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1 Professional Training Solution 

 

หลกัสตูร   การวางแผนและการจัดท างบประมาณ เพือ่ควบคมุทางการเงนิและก าไร 

วนัที่ 25 สงิหาคม 2564 

09.00-16.00 น. Online Training 

 

วตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร 

1. เพ่ือให้ได้รู้แนวทางการจดัท าแผนงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือรู้แนวทางในการควบคมุให้ได้ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 

3. เพ่ือให้พนกังานทกุคนมีสว่นร่วมในการก าหนดแผนงานท่ีรับผิดชอบ 

 
ประโยชน์ที่ได้รับ 

1. องค์กรสามารถได้ผลงานท่ีมีประสิทธิภาพ และด าเนินการให้ได้บรรลตุามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 

2. พนกังานมีทศันคติท่ีดีต่อการท างาน เพราะทกุคนมีส่วนร่วมในการก าหนดแผนงานท่ีเกิดขึน้ 

3. ท าให้พนกังานได้เกิดองค์ความรู้ในงานท่ีท าอย่างชดัเจน เพราะต้องมีการวิเคราะห์ก่อนการวางแผน
งบประมาณและหลงัท่ีเกิดการปฏิบตัิท่ีเกิดขึน้จริง 
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2 Professional Training Solution 

 
 

หวัข้อการสมัมนา เวลา 09.00-16.00 น. 
 

1. ความส าคญัของการวางแผนงบประมาณ  

2. กระบวนการของการจดัท าแผนงบประมาณเพ่ือควบคมุก าไร 
3. โครงสร้างของการจดัท าแผนงบประมาณ 

4. การวางแผนงบประมาณการขาย 

- แนวทางการวางแผนงบประมาณการขาย 

- ปัจจยัท่ีต้องพิจารณา 

- การพยากรณ์การขายเพ่ือการจดัท าแผนการขาย 

5. การวางแผนงบประมาณการผลิต 

- แนวทางการวางแผนงบประมาณการผลิต 

- ปัจจยัท่ีต้องพิจารณา 

6. การวางแผนงบประมาณการจดัซือ้ 

- แนวทางการวางแผนงบประมาณการจดัซือ้ 

- ปัจจยัท่ีต้องพิจารณา 

7. การวางแผนงบประมาณแรงงาน 

- แนวทางการวางแผนงบประมาณแรงงาน 

- ปัจจยัท่ีต้องพิจารณา 

8. การวางแผนงบประมาณคา่โสหุ้ยการผลิต 

9. การวางแผนงบประมาณคา่ใช้จา่ยตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

10. ความส าคญัของการวางแผนงบประมาณยืดหยุ่น 

11. การวางแผนงบประมาณเงินสด 

12. การควบคมุผลการด าเนินงานโดยผา่นงบประมาณท่ีได้จดัท าขึน้ 

13. การจดัท ารายงานเพ่ือการควบคมุ 

14. Workshop การจดัท างบประมาณ 

ระยะเวลาของการอบรม 1  วนั 

คณุสมบตัผิู้ เข้าอบรม หวัหน้างาน ผู้จดัการทกุสายงาน ผู้บริหาร ท่ีมีหน้าท่ีในการจดัท าแผนงบประมาณ 
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3 Professional Training Solution 

 อัตราคา่ลงทะเบยีน 

คา่อบรม  ราคากอ่น VAT 
VAT 7% 

ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  

1.5 % 

ราคาสทุธ ิ

คา่อบรม 1 ทา่น 2,500 175 75 2,600 

Pro สมคัร 3 ทา่น 

คา่อบรม 3 ทา่นๆละ 2,300 161 69 2,392 

รวมคา่วทิยากร  เอกสารบรรยาย และวฒุบิตัร 

วธิกีารช าระเงนิ: 

1. โอนผา่นบญัชธีนาคาร ดังนี ้

1.1  ธนาคารกสกิรไทย บญัชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 

          ชือ่บญัช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  

          และแฟ็กซใ์บ Pay-in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี ที ่ptstraining3@gmail.com 

          พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทา่น และชือ่หลักสตูร 

1.2 ช าระดว้ยเชค็บรษัิท สัง่จา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional Training Solution Ltd, 

Partnership) 
 

ตดิตอ่สอบถาม คณุอรญัญา(ตุม้) 080-2545660 

Professional Training Solution Ltd.,Partnership 

Tel 02-1753330 , 086-6183752 

Email : ptstraining3@gmail.com,  

info.ptstraining@gmail.com 

www.ptstraining.in.th   

      ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200% ของค่าใช้จา่ยจริง 

(พระราชกฤษฎีกาฉบบัท่ี 437 ใช้ 19 ตลุาคม พ .ศ . 2548 เป็นต้นไป) 

  

กรณีหักภาษี ณ ทีจ่า่ย  

หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลขูัน่   

เลขที ่89/161 ซ.พระยาสเุรนทร ์21 แยก 3  

แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรงุเทพฯ 10510  

เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษี 0103553030100 

 

mailto:ptstraining3@gmail.com
http://www.ptstraining.in.th/


 

Professional Training Solution | 89/161 Soi Phrayasuren 21 Bangchan, Klongsamwa , Bangkok 10510  4 
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แบบฟอร์มการลงทะเบียน Register  Form 

หลกัสตูร     การวางแผนและจัดท างบประมาณเพื่อควบคุมทางการเงนิและก าไร 

สง่มาที ่email : ptstraining3@gmail.com หรอื info.ptstraining@gmail.com 

  บรษิทั__________________________________________________________________________ 

   ท่ีอยู่ออกใบก ากบัภาษี_____________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________ 

   รหสัไปรษณยี_์____________________TAX ID_______________________________________ 

  ชื่อผูป้ระสานงาน (HR)____________________________โทรศพัท ์____________________ต่อ_______ 

   Fax: ___________________________     E-mail: _________________________________________  

  วนัสมัมนา_______________________________________________________________________ 

1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื ____________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________  

2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________________ 

3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 

      E-mail: _____________________________________________________________________ 

ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง 

(พระราชกฤษฎีกาฉบบัท่ี 437 ใช้ 19 ตลุาคม พ .ศ . 2548 เป็นต้นไป) 

 

mailto:ptstraining3@gmail.com%20หรือ

