เวลา 13.00-16.30 น.    (รอบท่ี 2) เวลา 13.00-16.30 น. 

  

วันจันทรท่ี 9 กุมภาพันธ 2558   วันพฤหัสบดีท่ี 12 กุมภาพันธ 2558   

   (รอบท่ี 1) เวลา 8.00 - 12.00 น.     (รอบท่ี 1) เวลา 8.00 - 12.00 น.  

   (รอบท่ี 2) เวลา 13.00-16.30 น.  
 

           ท้ังน้ี ผูสมัครเขารวมอบรมสามารถนับช่ัวโมงการพัฒนาความรูตอเน่ืองทางวิชาชีพของผูทําบัญชี (CPD) เปนดาน

บัญชี 3 ช่ัวโมง  (เลือกเขาอบรม 1 รอบเทาน้ัน เพราะสามารถแจงพัฒนาความรูตอเน่ืองไดครั้งเดียว) 

 สามารถสํารองท่ีน่ังเพ่ือเขารวมอบรม   โดยลงทะเบียนสมัครเขาอบรมผานระบบออนไลน  โดยไมเสียคาใชจาย

ใดๆ ท้ังส้ิน และสามารถตรวจสอบรายช่ือผูมีสิทธิเขาอบรมผานทาง website กรมพัฒนาธุรกิจการคา (www.dbd.go.th)  

เลือกหัวขออบรม/สัมมนา กอนวันท่ีทานสมัครอบรมไว   

ข้ันตอนการสมัครเขาอบรม 

 -  ลงทะเบียนสมัครเขาอบรม ผานระบบออนไลน   ไดท่ีเว็บไซต  www.dbd.go.th      เลือกบริการออนไลน   

เลือกงานสงเสริมพัฒนาธุรกิจ   เลือกสมัครอบรมออนไลน  (กรณีสมัครคร้ังแรกตองลงทะเบียนสมัครสมาชิกกอน) 

-  เลือกหัวขออบรมท่ีตองการสมัคร โดยคลิกท่ี   

                                                                          

       (โดยใช Username และ Password ท่ีทานไดใชสมัครเขาระบบในครั้งแรก) 

-  หากไมสามารถลงทะเบียนสมัครอบรมผานระบบออนไลนได กรุณาติดตอเจาหนาท่ี โทร. 02-5474405 

 

ดูรายละเอยีด เลอืกรอบสมัครอบรม 

http://www.dbd.go.th/�
http://www.dbd.go.th/�


รายละเอียดหลักสูตร และกําหนดการจัดอบรม 

ชื่อหลักสูตร การยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจใหแกธุรกิจบริการดวยระบบการใหบริการรับงบการเงินผานทาง

อิเล็กทรอนิกส (e-Filing)  

รอบเชา (เวลา 8.30 - 12.00 น.) 

ณ หองประชุม 30404  ชั้น 4 สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย 

 

เวลา หัวขอการอบรม วิทยากร 

08.30 - 08.50 น. ลงทะเบียน 

08.50 - 09.00 น. อธิบดีกลาวเปด การฝกอบรม ”การยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ

ธุรกิจใหแกธุรกิจบริการดวยระบบการใหบริการรับงบการเงินผานทาง

อิเล็กทรอนิกส (e-Filing)” 

 

09.00 -  10.00 น. -  แนวทางการใชขอมูลงบการเงินในการบริหารจัดการธุรกิจ 

   บริการโลจิสติกส คาสง คาปลีก ธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองในหวงโซอุปทาน 

-  การแจงข้ึนทะเบียนและรายงานผลการพัฒนาความรูดานบัญชี   

   สําหรับผูทําบัญชีของธุรกิจ  

นายธานี โอฬารรัตนมณ/ี 

นางสุภาพร  บุญแทน 

10.00– 10.30 น. - ภาพรวมการนําสงงบการเงินอิเล็กทรอนิกสดวยเทคโนโลยี XBRL 

- Taxonomy และมาตรฐานการบัญชี ในการจัดทํางบการการเงิน  

- รูปแบบงบการเงินในแตละประเภทธุรกิจ 

10.30 - 10.45 น.  พักรับประทานอาหารวาง 

10.45 – 12.00 น.  การใชงานระบบการนําสงงบการเงินผานทางอิเล็กทรอนิกส  

(DBD e-Filing) 

- การขอรับ Username & Password สําหรับใชงานระบบ  

DBD e-Filing และการยืนยันตน 

- การเตรียมขอมูลงบการเงิน 

- การนําสงงบการเงิน 

 ตอบขอซักถาม 

นางสาวศุลีพร   พลาชีวิน 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



รายละเอียดหลักสูตร และกําหนดการจัดอบรม 

ชื่อหลักสูตร การยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจใหแกธุรกิจบริการดวยระบบการใหบริการรับงบการเงินผานทาง

อิเล็กทรอนิกส (e-Filing)  

รอบบาย (เวลา 13.00 - 16.30 น.) 

ณ หองประชุม 30404  ชั้น 4 สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย 

 

เวลา หัวขอการอบรม วิทยากร 

13.00 – 13.30 น. ลงทะเบียน 

13.30 -  14.30 น. -  แนวทางการใชขอมูลงบการเงินในการบริหารจัดการธุรกิจ 

   บริการโลจิสติกส คาสง คาปลีก ธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองในหวงโซอุปทาน 

-  การแจงข้ึนทะเบียนและรายงานผลการพัฒนาความรูดานบัญชี   

   สําหรับผูทําบัญชีของธุรกิจ  

นายธานี  โอฬารรัตนมณ/ี 

นางสุภาพร  บุญแทน 

14.30– 15.00 น. - ภาพรวมการนําสงงบการเงินอิเล็กทรอนิกสดวยเทคโนโลยี XBRL 

- Taxonomy และมาตรฐานการบัญชี ในการจัดทํางบการการเงิน  

- รูปแบบงบการเงินในแตละประเภทธุรกิจ 

 

15.00 – 15.15 น.  พักรับประทานอาหารวาง 

15.15 – 16.30 น.  การใชงานระบบการนําสงงบการเงินผานทางอิเล็กทรอนิกส  

(DBD e-Filing) 

- การขอรับ Username & Password สําหรับใชงานระบบ  

DBD e-Filing และการยืนยันตน 

- การเตรียมขอมูลงบการเงิน 

- การนําสงงบการเงิน 

  ตอบขอซักถาม 

นางสาวศุลีพร   พลาชีวิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

ระบบการใหบริการรับงบการเงินผานทางอิเล็กทรอนิกส (e-Filing)  

 

        ในการนําสงงบการเงินผานทางอิเล็กทรอนิกส (e-Filing) เม่ือไดดําเนินการสงงบการเงินแลว ระบบจะออก 

หลักฐานแสดงการรับงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส โดยจะถือวาผูทําบัญชีท่ีไดสงงบการเงินผานทางอิเล็กทรอนิกส  

ไดทําการฝกปฏิบัติ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


