รายละเอียดและการรับสมัคร
โครงการอบรมประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร รุ่นที่ 9
เนื่องจากผู้ประกอบการ สานักงานบัญชี และบุคคลทั่วไปที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากร อาจทา
ให้มีการยื่นเสียภาษีไม่ถูกต้อง มีผลทาให้ต้องเสียเงินเพิ่มเบี้ยปรับเพิ่มเติมนอกเหนือจากตัวภาษีอากร หรือต้องเสีย
ภาษีอากรมากกว่าสถานประกอบการ หรือบุคคลอื่นที่ประกอบธุรกิจในทานองเดียวกันและมีรายได้เท่ากัน เพราะ
ขาดความรู้ในเรื่องการวางแผนภาษีอากร เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้เสียภาษีอากรไม่ว่าบุคคลธรรมดาหรือห้าง
ร้านบริษัท คณะนิติศาสตร์จึงเห็นถึงความสาคัญของการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและทางปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมาย
ภาษีอากรประเภทต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เสียภาษีอากรได้เสียภาษีอากรอย่างเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมายเดียวกัน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจให้กับนักกฎหมายนักธุรกิจ ผู้ประกอบการและบุคคลภายนอก
ผู้สนใจกฎหมายภาษีอากร
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากรที่มีการแก้ไขปรับปรุงใหม่
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนาความรู้ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนภาษี
คุณสมบัติผู้สมัครอบรม
1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
2. กาลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ปีสดุ ท้าย
วุฒิบัตรและประกาศนียบัตรที่ได้รับ
1. ใบวุฒิบัตร การรับใบวุฒบิ ัตรผู้สาเร็จหลักสูตรตามโครงการนี้จะได้รับวุฒิบัตรสาหรับแต่ละหลักสูตร
2. ใบประกาศนียบัตร นอกจากนี้ผู้ที่สาเร็จหลักสูตรครบ 8 หลักสูตร ภายใน 3 ปี จะได้รับใบ
ประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากรอีก 1 ใบ โดยต้องผ่านการอบรม ดังนี้
- กลุ่มหลักสูตรพื้นฐาน 1 หลักสูตร
- กลุ่มหลักสูตรเฉพาะ 7 หลักสูตร
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3. ใบวุฒิบัตรกลุ่มวิชา สาหรับผู้สาเร็จจะได้รับวุฒิบัตรกลุ่มวิชา หากอบรมครบตามกลุ่มวิชา
ครบ 4 หลักสูตร ใน 6 หลักสูตร
วุฒิบัตรกลุ่มวิชาภาษีเงินได้
วิชาหลัก
1.หลักสูตรภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
2.หลักสูตรภาษีเงินได้นติ ิบุคคล
3.หลักสูตรภาษีอากรระหว่างประเทศ
วิชาเลือก
1.กฎหมายธุรกิจสาหรับนักวางแผนภาษี
2.บัญชีสาหรับนักกฎหมายภาษี
3.การแก้ไขและระงับข้อพิพาททางภาษีอากร

วุฒิบัตรกลุ่มวิชาภาษีทางอ้อม
และภาษีท้องถิน่
วิชาหลัก
1.หลักสูตรศุลกากร ภาษีสรรพสามิต และ
อากรแสตมป์
2.หลักสูตรภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจ
เฉพาะ
3.หลักสูตรภาษีทรัพย์สินและความมั่งคั่ง
วิชาเลือก
1.กฎหมายธุรกิจสาหรับนักวางแผนภาษี
2.บัญชีสาหรับนักกฎหมายภาษี
3.หลักสูตรภาษีเงินได้นติ ิบุคคล

วุฒิบัตรกลุ่มวิชาภาษีธุรกิจ
วิชาหลัก
1.หลักสูตรภาษีเงินได้นติ ิบุคคล
2.หลักสูตรภาษีเงินได้เกี่ยวกับวงจรธุรกิจ
3.หลักสูตรภาษีอากรระหว่างประเทศ
วิชาเลือก
1.กฎหมายธุรกิจสาหรับนักวางแผนภาษี
2.บัญชีสาหรับนักกฎหมายภาษี
3.หลักสูตรภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจ
เฉพาะ

คุณสมบัติของผู้ที่สามารถขอรับใบวุฒิบัตรกลุ่มวิชาเฉพาะ
จะต้องผ่านการอบรมครบตามกลุม่ วิชา ครบ 4 หลักสูตร ใน 6 หลักสูตร คือจะต้องอบรมวิชาหลักให้ครบในแต่ละกลุ่มวิชาและจะต้อง
อบรมวิชาเลือกหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งจึงจะสามารถขอรับใบวุฒิบัตรกลุม่ วิชาได้ (**เริ่มนับในรุ่นที่ 4 **)

ลักษณะของการอบรม
อบรมหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายภาษีอากร แบ่งหลักสูตรอบรมเป็น 2 กลุ่มหลักสูตร
( ตามตารางบรรยาย )
ผู้อบรมจะต้องมีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 80 % ของเวลาในห้องเรียนตามหลักสูตร จึงจะมีสิทธิรับใบประกาศนียบัตรหรือใบวุฒิบัตร

ผู้บรรยาย
อบรมโดยคณาจารย์ผู้เชีย่ วชาญทางด้านกฎหมายภาษีอากรของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้พิพากษาศาลภาษีอากรกลาง และอาจารย์พิเศษจากกรมสรรพากร, กรมศุลกากร,กรมสรรพสามิต องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่เกี่ยวข้อง
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รายละเอียดการสมัครอบรม
รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการอบรมจานวนหลักสูตรละ 50 ท่าน ค่าธรรมเนียมหลักสูตรละ 6,000 บาท
การขอรับส่วนลด
1. ส่วนลด 5 % ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องลงทะเบียน 4 หลักสูตรขึ้นไป และชาระเงินในครั้งเดียว
2. ส่วนลด 10 % ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องลงทะเบียน 4 หลักสูตรขึ้นไป แบบต่อเนื่อง และชาระเงิน

ในครั้งเดียว (โดยท่านต้องลงทะเบียนเรียนหลักสูตรวิชาเฉพาะหรือวิชาพื้นฐานมาแล้ว 4 หลักสูตร จึงจะได้รับส่วนลด
เฉพาะหลักสูตรที่ลงทะเบียนในช่วงหลังเท่านั้น และต้องอยู่ภายในรุ่นเดียวกันเท่านั้น)
3. ส่วนลด 10 % ผู้สนใจเข้ารับการอบรมจะต้องลงทะเบียน 8 หลักสูตรขึ้นไป และชาระเงินในครั้งเดียว
สามารถสมัครด้วยตนเองหรือโดยการโอนเงิน

**

สาหรับผู้ที่ขอรับส่วนลด จะต้องอบรมให้สาเร็จในรุ่นที่สมัคร ไม่สามารถจะเก็บสะสมได้

( 1 ) สมัครด้วยตนเอง

**

( 2 ) สมัครโดยการโอนเงิน

ที่ศูนย์ศึกษากฎหมายนานาชาติ ชั้น 4
บัญชี : ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ชื่อบัญชี : คณะนิติศาสตร์ มธ. (ค.อบรมประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร)
บัญชีเลขที่ : บัญชีออมทรัพย์ 155 - 2 - 05286 - 0
โทร. 0-2613-2135 , 02-613-2153
สาขา
: ย่อยท่าพระจันทร์
เปิดทาการ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น.

หรือทาง E-mail : Jeab_stat06@hotmail.com

โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัคร
พร้อมทั้งส่งใบสมัครและใบโอนเงิน ทางโทรสาร (FAX)
หมายเลข 0 - 2224 - 8100
(กรุณาโทรกลับหลังจากส่ง fax)
ที่เบอร์ 0 -2613 – 2135

หลักฐานการสมัครอบรม
1. ใบสมัคร
2. ใบระบุหลักสูตรที่ต้องการอบรม
3. หลักฐานการโอนเงิน
4. รูปถ่ายสี ขนาด 1-2 นิ้ว จานวน 1 ใบ
5. ใบรับรองการเป็นนักศึกษา (กรณีกาลังศึกษาปริญญาตรี ปีสุดท้าย)
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ค่าธรรมเนียมการอบรม
(1) กลุ่มหลักสูตรพื้นฐาน
ช่วงที่ 1 : ระหว่างวันที่ 9 กรกฎาคม – 19 สิงหาคม 2557 ได้แก่
1.
T 01 กฎหมายธุรกิจสาหรับนักวางแผนภาษี
2.
T 02 บัญชีสาหรับนักกฎหมายภาษี

6,000 บาท
6,000 บาท

(2) กลุ่มหลักสูตรเฉพาะ
ช่วงที่ 2 : ระหว่างวันที่ 1 กันยายน - 27 พฤศจิกายน 2557 ได้แก่
3.
T 04 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
4.
T 05 ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต และอากรแสตมป์
5.
T 06 ภาษีเงินได้นิติบุคคล
6.
T 07 ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะ

6,000
6,000
6,000
6,000

บาท
บาท
บาท
บาท

ช่วงที่ 3 : ระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ - 20 พฤษภาคม 2558 ได้แก่
7.
T 08 ภาษีทรัพย์สินและความมั่งคั่ง
8.
T 09 ภาษีเงินได้เกี่ยวกับวงจรธุรกิจ
9.
T 10 ภาษีอากรระหว่างประเทศ
10. T 11 การแก้ไขและระงับข้อพิพาททางภาษีอากร

6,000
6,000
6,000
6,000

บาท
บาท
บาท
บาท

หมายเหตุ :

1. ปิดหลักสูตรความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากร ( T03 )
2. ปิดหลักสูตรสัมมนาปัญหาภาษีอากรธุรกิจ ( T12 )
3. ทางโครงการจะคืนเงินให้ในกรณีที่หลักสูตรนั้นไม่ได้เปิดอบรมเท่านั้น

สามารถสอบถามรายละเอียดการรับสมัคร
ได้ที่ คุณดาราวรรณ และ คุณธัญญานินท์
โทร. 02-613- 2135 , 02-613-2153
โทรสาร 02-224-8100
หรือทาง E-mail : Jeab_stat06@hotmail.com
ดูรายละเอียดทาง www.law.tu.ac.th

