
 
รายละเอียดการฝึกอบรม 

โครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง   

 
๑. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม   
 เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล อย่างน้อยแห่งละ 2 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
จัดเก็บรายได้และผู้ปฏิบัติงานส ารวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล    
ที่ประสงค์จะเข้ารับการฝึกอบรมและได้ช าระเงินค่าลงทะเบียนแล้ว 

๒. หัวข้อฝึกอบรม 
     ๒.๑ การพัฒนารายได้ท้องถิ่น  

๒.2 หลักการและสาระส าคัญของกฎหมายภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง  
     ๒.3 การส ารวจและประเมินราคาทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
     ๒.4 การส ารวจและการประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
 ๒.5 การประเมิน การช าระภาษี การพิจารณาอุทธรณ์ และการบังคับภาษีค้างช าระ 
         ๒.6 การน าข้อมูลรูปแปลงที่ดินไปใช้ประโยชน์ในการจัดเก็บภาษี 

๓. การช าระเงินค่าลงทะเบียน 
 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมน าเงินค่าลงทะเบียนคนละ 2,๓๐๐ บาท ซึ่งค่าลงทะเบียนดังกล่าวไม่รวม         
ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าเช่าที่พัก (ให้ส ารองห้องพักด้วยตนเอง)  ไปช าระผ่านธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) ทุกสาขา โดยหากรุ่นใดมีผู้ประสงค์จะเข้ารับการฝึกอบรมช าระเงินค่าลงทะเบียนครบตามจ านวนคน    
ที่ก าหนด รุ่นละ 470 คนแล้ว ธนาคารจะปิดรับการช าระเงินส าหรับรุ่นนั้น ให้ผู้ที่ประสงค์จะเข้ารับการฝึกอบรม
ลงทะเบียนช าระเงินในรุ่นอ่ืนต่อไป  

๔. การโอนเงินและการกรอกรายละเอียดการช าระค่าลงทะเบียน 
 การช าระเงินค่าเข้าร่วมฝึกอบรม ให้ใช้แบบใบแจ้งการช าระเงินค่าเข้ารับการฝึกอบรม กรมส่งเสริม   
การปกครองท้องถิ่น ชื่อหลักสูตร : โครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเตรียม    
ความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นแบบฟอร์มในการโอนเงิน จ านวนคนละ 2,๓๐๐ บาท          
ซึ่งรุ่น ๑ - ๒๕ จะให้ลงทะเบียนเพ่ือช าระเงินในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๒๖ - ๓๓ จะให้ลงทะเบียนเพ่ือช าระเงิน
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รายละเอียดตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย ๒  

๕. การส่งใบแจ้งยืนยัน 
 หลังจากที่ผู้เข้ารับการอบรมได้ช าระเงินค่าลงทะเบียนแล้ว ให้แจ้งรายชื่อผู้ที่เข้ารับการอบรมให้      
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ก่อนการฝึกอบรมในแต่ละรุ่นไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน ทางโทรสารหมายเลข              
๐-๒๒๔๑-๘๘๙๘ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ 

๖. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้เข้ารับการอบรม 
 ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าเช่าที่พัก ให้เบิกจ่ายจากต้นสังกัด  
 
 
 
 

/7. วันเวลา... 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย ๑ 



รุ่นที่ สถานทีฝึ่กอบรม ระหวา่งวนัที่

วนั เดือน ปี เวลา

1 โรงแรมสีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก 18 - 20 มิถนุายน 2562 18 มิถนุายน 2562 08.30 - 12.00 น. หอ้งแกรนด์บอลรูม 1
2 โรงแรมสีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก 19 - 21 มิถนุายน 2562 19 มิถนุายน 2562 08.30 - 12.00 น. หอ้งแกรนด์บอลรูม 2
3 โรงแรมสีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก 25 - 27 มิถนุายน 2562 25 มิถนุายน 2562 08.30 - 12.00 น. หอ้งแกรนด์บอลรูม 1
4 โรงแรมสีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก 26 - 28 มิถนุายน 2562 26 มิถนุายน 2562 08.30 - 12.00 น. หอ้งแกรนด์บอลรูม 2
5 โรงแรมสีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก 2 - 4 กรกฎาคม 2562 2 กรกฎาคม 2562 08.30 - 12.00 น. หอ้งแกรนด์บอลรูม 1
6 โรงแรมสีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก 3 - 5 กรกฎาคม 2562 3 กรกฎาคม 2562 08.30 - 12.00 น. หอ้งแกรนด์บอลรูม 2
7 โรงแรมสีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก 9 - 11 กรกฎาคม 2562 9 กรกฎาคม 2562 08.30 - 12.00 น. หอ้งแกรนด์บอลรูม 1
8 โรงแรมสีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก 10 - 12 กรกฎาคม 2562 10 กรกฎาคม 2562 08.30 - 12.00 น. หอ้งแกรนด์บอลรูม 2
9 โรงแรมสีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก 23 - 25 กรกฎาคม 2562 23 กรกฎาคม 2562 08.30 - 12.00 น. หอ้งแกรนด์บอลรูม 1

10 โรงแรมสีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก 24 - 26 กรกฎาคม 2562 24 กรกฎาคม 2562 08.30 - 12.00 น. หอ้งแกรนด์บอลรูม 2
11 โรงแรมสีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก 30 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2562 30 กรกฎาคม 2562 08.30 - 12.00 น. หอ้งแกรนด์บอลรูม 1
12 โรงแรมสีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก 31 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2562 31 กรกฎาคม 2562 08.30 - 12.00 น. หอ้งแกรนด์บอลรูม 2
13 โรงแรมสีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก 6 - 8 สิงหาคม 2562 6 สิงหาคม 2562 08.30 - 12.00 น. หอ้งแกรนด์บอลรูม 1
14 โรงแรมสีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก 7 - 9 สิงหาคม 2562 7 สิงหาคม 2562 08.30 - 12.00 น. หอ้งแกรนด์บอลรูม 2
15 โรงแรมสีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก 14 - 16 สิงหาคม 2562 14 สิงหาคม 2562 08.30 - 12.00 น. หอ้งแกรนด์บอลรูม 1
16 โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร 19 - 21 สิงหาคม 2562 19 สิงหาคม 2562 08.30 - 12.00 น. หอ้งธนบรีุฮอลล์
17 โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร 22 - 24 สิงหาคม 2562 22 สิงหาคม 2562 08.30 - 12.00 น. หอ้งธนบรีุฮอลล์
18 โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร 26 - 28 สิงหาคม 2562 26 สิงหาคม 2562 08.30 - 12.00 น. หอ้งธนบรีุฮอลล์
19 โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร 29 - 31 สิงหาคม 2562 29 สิงหาคม 2562 08.30 - 12.00 น. หอ้งธนบรีุฮอลล์
20 โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร 2 - 4 กนัยายน 2562 2 กนัยายน 2562 08.30 - 12.00 น. หอ้งเรสซิเด้นซ์
21 โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร 5 - 7 กนัยายน 2562 5 กนัยายน 2562 08.30 - 12.00 น. หอ้งเรสซิเด้นซ์
22 โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร 9 - 11 กนัยายน 2562 9 กนัยายน 2562 08.30 - 12.00 น. หอ้งเรสซิเด้นซ์
23 โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร 12 - 14 กนัยายน 2562 12 กนัยายน 2562 08.30 - 12.00 น. หอ้งเรสซิเด้นซ์
24 โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร 16 - 18 กนัยายน 2562 16 กนัยายน 2562 08.30 - 12.00 น. หอ้งเรสซิเด้นซ์
25 โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร 19 - 21 กนัยายน 2562 19 กนัยายน 2562 08.30 - 12.00 น. หอ้งเรสซิเด้นซ์
26 โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร 4 - 6 พฤศจิกายน 2562 4 พฤศจิกายน 2562 08.30 - 12.00 น. หอ้งเรสซิเด้นซ์
27 โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร 7 - 9 พฤศจิกายน 2562 7 พฤศจิกายน 2562 08.30 - 12.00 น. หอ้งเรสซิเด้นซ์
28 โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร 11 - 13 พฤศจิกายน 2562 11 พฤศจิกายน 2562 08.30 - 12.00 น. หอ้งเรสซิเด้นซ์
29 โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร 14 - 16 พฤศจิกายน 2562 14 พฤศจิกายน 2562 08.30 - 12.00 น. หอ้งเรสซิเด้นซ์
30 โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร 18 - 20 พฤศจิกายน 2562 18 พฤศจิกายน 2562 08.30 - 12.00 น. หอ้งเรสซิเด้นซ์
31 โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร 21 - 23 พฤศจิกายน 2562 21 พฤศจิกายน 2562 08.30 - 12.00 น. หอ้งเรสซิเด้นซ์
32 โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร 25 - 27 พฤศจิกายน 2562 25 พฤศจิกายน 2562 08.30 - 12.00 น. หอ้งเรสซิเด้นซ์
33 โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร 28 - 30 พฤศจิกายน 2562 28 พฤศจิกายน 2562 08.30 - 12.00 น. หอ้งเรสซิเด้นซ์

หมายเหตุ : 
1 โรงแรมสีดารสีอรท์ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก  หมายเลขโทรศัพท ์0-3738-5154-6  โทรสาร 0-3738-5162
2 โรงแรมรเิวอรไ์ซด์ เขตบางพลัด กรงุเทพมหานคร โทรศัพท0์-2883-1588

๓ รุ่นที ่๒๖ - ๓๓ จะเปดิใหล้งทะเบยีนตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ เปน็ต้นไป 

4 ติดต่อประสานงาน นายจมุพล สมุทรวนิิจพันธุ์ , นายผจญ มหนัตปญัญ์ และนางสังวาน เกิดมีสุข

หมายเลขโทรศัพท์ 0-2241-0755 , 0-2241-9000 ตอ่ 1426-1432  โทรสาร 0-2241-8898

รายละเอียดระยะเวลาในการฝึกอบรม

โครงการฝึกอบรมบคุลากรขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพ่ือเตรยีมความพรอ้มรองรบัการจดัเก็บภาษีทีด่ินและสิ่งปลูกสรา้ง

จ านวน 33 รุ่น ๆ ละ 470 คน รวมทัง้สิ้น 15,510 คน

วนัรายงานตัว สถานทีร่ายงานตัว / 
ฝึกอบรม
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7. วันเวลาและสถานที่อบรม 

 



 
 
 

ที่ว่างส าหรับติดส าเนาเอกสารรับช าระเงินจากธนาคาร 
 
 

_______________________________________________________________________________ 
 

 ใบแจ้งการช าระเงินค่าเข้ารับการฝึกอบรม  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
ชื่อหลักสูตร :  โครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อม 

                           รองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง               
                                                                                 รหัสหลักสูตร                                                                                                                                                                                                                                                       
               

 รหัสรุ่น 
 

ชื่อ-สกุล  ผู้เข้ารับการฝึกอบรม :  _____________________________________ 
 

ต าแหน่ง : ______________________________________________________   
 

ชื่อหน่วยงาน : ___________________________________________________ 
 

อ าเภอ : ______________________________จังหวัด : ___________________________________ 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

แบบฟอร์มการช าระผ่าน  บมจ.  ธนาคารกรุงไทย                                                 ส่วนของธนาคาร 
 

Company Code  :  ๙2๔9   ค่าลงทะเบียนโครงการฝึกอบรม สถ.                  วันที_่______________                                                                                                          
              สาขา_______________ 
 
ชื่อ-สกุล  ผู้เข้ารับการฝึกอบรม :  _______________________________________ 
 

รหัสหลักสูตร-รหัสรุ่น  (Ref.No.๑)  :                           

                                                                                                  

รหัสรุ่น 
 

รหัสหน่วยงาน (Ref.No.๒)  :    
                                                        รหัส เทศบาล/อบต.          
จ านวนเงินค่าเข้ารับการฝึกอบรม (ตัวเลข) :     2,๓๐๐  บาท 
 

จ านวนเงินค่าเข้ารับการฝึกอบรม (ตัวอักษร) :    สองพันสามร้อยบาทถ้วน 
 

ค่าธรรมเนียมการช าระผ่านธนาคาร ๑๐ บาท/รายการ 
                                                                               ลงชื่อ ผู้น าฝาก______________________ 
                                                                               โทรศัพท์ ผู้น าฝาก ___________________ 

 
ขอสงวนสิทธิ์ปิดระบบการช าระเงินเม่ือจ านวนผู้เข้ารับอบรมครบ 47๐ คน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
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สิ่งท่ีส่งมาด้วย ๒ 

๙ 
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ค าอธิบายการกรอก 
ใบแจ้งการช าระเงินค่าเข้ารับการฝึกอบรม  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ชื่อหลักสูตร   :  ให้กรอก โครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อม 
รองรับการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง   

รหัสหลักสูตร :  ให้กรอก  ประกอบด้วยตัวเลข ๔ หลักแรก (ส าหรับหลักสูตรนี้คือหมายเลข  ๙๙94)   
รหัสรุ่น  :        ให้กรอก   ประกอบด้วยตัวเลข ๒ หลักหลัง (โดยเริ่มต้น ๐๑ หมายถึง รุ่นที่ ๑ หรือ ๐๒ หมายถึง 
                                รุ่นที่ ๒ ............)   
                                  ตัวอย่างเช่น                                        หมายถึง โครงการฝึกอบรมบุคลากร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ ๑ 
ชื่อหน่วยงาน  :   ให้กรอก   เทศบาล/อบต. ที่ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม 
รหัสหน่วยงาน :  ให้กรอก   รหัส อปท. ซึ่งประกอบด้วยตัวเลข ๗ หลัก   
                                    ดูจาก  www.dla.go.th  ซึ่งปรากฏอยู่ด้านหน้าของ web ข้อมูลสารสนเทศ 
จ านวนเงินค่าเข้าร่วมอบรม : ให้กรอก  จ านวนเงินค่าลงทะเบียน   (2,300 บาท/คน) 
                                     

                                               

หมายเหตุ 
             ๑. ผู้ประสงค์เข้ารับการอบรมช าระเงินค่าลงทะเบียนผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) โดยใช้ใบแจ้งการช าระเงินค่าเข้าร่วมอบรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ส่งมาพร้อมนี้ ๑ ใบต่อ  
 การลงทะเบียน ๑ คน 
               ๒. จ านวนเงินที่ช าระให้แก่ธนาคารจะต้องรวมค่าธรรมเนียมจ านวน ๑๐บาทต่อรายการ คือค่าลงทะเบียน
คนละ 2,300 บาท รวมเงินที่ต้องช าระให้แก่ธนาคารคนละ 2,310 บาท 
            ๓. ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมตามข้อ ๒  ให้ผู้ประสงค์เข้ารับการอบรมใช้ส าเนาใบรับฝากเงิน
และใบเสร็จรับเงิน  (DEPOSIT  SLIP  &  RECEIPT SLIP สีฟ้า) ของธนาคารเป็นหลักฐานการจ่ายส าหรับ     
การส่งใช้เงินยืมหรือการขอเบิกเงิน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว762         
ลงวันที่ 21 เมษายน 2552  
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รุน่ที่ สถานทีฝึ่กอบรม ระหว่างวันที่

1 โรงแรมสีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก 18 - 20 มิถุนายน 2562 470 คน 17 พฤษภาคม 2562 12 มิถุนายน 2562

2 โรงแรมสีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก 19 - 21 มิถุนายน 2562 470 คน 17 พฤษภาคม 2562 13 มิถุนายน 2562

3 โรงแรมสีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก 25 - 27 มิถุนายน 2562 470 คน 17 พฤษภาคม 2562 19 มิถุนายน 2562

4 โรงแรมสีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก 26 - 28 มิถุนายน 2562 470 คน 17 พฤษภาคม 2562 20 มิถุนายน 2562

5 โรงแรมสีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก 2 - 4 กรกฎาคม 2562 470 คน 17 พฤษภาคม 2562 26 มิถุนายน 2562

6 โรงแรมสีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก 3 - 5 กรกฎาคม 2562 470 คน 3 มิถุนายน 2562 27 มิถุนายน 2562

7 โรงแรมสีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก 9 - 11 กรกฎาคม 2562 470 คน 3 มิถุนายน 2562 3 กรกฎาคม 2562

8 โรงแรมสีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก 10 - 12 กรกฎาคม 2562 470 คน 3 มิถุนายน 2562 4 กรกฎาคม 2562

9 โรงแรมสีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก 23 - 25 กรกฎาคม 2562 470 คน 3 มิถุนายน 2562 17 กรกฎาคม 2562

10 โรงแรมสีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก 24 - 26 กรกฎาคม 2562 470 คน 3 มิถุนายน 2562 18 กรกฎาคม 2562

11 โรงแรมสีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก 30 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2562 470 คน 2 กรกฎาคม 2562 24 กรกฎาคม 2562

12 โรงแรมสีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก 31 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2562 470 คน 2 กรกฎาคม 2562 25 กรกฎาคม 2562

13 โรงแรมสีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก 6 - 8 สิงหาคม 2562 470 คน 2 กรกฎาคม 2562 31 กรกฎาคม 2562

14 โรงแรมสีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก 7 - 9 สิงหาคม 2562 470 คน 2 กรกฎาคม 2562 1 สิงหาคม 2562

15 โรงแรมสีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก 14 - 16 สิงหาคม 2562 470 คน 2 กรกฎาคม 2562 8 สิงหาคม 2562

16 โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร 19 - 21 สิงหาคม 2562 470 คน

17 โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร 22 - 24 สิงหาคม 2562 470 คน

18 โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร 26 - 28 สิงหาคม 2562 470 คน

19 โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร 29 - 31 สิงหาคม 2562 470 คน

20 โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร 2 - 4 กนัยายน 2562 470 คน

21 โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร 5 - 7 กนัยายน 2562 470 คน

22 โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร 9 - 11 กนัยายน 2562 470 คน

23 โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร 12 - 14 กนัยายน 2562 470 คน

24 โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร 16 - 18 กนัยายน 2562 470 คน

25 โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร 19 - 21 กนัยายน 2562 470 คน

26 โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร 4 - 6 พฤศจิกายน 2562 470 คน

27 โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร 7 - 9 พฤศจิกายน 2562 470 คน

28 โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร 11 - 13 พฤศจิกายน 2562 470 คน

29 โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร 14 - 16 พฤศจิกายน 2562 470 คน

30 โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร 18 - 20 พฤศจิกายน 2562 470 คน

31 โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร 21 - 23 พฤศจิกายน 2562 470 คน

32 โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร 25 - 27 พฤศจิกายน 2562 470 คน

33 โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร 28 - 30 พฤศจิกายน 2562 470 คน

วันปดิระบบ

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

รายละเอียด
การโอนเงิน ฯ 
รุน่ที ่16-33 

จะแจง้ใหท้ราบอีกครัง้

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

ปดิระบบการโอนเงิน ฯ
 ก่อนเข้ารับ
การฝึกอบรม

ไม่น้อยกว่า 7 วัน 
ของแตล่ะรุน่

รายละเอียดการโอนเงินค่าลงทะเบยีนเข้ารับการฝึกอบรม
โครงการฝึกอบรมบคุลากรขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับการจดัเก็บภาษีทีด่นิและสิ่งปลูกสร้าง

หมายเหตุ
จ านวนทีข่อ
เปดิระบบ

วันเปดิระบบ

-3- 
 

 
 
 



      
                                                                                    
              รหัสหลักสูตร-รหัสรุ่น                                           

รหัสรุ่น 

 ใบแจ้งยืนยันเข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเตรียมความพร้อม
รองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
 
ชื่อหน่วยงาน  :  ____________________________________________________________________ 
อ าเภอ : __________________จังหวัด : _______________________โทรศัพท์ : __________________ 
 
  

๑.  ชื่อ-สกุล  ผู้เข้ารับการฝึกอบรม :  ______________________________________________________  
ต าแหน่ง :  _______________________________ระดับ  : _________  โทรศัพท์มือถือ : ____________ 
 

๒.  ชื่อ-สกุล  ผู้เข้ารับการฝึกอบรม :  _____________________________________________________  
ต าแหน่ง :  _______________________________ระดับ  : __________  โทรศัพท์มือถือ : ___________ 
 
 
                                                      อนุญาตให้เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรดังกล่าวได้ 
 
                                                         ลงชื่อ..................................................ผู้บงัคับบัญชา 
                                                                (................................................) 
                                                     ต าแหน่ง ....................................................... 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  หลังจากช าระเงินค่าลงทะเบียนแล้ว ให้ส่งใบแจ้งยืนยันเข้ารับการฝึกอบรมทางโทรสาร หมายเลข  

๐-๒๒๔๑-๘๘๙๘ หรือ e-mail : sangwan.dla.go.th โดยต้องส่งก่อนการฝึกอบรมในแต่ละรุ่น    
ไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ๓ 
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เวลา
วัน

วันทีห่น่ึง



การพฒันารายได้ท้องถิ่น 

(ผู้บริหาร)
(กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

วันทีส่อง

อภิปรายเร่ืองการส ารวจ
และประเมนิราคาทุนทรัพย์
ของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 

(กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
(กรมธนารักษ์)

อภิปรายเร่ืองการส ารวจ
และประเมนิราคาทุนทรัพย์
ของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

(ต่อ)
(กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

(กรมธนารักษ์)

อภิปรายเร่ืองการส ารวจ
และการประกาศบัญชีรายการ

ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 
(กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

วันทีส่าม

อภิปรายเร่ืองการน าข้อมลู
รูปแปลงท่ีดินไปใช้ประโยชน์

ในการจัดเกบ็ภาษี
(กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

อภิปรายเร่ืองการน าข้อมลู
รูปแปลงท่ีดินไปใช้ประโยชน์

ในการจัดเกบ็ภาษี
(ต่อ)

(กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

หมายเหต ุ: อาจเปลีย่นแปลงตารางการฝึกอบรมน้ีไดต้ามความเหมาะสม
เวลา 10.00 - 10.10 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดืม่ เวลา 14.30 - 14.40 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดืม่
เวลา 12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 18.00 - 19.00 น. พักรับประทานอาหารเยน็

รายงานตัวรับลงทะเบียน

อภิปรายเร่ืองหลักการและสาระส าคัญ
ของกฎหมายภาษท่ีีดินและส่ิงปลูกสร้าง

(กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
(ส านักงานเศรษฐกจิการคลัง)

อภิปรายเร่ืองการประเมนิ การช าระภาษ ี
การพจิารณาอทุธรณ์ 

และการบังคับภาษค้ีางช าระ
(กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

ตารางการฝึกอบรม
โครงการฝึกอบรมบคุลากรขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับการจดัเก็บภาษีทีด่นิและสิ่งปลูกสร้าง

ระหว่างวันที ่ 18 มิถุนายน - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

08.30 - 12.00 น. 13.00 - 14.30 น. 14.30 - 18.00 น.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 4 



 



 



 



 

 

ใบยืนยันการจองห้องพักโรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ 

โครงการฝึกอบรมบุคลากรของ อปท. เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

ระหว่างวันที่  ............................................................................................................................. 
 
1. ช่ือ – นามสกุล  ............................................................................  โทรศัพท์มือถือ  .......................................... 

หน่วยงาน  .......................................................................จังหวัด.................................โทร................................ 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร..................................................................................................................พกัคู่กับ 

   ช่ือ – นามสกุล  ............................................................................  โทรศัพท์มือถือ  .......................................... 
หน่วยงาน  .......................................................................จังหวัด.................................โทร................................ 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร............................................................................................................................. 
 

2. ช่ือ – นามสกุล  ............................................................................  โทรศัพท์มือถือ  .......................................... 
หน่วยงาน  .......................................................................จังหวัด.................................โทร................................ 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร..................................................................................................................พักคู่กับ 

   ช่ือ – นามสกุล  ............................................................................  โทรศัพท์มือถือ  .......................................... 
หน่วยงาน  .......................................................................จังหวัด.................................โทร................................ 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร............................................................................................................................. 
 

 ขอส ารองห้องพักที่โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ เชิงสะพานกรุงธน 

  ห้องพักเด่ียว ……..ห้อง  ราคา 1,200.- บาท / คืน (รวมอาหารเช้า) 
 

วันที่เข้าพัก............................................วันท่ีออก.................................................... 
 

  ห้องพักคู่ …………..ห้อง  ราคา 1,200.- บาท / คืน (รวมอาหารเช้า) 
 

วันที่เข้าพัก..................................................วันท่ีออก............................................... 

การช าระเงิน จ่ายตรงท่ีโรงแรม ฯ 
หมายเหตุ 1. กรณีที่ไม่เข้าพักตามวันและเวลาที่ก าหนดไว้ โปรดติดต่อกลับฝ่ายส ารองห้องพัก 
  2. ท่านใดมีความประสงค์จะพักต่อหลังเสร็จสิ้นงานประชุม ทางโรงแรมยินดีที่จะให้ท่านพักได้                
ในราคาพิเศษน้ี  แต่ต้องแจ้งให้โรงแรมทราบล่วงหน้า 
 

แผนกส ารองห้องพัก โทรศัพท์  0-2883-1588 ต่อ 1016 
   โทรสาร 0-2435-1642 , 0-2883-1580 
   e-mail : sale@riversidebangkok.com 
   line ID : @riversidebangkok 
 
 

mailto:sale@riversidebangkok.com

