ที่ อว ๘๖๐๓.๑๕ (กทม.)/ว ๑๑๖

สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
๒๒ ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๗๐
๒๒ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น
หลักสูตร “การเตรียมการในการจัดเก็บภาษีในปี ๒๕๖๔ ภายใต้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ การวิเคราะห์
ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง เกษตรกรรม ที่อยู่อาศัย การคืนเงินภาษี การบังคับภาษีค้างชำระ การยึด อายัด
ขายทอดตลาดทรัพย์สิน และการจัดเก็บภาษีป้าย ตามร่างกฎกระทรวงใหม่ ฉบับที่... (พ.ศ.....)” รุ่นที่ ๑ – รุ่นที่ ๕
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด/นายกเทศมนตรี/นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการฝึกอบรมพร้อมใบสมัคร จำนวน ๑ ชุด
ด้วยสำนักงานบริ การวิช าการ มหาวิทยาลัยศิลปากร กำหนดจัดโครงการพัฒ นาศั กยภาพบุค ลากรท้ องถิ ่น หลักสูตร
“การเตรียมการในการจัดเก็บภาษีในปี ๒๕๖๔ ภายใต้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ การวิเคราะห์ประเภทการ
ใช้ประโยชน์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง เกษตรกรรม ที่อยู่อาศัย การคืนเงินภาษี การบังคับภาษีค้างชำระ การยึด อายัด ขายทอดตลาด
ทรัพย์สิน และการจัดเก็บภาษีป้าย ตามร่างกฎกระทรวงใหม่ ฉบับที่... (พ.ศ.....)” รุ่นที่ ๑ – รุ่นที่ ๕ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
มีความรู้เกี่ยวกับข้ อกฎหมายตาม พ.ร.บ.ที่ดินและสิ่งปลู กสร้ าง แนวทาง วิธีการ ขั้นตอนการจัดเก็บภาษี การคิดคำนวณภาษี
ดอกเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม การบังคับใช้กฎหมาย แนวทาง วิธีการ ขั้นตอนแนวทางการพิจารณาอุทธรณ์การประเมิ นภาษีเ พื่ อลดข้อ
พิพาทในการฟ้องศาล ลดปัญหาการคืนเงินภาษี โดยโครงการฯ กำหนดจัดฝึกอบรม จำนวน ๕ รุ่น ค่าลงทะเบียน ท่านละ ๓,๙๐๐
บาท (ไม่รวมค่าที่พักและอาหารเย็น) ดังนี้
รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑๓ – ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ โรงแรมเฟิร์สแปซิฟิคโฮเทล แอนด์คอนเวนชั่น จ.ชลบุรี
รุ่นที่ ๒ วันที่ ๑๘ – ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่
รุ่นที่ ๓ วันที่ ๒๒ – ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร
รุ่นที่ ๔ วันที่ ๑๙ – ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔
ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่รีสอร์ท เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา
รุ่นที่ ๕ วันที่ ๑๙ – ๒๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔
ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จ.อุบลราชธานี
ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๒๘ (๑) ส่วนค่าพาหนะ ค่าที่พัก และค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง
ก่อนและหลังวันฝึกอบรมสามารถเบิกจ่ายจากงบประมาณต้นสังกัดของผู้เข้ารับการอบรมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๙ เมื่อได้รับอนุมัติ
จากผู้บังคับบัญชาแล้ว
ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญท่ านหรื อเจ้าหน้ าที่ผ ู้ที ่เกี่ย วข้ องในหน่ วยงานของท่านเข้าร่วมอบรมตามโครงการฯดั งกล่ าว
พร้อมทั้งขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้ อมนี้ สำหรับผู้สนใจ
สามารถติ ด ต่ อสอบถามรายละเอีย ดและจัด ส่ ง ใบสมั ครได้ ที ่ คุ ณรุ ่ ง ทิ พ ย์ โทรศั พ ท์ . ๐๙๕ ๕๐๒ ๒๓๓๕ สามารถดาวน์โหลด
รายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครออนไลน์ได้ที่ Website : www.training59.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมการฝึกอบรมและประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่อไป จักขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
(อาจารย์ ดร.ศรายุทธ แสนมี)
ผู้อำนวยการสำนักงานบริการวิชาการ
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร (ตลิ่งชัน)
โทรศัพท์ ๐-๒๑๐๕-๔๖๘๖ ต่อ ๑๐๐๒๖๖ โทรสาร ๐-๒๔๓๓-๔๙๓๘
QR-Code เพื่อสมัครอบรม

QR-Code เพื่อสอบถามข้อมูล

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น
หลักสูตร “การเตรียมการในการจัดเก็บภาษีในปี ๒๕๖๔ ภายใต้ พ.ร.บ.ภาษีทดี่ ินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒
การวิเคราะห์ประเภทการใช้ประโยชน์ทดี่ ิน สิ่งปลูกสร้าง เกษตรกรรม ที่อยูอ่ าศัย การคืนเงินภาษี การบังคับภาษีค้างชำระ
การยึด อายัด ขายทอดตลาดทรัพย์สิน และการจัดเก็บภาษีปา้ ย ตามร่างกฎกระทรวงใหม่ ฉบับที่... (พ.ศ.....)”
**************************************************************************************************************
๑. หลักการและเหตุผล
การดำเนิ นการขององค์ ก รปกครองส่ วนท้ องถิ่ น ตาม พ.ร.บ.ภาษี ที่ดิ นและสิ่ ง ปลู กสร้ า ง พ.ศ.๒๕๖๒ รวมทั้ ง
กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ และหนังสือแนวทางต่าง ๆ ที่หน่วยงานท้องถิ่นต้องดำเนินการสำรวจทรัพย์สิน การจัดทำปิด
ประกาศและการส่งบัญชีรายการที่ดนิ และสิ่งปลูกสร้างให้ผเู้ สียภาษีรับทราบ หากไม่คัดค้านรายการทรัพย์สินก็จะดำเนินการแจ้ง
การประเมินภาษีเพื่อให้ผู้มีหน้าที่ชำระภาษี มาชำระภาษีในห้วงเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน ของทุกปีแต่ในปี ๒๕๖๓ ได้มีการช่วย
บรรเทาภาษี ให้ กับ ประชาชนเนื่ องจากปั ญ หาผลกระทบจากโรคติ ด ต่ อไวรั ส โคโคนา ๒๐๑๙ (โควิด -๑๙) อี กทั้งกระทรวง
มหาดไทยได้มีแนวทางกำหนดขยายเวลาการชำระภาษีและการคัดค้านการประเมินภาษีฯ หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว
๕๐๖๕ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ทำให้การดำเนินการขยายเวลาออกไป ซึ่งส่งผลกระทบในการรับชำระภาษี การตั้งลูกหนี้
ภาษี การเร่งรัดภาษีค้างชำระ ที่ล่าช้าออกไปทำให้เงินรายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้ และจากการดำเนินการตาม
พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ ยังมีข้อกำหนดให้ผู้เสียภาษีมีสิทธิการคัดค้านและขอให้ทบทวนการประเมินภาษี หรือการ
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี รวมทั้งสิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัย และสิทธิการฟ้องศาล อีกทั้งหากเกิด
กรณีการคิดคำนวณภาษีหรือประเมิน ภาษีผิดพลาดอาจส่งผลให้ผู้เกี่ยวข้องต้องรับผิดชอบจากการคืนเงินภาษีพร้ อมดอกเบี้ย
ให้แก่ผู้เสียภาษีด้วย และจากข้อกฎหมายและข้อกำหนดต่าง ๆ เช่น การยกเว้นมูลค่าของฐานภาษี การลดและการยกเว้นภาษี
ดอกเบี้ย ปรับและเงินเพิ่ม รวมทั้งอัตราภาษีที่แตกต่างกันออกไปในแต่ ละลักษณะของทรัพย์สินหรือสิ่งปลูกสร้างและการใช้
ประโยชน์ ทำให้การคิดคำนวณภาษีจะต้องคำนึงถึงเงื่ อนไขต่าง ๆ เป็นองค์ประกอบสำคัญ ดังนั้น เจ้าหน้าที่หรือผู้เกี่ยวข้อง
จะต้องมีความเข้าใจและสามารถคิดคำนวณภาษีให้ถูกต้องแม่นยำ เพื่อลดปัญหาการอุทธรณ์การประเมินภาษีที่อาจเกิดขึ้นได้
นอกจากนีย้ ังมีงานด้านการบังคับภาษีค้างชำระตามวิธียดึ อายัดและการขายทอดตลาดทรัพย์สินตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิช ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องศึกษาเรียนรู้ให้เข้าใจและจะต้องปฏิบัติตามลำดับขั้นตอนตามกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้องด้วย ซึ่งหากไม่มีความเข้าใจในระเบียบกฎหมายก็จักไม่สามารถบังคับใช้อำนาจตามกฎหมายได้ถูกต้อง ประกอบกับ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.๒๐๑๐
ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ ส่ งสำนั กงานคณะกรรมการกฤษฎี กาตรวจพิจารณาแล้วดำเนิ นการต่ อไปได้ ร่ า ง
กฎกระทรวงดังกล่าว เป็นการแก้ไขปรับปรุงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ.๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีป้าย
พ.ศ.๒๕๑๐ โดยปรับปรุงอัตราภาษีป้ายที่มีอักษรไทยล้วน หรือป้ายที่มีตัวอักษรภาษาไทยปนกับอักษรต่างประเทศและปนกับ
ภาพหรือเครื่องหมายอื่น หรือป้ายที่ไม่มีอักษรไทยไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใด ๆ หรือป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วนหรือ
ทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ และกำหนดอัตราภาษีป้ายขึ้นใหม่สำหรับป้ายที่ ใช้เครื่องจักรกล ป้ายอักษรวิ่ง และ
ป้ายจออิเล็กทรอนิกส์ ที่มีการโฆษณามากกว่าหนึ่งภาพในหกสิบวินาที โดยกำหนดให้อัตราภาษีป้ายมีผลใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ ๑
มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน และเพื่อให้การจัดเก็บภาษีป้าย
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาการหารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เล็งเห็นความสำคัญการพัฒนาศักยภาพในการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น
ท้องถิ่น จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนี้ขึ้น
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้เกี่ยวกับ ข้อกฎหมายตาม พ.ร.บ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แนวทาง วิธีการ
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษี การคิดคำนวณภาษี ดอกเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ตลอดจนปัญหาการจัดเก็บภาษีที่ถูกต้องและสามารถ
นำไปปฏิบัติได้จริง ในด้านการจัดเก็บภาษี

๒.๒ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีความรู้และเข้าใจในการบังคับใช้กฎหมาย แนวทาง วิธีการ ขั้นตอนการจัดเก็บ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สาระสำคัญของกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้อง
๒.๓ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้เกี่ยวกับ ข้อกฎหมายตาม พ.ร.บ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แนวทาง วิธีการ
ขั้นตอนแนวทางการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีเพื่อลดข้อพิพาทในการฟ้องศาล ลดปัญหาการคืนเงินภาษี และสามารถ
ปฏิบัติตามการบังคับภาษีค้างชำระได้อย่างถูกต้อง
๒.๔ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้เกี่ยวกับ ข้อกฎหมายตาม พ.ร.บ.ภาษี ป้าย แนวทาง วิธีการ ขั้ นตอนการ
จัดเก็บภาษี การคิดคำนวณภาษี ค่าปรับและเงินเพิ่ม ตลอดจนปัญหาการจัดเก็บภาษีที่ถูกต้อง
๓. กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๙๐ คน ประกอบด้วย
๓.๑ นายก/คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ปลัด/รองปลัด
๓.๒ หัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้ากอง/ผู้อำนวยการกอง/ผู้อำนวยการสำนัก
๓.๓ นิติกร/นักวิชาการจัดเก็บรายได้/เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานจัดเก็บรายได้/การเงิน/บัญชี
๓.๔ เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับคำสัง่ ให้รับผิดชอบงานจัดเก็บรายได้/การเงิน/บัญชี
๓.๕ พนักงานส่วนท้องถิ่น/บุคคลผู้ที่ได้รับมอบหมาย
๔. ระยะเวลาและสถานที่ในการฝึกอบรม จำนวน ๓ วัน
รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑๓ – ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓
รุ่นที่ ๒ วันที่ ๑๘ – ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
รุ่นที่ ๓ วันที่ ๒๒ – ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
รุ่นที่ ๔ วันที่ ๑๙ – ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔
รุ่นที่ ๕ วันที่ ๑๙ – ๒๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔
๕. วิทยากร
นายชรินทร์ สัจจามั่น

ณ โรงแรมเฟิร์สแปซิฟิคโฮเทล แอนด์คอนเวนชั่น จ.ชลบุรี
ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร
ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่รีสอร์ท เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา
ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จ.อุบลราชธานี

ผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายการคลังและพัฒนารายได้
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

๖. วิธีการฝึกอบรม
บรรยายและตอบข้อซักถาม โดยวิทยากรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบและเป็นผู้เชี่ยวชาญ
โดยตรง มาเป็นวิทยากรในการบรรยาย
๗. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั
๗.๑ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมาย ตาม พ.ร.บ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แนวทาง วิธีการ ขั้นตอน
การจัด เก็บภาษี การคิดคำนวณภาษี ดอกเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ตลอดจนปั ญหาการจัดเก็บภาษีที่ถู กต้องและสามารถนำไป
ปฏิบัติได้จริงในด้านการจัดเก็บภาษี
๗.๒ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และเข้าใจในการบังคับใช้กฎหมาย แนวทาง วิธีการ ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีทีดิน
และสิ่งปลูกสร้าง สาระสำคัญของกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้อง
๗.๓ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายตาม พ.ร.บ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แนวทาง วิธีการ ขั้นตอน
แนวทางการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี เพื่อลดข้อพิพาทในการฟ้องศาล ลดปัญหาการคืนเงินภาษี และสามารถปฏิบัติ
ตามการบังคับภาษีค้างชำระได้อย่างถูกต้อง
๗.๔ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ เกี่ยวกับข้อกฎหมายตาม พ.ร.บ.ภาษีป้าย แนวทาง วิธีการ ขั้นตอนการจัดเก็บ
ภาษี การคิดคำนวณภาษี ค่าปรับและเงินเพิ่ม ตลอดจนปัญหาการจัดเก็บภาษีที่ถูกต้อง
๗.๕ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบถึงบทบาทของตนเองเกี่ยวกับภาษีที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง รวมทั้งเตรียมความพร้อมใน
การปฏิบัติตามกฎหมายใหม่ เพื่อให้ท้องถิ่นมีการพัฒนาให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจัดเก็บภาษี และเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่
กำหนดไว้
๘. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ท่านละ ๓,๙๐๐ บาท (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
๘.๑ ค่าลงทะเบียนอบรมระยะเวลา ๓ วัน เป็นเงิน ท่านละ ๓,๙๐๐ บาท (ไม่รวมค่าที่พัก) เพือ่ เป็นค่าเอกสาร
ประกอบการฝึกอบรม อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าสถานที่จัดอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์

เครื่องเขี ยน และค่าใช้ จ่ายอื่นที่จำเป็ น สามารถเบิ กได้ เต็ มจำนวนตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว่าด้ วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ ข้อ ๒๘ (๑) หรือตามที่ระเบียบหน่วยงานรัฐอื่นกำหนดไว้
๘.๒ ผู้เข้ารับการอบรมจากส่วนราชการของกระทรวงและกรมต่าง ๆ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจาก ต้นสังกัดตาม
ระเบีย บกระทรวงการคลัง สำหรับบุค ลากรองค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่นสามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๒๘ (๑)
ส่วนค่าพาหนะ ค่าที่พัก และค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางก่อนและหลังวันฝึกอบรมสามารถเบิกจ่ายจากงบประมาณต้น
สังกัดของผู้เข้ารับการอบรมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๕๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๙ เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว
๙. การมีสิทธิ์รบั ใบรับรองการฝึกอบรมจากมหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าวจะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองการฝึกอบรมจากมหาวิทยาลัยศิลปากร
โดยสำนักงานบริการวิชาการ ทั้งนี้ จะต้องมีเวลาเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาทั้งหมด
๑๐. ช่องทางการสมัคร
ท่านสามารถสมัครเข้ารับการฝึกอบรมได้ในหลากหลายช่องทาง ดังต่อไปนี้
E-mail : 5599training@gmail.com
ID Line : 59training
Facebook : อบรมคนท้องถิ่น
Website : www.training59.com
หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่
คุณรุ่งทิพย์ : หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๕ ๕๐๒ ๒๓๓๕
๑๑. วิธีการชำระค่าลงทะเบียน
ทางสำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอรับชำระเงินค่าลงทะเบียนอบรมเป็น “เงินสด” ในวันรายงาน
ตัวและรับลงทะเบียนวันแรกของการอบรมเท่านั้น หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีความจำเป็นต้องชำระเงินด้วยวิธีการอื่น
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่การเงินโดยตรงที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๕ ๒๒๒ ๔๒๑๘
๑๒. การสำรองห้องพัก
ผู้เข้าอบรมสามารถสำรองห้องพักกับทางโรงแรมโดยตรงในกลุ่มอบรมของทางมหาวิทยาลัย
• โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ ๐๒ ๔๒๒ ๙๒๒๒ แผนสำรองห้องพัก
• โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ ๐๕๓ ๒๒๔ ๓๓๓
• โรงแรมเฟิร์สแปซิฟิคโฮเทลแอนด์คอนเวนชั่น จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ ๐๘๑ ๒๖๗ ๕๔๑๘ , ๐๓๘ ๔๒๖ ๓๕๒-๔
• โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่รีสอร์ทเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์ ๐๘๙ ๔๘๐ ๖๗๙๘ , ๐๒ ๖๖๑ ๒๙๙๙
ส่งใบจองห้องพัก โทรสาร ๐๒ ๖๖๑ ๒๓๘๙ หรือ

(อาจารย์ ดร.ศรายุทธ แสนมี)
ผู้อำนวยการสำนักงานบริการวิชาการ
ปฏิบตั ิการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร

กำหนดการโครงการอบรมเพือ่ พัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตร
“การเตรียมการในการจัดเก็บภาษีในปี ๒๕๖๔ ภายใต้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒
การวิเคราะห์ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง เกษตรกรรม ทีอ่ ยู่อาศัย การคืนเงินภาษี
การบังคับภาษีค้างชำระ การยึด อายัด ขายทอดตลาดทรัพย์สิน และการจัดเก็บภาษีป้าย
ตามร่างกฎกระทรวงใหม่ ฉบับที่... (พ.ศ.....)” รุ่นที่ ๑ – รุ่นที่ ๕
บรรยายโดย อาจารย์ชรินทร์ สัจจามั่น
ผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายการคลังและพัฒนารายได้ กรมส่งเสริมการปกครองท้อท้องถิ่น
.........................................................................................................................................................................................................
วันแรกของการอบรม
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
ลงทะเบียน/รับเอกสาร
วันที่สองของการอบรม
เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.
พิธีเปิดการฝึกอบรม
๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
“การดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม พ.ร.บ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง”
- การออกคำสัง่ แต่งตัง้ พนักงานสำรวจข้อมูลทีด่ ินสิ่งก่อสร้างและอายุของโรงเรือน/สิง่ ปลูกสร้าง
- การสำรวจและการจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
- การใช้บญ
ั ชีเปรียบเทียบโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างของกรมธนารักษ์
- การแบ่งประเภททีด่ ินและสิง่ ปลูกสร้าง
- การปิดประกาศและการส่งบัญชีรายการทีด่ ินและสิง่ ปลูกสร้างให้ผู้เสียภาษี
- การแก้ไขบัญชีรายการทีด่ ินและสิง่ ปลูกสร้าง
- การแจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิง่ ปลูกสร้าง
- ขั้นตอนการจัดทำและประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์สินของที่ดินและสิง่ ปลูกสร้าง
อัตราภาษีและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
*** การคำนวณราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน-สิง่ ปลูกสร้าง-สิง่ ปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด
- การคิดคำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน
- การประเมินภาษี
*** ฐานภาษีทดี่ ินสิ่งปลูกสร้าง สิง่ ปลูกสร้างทีเ่ ป็นห้องชุด
*** การยกเว้นมูลค่าของฐานภาษี - อัตราภาษี – การลดและการยกเว้นภาษี
*** วิธีการคำนวณภาษี
- ทีด่ ินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประกอบการเกษตร-อยู่อาศัย-ห้องชุด
- ทีด่ ินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่นนอกจากที่อยู่อาศัยและการเกษตร
- ทีด่ ินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้วา่ งเปล่าไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ
- ทรัพย์สินที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีตาม ม.8 และการพิจารณาทรัพย์สิน
บางประเภทที่ได้รับการยกเว้น 11 ประเภท มีประเภทใดบ้าง
- การแจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิง่ ปลูกสร้าง
*** วิธีการส่งหนังสือแจ้งประเมิน
*** กรณีหากไม่สามารถจัดส่งหนังสือแจ้งประเมินได้
*** กรณีประเมินภาษีผดิ พลาดหรือไม่ครบถ้วน จะต้องดำเนินการอย่างไร
*** กรณีประเมินภาษีต่ำไป หรือรับชำระภาษีไว้เกินกว่าจำนวนจะดำเนินการอย่างไร
- การรับชำระ เบีย้ ปรับ เงินเพิ่มกรณีภาษีเกินกำหนดระยะเวลา
*** การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
- กรณีมอบให้ส่วนราชการอื่นรับชำระภาษีแทน อปท.
- รับชำระทางไปรษณีย์ และ การชำระภาษีทางธนาคารกรุงไทย
*** การขอผ่อนชำระภาษี - การเร่งรัดภาษีค้างชำระ - การคิดเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม
- การขอรับและการคืนเงินภาษีพร้อมอัตราดอกเบีย้

*** การยื่นคำร้องและระยะเวลา
*** การแจ้งผลการพิจารณา การออกคำสัง่ คืนเงิน
*** อัตราดอกเบีย้ ทีต่ ้องจ่ายคืนให้ผู้เสียภาษี
- การอุทธรณ์การประเมินภาษี
*** สิทธิการคัดค้านและการขอให้ทบทวน
*** ระยะเวลาการยื่นคำร้อง
*** ระยะเวลาการพิจารณาคำร้อง และการแจ้งผลการพิจารณา ต่อผูบ้ ริหารท้องถิ่น
*** การอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี
*** การยกอุทธรณ์ และการขยายเวลาการพิจารณาอุทธรณ์
*** การแจ้งคำวินิจฉัยอทุธรณ์พร้อมเหตุผล
*** สิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยและสิทธิการฟ้องศาลของผู้อุทธรณ์
*** การขอให้ทุเลาการชำระภาษี
*** การออกคำสัง่ และการเพิกถอนคำสั่งให้ทุเลาการชำระภาษี
- แนวทางการบังคับภาษีค้างชำระ
*** การยึดอายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินตามคำพิพากษาศาล/ตามกฎหมายเฉพาะ
*** แนวทางการดำเนินการยึดทรัพย์สิน
*** การรักษาทรัพย์สินที่ยดึ ไว้
*** แนวทางการดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินทีย่ ึด
*** แนวทางการดำเนินการอายัดทรัพย์สิน
- แนะวิธีการคำนวณ การกรอกแบบบัญชีต่างๆ ทั้ง ๑๑ แบบฟอร์ม
*** ราคาประเมินทุนทรัพย์ทดี่ ินและสิง่ ปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑)
*** ราคาประเมินห้องชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด (ภ.ด.ส.๒)
*** แบบบัญชีรายการทีด่ ินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓)
*** แบบบัญชีรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.๔)
*** แบบแจ้งการเปลีย่ นแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิง่ ปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๕)
*** หนังสือแจ้งการประเมินภาษีทดี่ ินและสิง่ ปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๖)
*** แบบแสดงรายการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๗)
*** แบบแสดงรายการคำนวณภาษีอาคารชุด/ห้องชุด (ภ.ด.ส.๘)
*** แบบคำร้องขอคืนเงินภาษี (ภ.ด.ส.๙)
*** แบบคำร้องคัดค้านการประเมินภาษี (ภ.ด.ส.๑๐)
*** แบบใบเสร็จรับเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑๑)

วันที่สามของการอบรม
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. บรรยายในหัวข้อ “กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ.ภาษีทดี่ ินและสิง่ ปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒”
๑. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องยกเว้นภาษีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นทรัพย์สินของมูลนิธิ หรือ
องค์การหรือสถานสาธารณกุศล ประกาศราชกิจจาฯ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒
๒. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาทรัพย์สินของเอกชนเฉพาะส่วนที่ได้
ยินยอมให้ทางราชการจัดให้ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ ประกาศราชกิจจาฯ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒
๓. หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณการยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งเจ้าของเป็น
บุคคลธรรมดาใช้เป็นที่อยู่อาศัยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร
ประกาศราชกิจจาฯ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒
๔. กฎกระทรวงกำหนดทรัพย์สินที่ได้รับการยกเว้นจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒
ประกาศราชกิจจาฯ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๕. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
พ.ศ.๒๕๖๒ ประกาศราชกิจจาฯ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒
๖. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการดำเนินการตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศราชกิจจาฯ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒
๗. กฎกระทรวงกำหนดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๖๕๒
ประกาศราขกิจจาฯ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒
๘. กฎกระทรวง กำหนดที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่
สภาพประกาศราชกิจจาฯ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒

๙. กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ อัตราภาษี และ
รายละเอียดอื่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประกาศราชกิจจาฯ
วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒
๑๐. กฎกระทรวง การผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประกาศฯ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒
๑๑. กฎกระทรวง การงดหรือลดเบี้ยปรับ พ.ศ.๒๕๖๒ ประกาศราชกิจจาฯ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓
๑๒. กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณมูลค่าที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
ที่ไม่มีราคาประเมินทุนทรัพย์ พ.ศ.๒๕๖๒ ประกาศราชกิจจาฯ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓
๑๓. ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดเก็บภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีการใช้ประโยชน์หลายประเภท ประกาศราชฯ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓
๑๔. ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่องเหตุจำเป็นทางราชการซึ่งบุคคลธรรมดา
ต้องย้ายชื่อออกจากทะเบียนบ้าน ประกาศราชฯ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓
๑๕. ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยกเว้นมูลค่า
ของฐานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งเจ้าของเป็นบุคคลธรรมดาใช้ประโยชน์ในการประกอบ
เกษตรกรรม ประกาศราชฯ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓
๑๖. พระราชกฤษฎีกา ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๓ ประกาศราชฯ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓
๑๗. ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ใน
การประกอบ เกษตรกรรม ประกาศราชกิจจาฯ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓
๑๘. ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย
ประกาศราชกิจจาฯ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓
วันที่สามของการอบรม (ต่อ) บรรยายในหัวข้อ “การจัดเก็บภาษีป้าย ตาม พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๑๐”
- ความหมายและหลักเกณฑ์ที่เป็นองค์ประกอบในการพิจารณาว่าลักษณะสิง่ ใดคือ “ป้าย”
- ป้ายที่ต้องเสียภาษี และ ป้ายที่ไม่ต้องเสียภาษี
- แนวคำพิพากษาฎีกาทีเ่ กี่ยวกับป้ายตามมาตรา ๖
- ผู้ที่มีหน้าที่ในการเสียภาษี ตามมาตรา ๑๘ ซึ่งไม่ใช่กรณีเป็นเจ้าของป้าย
- ข้อยกเว้นการจัดเก็บภาษีป้ายตามมาตรา ๘
- จะพิจารณาว่าป้ายใดจะถือเป็นป้ายโรงเรียนเอกชน มาตรา ๘ (๙)
- ป้ายที่ตดิ ตัง้ หรือทีแ่ สดงไว้ที่ล้อเลื่อน
- ป้ายตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๒ ( พ.ศ. ๒๕๓๕)
- การส่งคำสัง่ เป็นหนังสือ หนังสือแจ้งการประเมิน
- การยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย การคิดคำนวณป้าย ป้ายได้รับยกเว้นกรณีไม่ถึงเกณฑ์
- ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐
กำหนดอัตราใหม่ มีผลบังคับใช้เริ่ม ๑ มกราคม ๒๕๖๔ จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓
๑. ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน
๒. ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศหรือปนภาพหรือเครื่องหมายอื่น
๓. (ก) ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย ไม่ว่าจะมีภาพและหรือเครื่องหมายใด ๆ
(ข) ป้ายที่มีอักษรไทยทัง้ หมด หรือบางส่วนอยู่ใต้และหรืออยูต่ ่ำกว่าอักษรต่างประเทศ
๔. ป้ายที่ใช้เครื่องจักรกล ป้ายอักษรวิ่ง และป้ายจออิเล็กทรอนิกส์ ที่มีการโฆษณามากกว่า
หนึง่ ภาพใน ๖๐ วินาที
- ซักถาม-ตอบปัญหา
เวลา ๑๖.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. พิธีปิดการฝึกอบรมและมอบประกาศนียบัตร
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หมายเหตุ
๑) รับประทานอาหารว่าง ช่วงเช้า เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. ช่วงบ่าย เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.
๒) รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
๓) กำหนดการอบรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
๔) เนื้อหาการบรรยายอาจมีการปรับเปลี่ยน/เพิ่มเติม ได้ตามความเหมาะสม

ใบสมัครเข้ารับการอบรมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น
หลักสูตร "การเตรียมการในการจัดเก็บภาษีในปี ๒๕๖๔ ภายใต้ พ.ร.บ.ภาษีทดี่ ินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒
การวิเคราะห์ประเภทการใช้ประโยชน์ทดี่ ิน สิ่งปลูกสร้าง เกษตรกรรม ที่อยูอ่ าศัย
การคืนเงินภาษี การบังคับภาษีค้างชำระ การยึด อายัด ขายทอดตลาดทรัพย์สิน
และการจัดเก็บภาษีป้ายตามร่างกฎกระทรวงใหม่ ฉบับที่... (พ.ศ.....)” รุ่นที่ ๑ – รุ่นที่ ๕
โดย สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อ เทศบาล/อบต./อบจ....................................................................................อำเภอ....................................................................
จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย์...................................โทรศัพท์................................................................
***E–mail หรือ ID Line ของท่านสำหรับการยืนยันการสมัคร...................................................................(โปรดระบุ)***
มีความประสงค์ เข้ารับการอบรม รุ่นที่...............................ระหว่างวันที่.........................................................................................
รายชื่อดังต่อไปนี้ (กรุณาเขียนด้วยตัวบรรจงเพื่อการออกใบเสร็จและใบประกาศนียบัตร)
๑. ชื่อ...........................................................ตำแหน่ง..............................................โทร..................................ไซส์เสื้อ....................
๒. ชื่อ...........................................................ตำแหน่ง..............................................โทร..................................ไซส์เสื้อ....................
๓. ชื่อ...........................................................ตำแหน่ง..............................................โทร..................................ไซส์เสื้อ....................
อาหารมุสลิม จำนวน..............คน

อาหารทั่วไป จำนวน..............คน

อาหารอื่น ๆ (โปรดระบุ) จำนวน..............คน

(ลงชื่อ).........................................................ผูม้ อี ำนาจอนุมตั ิ
(.........................................................)
ตำแหน่ง.................................................................
ช่องทางการสมัคร : สมัครผ่านเว็ปไซต์ออนไลน์ : www.training59.com ทางอีเมล์ : 5599training@gmail.com
ทาง ID Line : 59training และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณรุ่งทิพย์ : โทร ๐๙๕ ๕๐๒ ๒๓๓๕
การชำระเงิน : ค่าลงทะเบียน ท่านละ ๓,๙๐๐ บาท (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
ทางสำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอรับชำระเงินค่าลงทะเบียนอบรมเป็น “เงินสด” ในวันรายงาน
ตัวและรับลงทะเบียนวันแรกของการอบรมเท่านั้น หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีความจำเป็นต้องชำระเงินด้วยวิธีการอื่น
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่การเงินโดยตรงที่ คุณวิราวรรณ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๙ ๔๔๖ ๙๒๖๖
รับฟรี !!!! เสื้อคอโปโลตราสัญลักษณ์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดสีเสื้อ)
ขนาดรอบอก
ผู้ชาย
ผู้หญิง

S
40
-

M
42
36

L
44
38

XL
46
40

XXL
48
42

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------QR-Code เพื่อสมัครอบรม
หมายเหตุ ๑) เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับสมัครจะประสานทางโทรศัพท์เพื่อยืนยันการจัดอบรมก่อนถึงกำหนดการอบรมจริง ๗ วัน
๒) กรณีมีการยกเลิกการฝึกอบรม ทางมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์รับผิดชอบเฉพาะผู้ที่ชำระค่าลงทะเบียนแล้วเท่านั้น
๓) แบบฟอร์มใบสมัครนี้ สามารถถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในการสมัครเข้ารับการอบรมได้

