
จัดโดย 
วิทยาลัยการบริหารและจัดการ(AMC) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง 

ใบสมัครโครงการฝกอบรมหลักสูตร  
“การจัดการวางแผนการเงินและวางแผนภาษีอากร” 

วันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2557 
ขาพเจา(นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ)...................................................
นามสกลุ.......................................................................................... 
ชื่อหนวยงาน....................................................................................
ตําแหนง........................................................................................... 

ที่อยูหนวยงาน...............................ตําบล/แขวง............................... 

อําเภอ/เขต..................................จังหวัด.......................................... 

รหัสไปรษณีย.................................................................................... 

โทรศัพท..........................................โทรสาร..................................... 

มือถือ............................................................................................... 

อีเมล................................................................................................. 

ทานทราบขอมูลการอบรมจาก......................................................... 
- ทานเดินทางมาโดยยานพาหนะสวนตัวหรือไม   

 ไมใช  ใช หมายเลขทะเบียน.......................(เพื่อเตรียมที่จอดรถ) 

- อาหาร  อาหารมุสลิม   ไมทาน/แพอาหาร........................ 
- ที่พักแนะนํา (ใกลสถาบันฯ) โดยทานสามารถจองไดกอนการ
ฝกอบรมฯ ดวยตนเอง 
1. โรงแรม ทองทารีสอรทแอนดสปา โทร. 02-326-7259 
2. ออรคิดรีสอรท โทร. 02-739-1020 
 

ฟร!ี!! ไมเสียคาใชจาย 

*** รับจํานวนจํากัด*** 
กรุณาสงใบสมัคร ภายในวันที่ 15 สงิหาคม 2557 
สงใบสมัครมายังโทรสารหมายเลข 02-329-8461 

ตรวจสอบรายช่ือการสมัครไดที่  
http://www.amc.kmitl.ac.th/  ในวันที่ 19 สิงหาคม 2557  
คุณศรีสุนันท โทร. 02-329-8460,089-532-4477  

คุณนฤบดินทร โทร. 085-706-3651 

โครงการฝกอบรมหลักสูตร 
“การจัดการวางแผนการเงิน 

และวางแผนภาษีอากร” 
วันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2557 

 
“ฟงบรรยายจากวิทยากรผูมีประสบการณตรง 

ทางดานการจัดการภาษีและการเงิน” 

การเดินทาง 
1. ทางรถไฟ 

 ใชเสนทางรถไฟสายตะวันออก  ลงที่สถานีรถไฟ  
“พระจอมเกลา”หรือ“หัวตะเข”สอบถามขอมูล 
เพิ่มเติมไดท่ี สายดวน 1690 การรถไฟแหงประเทศไทย  
หรือดาวนโหลด กําหนดเวลาการเดินรถ www.railway.co.th  

2. รถโดยสารประจําทาง 
        รถโดยสารประจําทางสาย 1013 (คันเล็ก)  
        สอบถามเสนทางรถเมลจาก ขสมก. สายดวน 184 

3. รถตู 
 รถตูโดยสารปรับอากาศ หมอชิตใหม-อนุสาวรีย–พระจอมเกลา   
 ลาดกระบัง(ทางดวน)  
 รถตูโดยสารปรับอากาศ รังสิต-ลาดกระบงั 
 รถตูโดยสารปรับอากาศ สาย 50B แฮปปแลนด-ลาดกระบัง   

รถตูโดยสารปรับอากาศ สาย 50 หางซีคอนสแควร-พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
รถตูโดยสารปรับอากาศ สาย 23 มีนบุร–ีลาดกระบัง  

4. รถไฟฟา 
รถไฟฟาสายทาอากาศยานสุวรรณภูม ิ 
( City Line)  
ใหบริการตั้งแตเวลา 06.00 น. – 24.00 น. ทุกวัน  
จากสถานีพญาไท ผานสถานีราชปรารภ มักกะสัน 
รามคําแหง หวัหมาก บานทับชาง ลงที่สถานี

ลาดกระบัง แลวตอรถไฟที ่
สถานีรถไฟลาดกระบัง  หรือตอ รถโดยสารขนาดเล็ก (สองแถว)  มาลงที ่
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบัง  
ขอมูลเพิ่มเติม : http://airportraillink.railway.co.th  
5. รถสวนตัว 
   4.1 เริม่จากเสนทางถนนศรนีครนิทรที่แยกออนนชุ เขาถนนออนนุช (สขุุมวิท77)   
        ระยะทางประมาณ 16 กม. แยกเขาถนนฉลองกรงุ 
   4.2 เริม่จากเสนทางตลาดมนีบุร ีเขาถนนสุวนิทวงศ ถนนบงึบัว ถนนฉลองกรงุ 
   4.3 จากกรงุเทพฯ ใชเสนทางดวนพเิศษ กรงุเทพฯ–ชลบรุ ี(มอเตอรเวย) 
       - ออกจากมอเตอรเวยทีถ่นนรมเกลา ถนนออนนชุ ถนนฉลองกรงุ 
       - ยูเทรินกลับรถทีส่ถานขีนสงสนิคา ออกจากมอเตอรเวยที่ทางเขาสนามบนิ    
         สุวรรณภูม ิทางเบียงถนนคูขนานมอเตอรเวย ถนนฉลองกรุง  
    4.4 จากชลบรุี ใชเสนทางดวนพิเศษ กรงุเทพฯ–ชลบุร(ีมอเตอรเวย) ออกจาก     
         มอเตอรเวยทีท่างเขาสนามบนิสวุรรณภมูิ ทางเบี่ยงถนนคูขนานมอเตอรเวย  
         ถนนฉลองกรงุ 

  ศึกษาแผนที่การเดินทางไดจากเว็บไซต   
        www.kmitl.ac.th/contact/images/map1.jpg  
 

ฟรี !!! 

ตลอดการอบรม 



 

 
 
 

 

 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร“การจัดการวางแผนการเงินและวางแผนภาษีอากร”ระหวางวันที่ 23 — 24 สิงหาคม 2557    

   โดย วิทยาลัยการบริหารและจัดการ (AMC)  

  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

  www.amc.kmitl.ac.th 

ขอการฝกอบรมโครงการฝกอบรม 
หลักสูตร “การจดัการวางแผนการเงินและวางแผนภาษีอากร” 

วันที่ 23 สิงหาคม 2557 
 8.00-8.45 น. - ลงทะเบียน ณ ตึกสํานักงานอธิการบดี ชั้น 7 หอง 701  
 9.45-9.00 น. - พิธิเปดการฝกอบรม 
 9.00-10.30 น. - บ ร ร ย า ย ใ น หั ว ข อ  “ก า ร ว า ง แ ผ น ก า ร เ งิ น ” 
                              โดย คุณสุนทร หาญเชาว์วรกลุ  
 10.30-10.45 น.  - พักรับประทานอาหารวาง 
 10.45-12.00 น. - บรรยายในหัวขอ “การวางแผนการเงิน” (ตอ) 
 12.00-13.00 น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00-14.30 น. - บรรยายในหัวขอ “การวางแผนภาษีอากรสําหรับ  
                              บุคคลธรรมดา” 
                  โดย ผูชวยศาสตราจารย ขนิษฐา  อุนะรัตน 
    อาจารยประจําวิทยาลัยการบริหารและจดัการ 
 14.30-14.45 น. - พักรับประทานอาหารวาง 
 14.45-16.00 น. - บรรยายในหัวขอ “การวางแผนภาษีอากรสําหรับ 
                              บุคคลธรรมดา” (ตอ) 

 วันที่ 24 สิงหาคม 2557 
 8.00-9.00 น. - ลงทะเบียน ณ ตึกสํานักงานอธิการบดี ชั้น 7 หอง 701  
 9.00-10.30 น. - บรรยายในหัวขอ “การวางแผนภาษีสําหรับธุรกิจ  
                              SME ต า ม ป ร ะ ม ว ล รั ษ ฎ า ก ร ”โ ด ย  
                              คุณสุชาดา  กรวิทยาศิลป 
                              สรรพากรพื้นที่ กรุงเทพมหานคร 1 
 10.30-10.45 น.  - พักรับประทานอาหารวาง 
 10.45-12.00 น. - บรรยายในหัวขอ “การวางแผนภาษีสําหรับธุรกิจ      
                              SME ตามประมวลรัษฎากร” (ตอ) 
 12.00-13.00 น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00-14.30 น. - บรรยายในหัวขอ “การวางแผนภาษีสําหรับธุรกิจ  
                              SME ตามประมวลรัษฎากร” (ตอ) 
 14.30-14.45 น. - พักรับประทานอาหารวาง 
 14.45-16.00 น. - บรรยายในหัวขอ “การวางแผนภาษีสําหรับธุรกิจ  
                              SME ตามประมวลรัษฎากร” (ตอ) 

วัตถุประสงคของโครงการ 
๑. เพื่อใหผูเขาอบรมมีความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับการวางแผนการเงิน 
และการวางแผนภาษี บทบาทของภาษี
ที่มีผลกระทบตอบุคคลหรือธุรกิจ  

๒.  เพื่อใหผูเขาอบรมสามารถ
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ไมจําเปน    
มีแนวทางการคํานวณภาษีที่ถูกตอง 
ชวยในการลดตนทุน และลดคาใชจาย
อัน เกิดจากการ เสี ยภาษีอากรที่ ไม
ถูกตอง ไดรับสิทธิประโยชนทางภาษี
สูงสุด  

วิทยาลัยการบริหารและจัดการ(AMC) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบัง  

เลขที ่1 ซอยฉลองกรงุ1 แขวงลาดกระบงั เขตลาดกระบงั กทม.10520  

โทรศัพท: 0-2329-8459-60 /โทรสาร: 0-2329-8461 
http://www.amc.kmitl.ac.th/   

ชองทางการลงทะเบียน  

กรอกใบสมัครตามแบบฟอรม  

ดานหลังแผนพับนี้ แลวสงมายังโทรสาร

หมายเลข 02-329-8461  

                                                 ความเปนมาและความสําคัญ 

 การวางแผนการเงิน คือ การจัดการเรื่องการเงิน ภาษี เครดติ บาน และการตัดสินใจ
ของบุคคลในการวางแผนปกปองตนเองทางกฎหมาย การประกัน การลงทุน การเกษียณอาย ุ
และการวางแผนมรดก การกําหนดเปาหมายทางการเงิน การประเมินสภาพคลองของบุคคล 
การจัดทํางบการเงินสวนบุคคล การวางแผนประกันภัย การวางแผนเกี่ยวกับการลงทุน การ
วางแผนเพื่อการเกษียณ และการวางแผนภาษีและมรดก  

การวางแผนภาษี คือ การตดัสนิใจเตรียมการกระทําการในอนาคตเกี่ยวกับรายการ
ทางการเงิน และประเด็นภาษีทัง้ระยะสั้นและระยะยาว โดยมีจดุมุงหมายเพื่อใหเสียภาษีและ
ปฏิบัติการทางภาษีไดอยางประหยัด ถูกตอง ไมอาศัยการทุจริต หรอืหลีกเลีย่งภาษี การวางแผน
ภาษีที่ทําใหเราเสียภาษีนอยท่ีสุดตามที่กฎหมายกําหนด โดยไมผดิกฎหมาย การใชประโยชน
จากสิทธิการลดหยอนภาษีของเงินไดในรูปแบบตาง ๆ รวมทั้งการจัดการสินทรัพยเพื่อการจาย
สินทรัพยใหกับทายาทเพื่อปองกันการเกิดปญหาภายหลัง 

 ซึ่งเรื่องดังกลาวมีความสําคญัตอชีวิตประจําวันหรือตอการบริหารและจัดการธุรกิจ
อยางยิ่ง เพราะการที่ไดชําระภาษนีอยลงจะหมายถึงไดเม็ดเงินที่เพิ่มขึ้นหรือกําไรสวนเพิ่มนั่นเอง 
วิทยาลัยการบริหารและจัดการสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบัง
ตระหนักถึงประโยชนของเรื่องดังกลาว จึงจัดบริการวิชาการแกบุคคลผูสนใจทั่วไปขึ้น   

คุณสมบัติผูเขารวมอบรม  
-  บุคคลทั่วไป  
 

จํานวนผูเขารับการอบรม 

 -  รุนละ 40 ทาน 

วิทยากร  
1. คุณสุนทร หาญเชาววรกุล  
2. ผศ. ขนิษฐา  อุนะรัตน  
วิทยาลัยการบริหารและจัดการ KMITL 
3. คุณสุชาดา  กรวิทยาศิลป  
สรรพากรพ้ืนที่ กรุงเทพมหานคร 1  

 

คาลงทะเบียน 
-  ไมเสียคาใชจายใด ๆ ทั้งสิ้น 

ระยะเวลาการฝกอบรม 
 - วันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2557 

สถานที่ฝกอบรม 
หองประชุม ชั้น 7 หอง 701 
ตึกสํานักงานอธิการบด ี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
เจาคุณทหารลาดกระบัง 


