โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
“กลยุทธ์การติดตามเร่งรัดหนี้ค้างชาระ การจาหน่ายลูกหนี้ ภาษีป้าย ภาษีบารุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
พร้อมแนวทางการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน
และเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานตาม ร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของท้องถิ่น พ.ศ. ....”
------------------------------------------------๑. หลักการและเหตุผล
รายได้จากการจัดเก็บภาษีจากประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็น กรุงเทพมหานคร เมือง
พัทยา เทศบาล องค์การบริหารส่วนตาบล นั้น ถือเป็นรายได้ที่สาคัญส่วนหนึ่งในการนามาพัฒนาสิ่งบริการสาธารณะ
เพื่อประชาชนในพื้นที่เขตปกครองของตน โดยจะต้องดาเนินการตามระเบียบกฎหมาย พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ.2510
พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 และ พ.ร.บ.ภาษีบารุงท้องที่ พ.ศ.2508 ประกาศ กฎกระทรวงตลอดจน
หนังสือซักซ้อมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งภาษีแต่ละประเภทจะมีกาหนดห้วงระยะเวลาในการดาเนินงาน เช่น ห้วงระยะเวลาใน
การยื่นแบบแสดงรายการ ระยะเวลาการแจ้งประเมิน ระยะเวลาการชาระภาษี ที่แตกต่างกันออกไปตามลักษณะของ
ภาษีนั้นๆ ซึ่งแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อจัดเก็บรายได้ของเจ้าหน้าที่ ยังพบปัญหาติดขัดอันเนื่องมาจากความไม่
เข้าใจในกฎหมายและไม่สามารถบังคับใช้อานาจตามกฎหมายได้ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนยื่นแบบแสดงรายการภาษี
การเลือกใช้ดุลยพินิจในประเมินภาษี การกาหนดอัตรา การแจ้งประเมิน การคิดค่าปรับ เงินเพิ่ม การแจ้งประเมิน
การอุทธรณ์ การติดตามเร่งรัดหนี้ค้างชาระ บังคับภาษีค้างชาระตามระเบียบวิธียึดอายัดและการบังคับภาษีค้างชาระใน
กรณีที่จะต้องดาเนินการฟ้องคดีในศาลภาษีอากร และในแต่ละขั้นตอนจะต้องถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ อีกด้วย
ขณะเดียวกันรัฐบาลโดยกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการดาเนินการจัดทาร่างพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ที่ปรับปรุงใหม่ ซึ่งจะนามาบังคับใช้แทนพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 และพระราชบัญญัติภาษี
บารุงท้องที่ พ.ศ. 2508 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ทั้งนี้ การเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามร่างกฎหมายที่เสนอ
เป็นการปรับปรุงการเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบารุงท้องที่ตามกฎหมายที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) สามารถจัดเก็บภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพการณ์ที่
เป็นอยู่ในปัจจุบันมากขึน้ ซึง่ ร่าง พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดังกล่าวนี้ คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ได้ตามเป้าหมาย
ภายในปี 2562 โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการเปิดรับฟังความคิดเห็นของทุกส่วน ก่อนรวบรวมและบรรจุในร่างกฎหมาย
เพื่อเสนอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณาในวาระ 2 และวาระ 3 ภายในเดือน มี.ค. 2561 นี้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เล็งเห็นความสาคัญในปัญหาดังกล่าว
และได้หาแนวทางเพื่อพัฒนาศักยภาพในการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นท้องถิ่นตลอดจนการบังคับการจัดเก็บภาษีที่ค้างชาระ
และเพื่อป้องกันข้อทักท้วงกรณีของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ตรวจสอบการจัดเก็บภาษีที่ตรวจพบว่ามีการ
จัดเก็บภาษีแต่ละประเภทไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องรับผิดทางละเมิด โดยการชดใช้เงินคืนแทน หรือให้เรียก
เก็บเงินภาษีเพิ่มจากผู้เสียภาษีในหลาย ๆ กรณี ซึ่งล้วนแต่มีผลกระทบต่อท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง
จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานเจ้าหน้าที่ ทราบแนวทาง วิธีการ ขั้นตอนการจัดเก็บ ภาษี ตลอดจนปัญหา
การจัดเก็บภาษีที่ถูกต้องและสามารถนาไปปฏิบัติได้จริง ในด้านการจัดเก็บภาษี และลดข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ
2. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานเจ้าหน้าที่ ทราบและเข้าใจในการบังคับการจัดเก็บภาษีค้างชาระโดยการ
ยึดอายัดและกรณีมกี ารฟ้องคดีต่อศาลภาษีอากร
3. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานเจ้าหน้าที่ ทราบบทบาทของตนเองเกี่ยวกับภาษีที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองรวมทั้ง
ทราบแนวนโยบายของรัฐในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนเพื่อให้ท้องถิ่นมีการพัฒนาให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจัดเก็บ
ภาษีและเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาล
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

3. เป้าหมาย
๑. นายก/คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ปลัด/รองปลัด
๒. หัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้ากอง/ผู้อานวยการกอง/ผู้อานวยการสานัก
๓. นิติกร/นักวิชาการจัดเก็บรายได้/เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานจัดเก็บรายได้/การเงิน/บัญชี
๔. เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับคาสั่งให้รับผิดชอบงานจัดเก็บรายได้/การเงิน/บัญชี
๕. พนักงานส่วนท้องถิ่น/บุคคลผู้ที่ได้รับมอบหมาย
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4.ระยะเวลาดาเนินการและสถานที่ฝึกอบรม
- รุ่น ๑ วันที่ ๒๐ – ๒๒ เมษายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมไดม่อนพลาซ่า อ.เมือง จ.สุราษฏร์ธานี
- รุ่น 2 วันที่ ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่รีสอร์ท เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
- รุ่น ๓ วันที่ ๑๘ - ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเมธาวลัย อ.ชะอา จ.เพชรบุรี
- รุ่น ๔ วันที่ ๒๕ – ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมนภาลัย อ.เมือง จ.อุดรธานี
- รุ่น ๕ วันที่ ๑๕-๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมท็อปแลนด์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
- รุ่น ๖ วันที่ ๒๒ – ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมโฆษะ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
๑.ค่าลงทะเบียนอบรม เป็นเงินท่านละ ๓,9๐๐ บาท (ไม่รวมค่าที่พัก) เพื่อเป็นค่าเอกสาร อาหารว่าง
ค่าอาหารกลางวัน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าสถานที่จัดอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียน สามารถเบิกได้เต็มจานวน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๕๗ ข้อ ๒๘ (๑)
๒.ค่ า ที่ พั ก ค่ า เดิ น ทาง ค่ า เบี้ ย เลี้ ย ง ผู้ เ ข้ า ฝึ ก อบรมสามารถเบิ ก จ่ า ยจากต้ น สั ง กั ด ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๕ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
พ.ศ.๒๕๕9 เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว
5.วิธีการดาเนินการและรูปแบบการบรรยาย
บรรยายและตอบข้อซักถามโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ
ด้านภาษีท้องถิ่นโดยตรง
การรับสมัคร
1) โดยส่งโทรสาร (Fax) ใบสมัครมาที่หมายเลข 0-2443-6833 หรือ ๐-๒๙๒๑-๔๑๒๒
2) โทรศัพท์สอบถาม : 092-269-3113 , 084-893-4747
3) สมัครผ่านเว็ปไซต์ออนไลน์ : www.training59.com ส่งใบสมัครทางอีเมล์ : 5599training@gmail.co
4) Facebook : อบรมคนท้องถิ่น
การชาระเงินค่าลงทะเบียน
**** สามารถชำระเงินสดได้ ในวันรับลงทะเบียน วันแรกของการอบรม***
คาเตือน : กรณีหากท่านทาใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนสูญหาย ท่านจะต้องดาเนินการแจ้งความ และทาหนังสือขอ
คัดลอกสาเนาใบเสร็จ ส่งถึงวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
การสารองห้องพัก โปรดติดต่อจองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วัน
- โรงแรมไดม่อนพลาซ่า จ.สุราษฏร์ธานี : โทร 077-277299 , 077-277288 (ฝ่ายสารองห้องพัก)
- โรงแรมเมธาวลัย จ.เพชรบุรี : 032-471145-6
- โรงแรมนภาลัย จ.อุดรธานี
: 0๔๒-๓๔๗๔๔๔ คุณมะเหมี่ยว
- โรงแรมเดอะ กรีนเนอรี่ รีอสร์ท เขาใหญ่ โทรศัพท์ : 02-661-2999 หรือ 089-480-6798 (คุณปลา)
และส่งใบจองห้องพัก Fax : 02-661-2389 (โปรดดาวน์โหลดใบจองห้องพักที่ www.training59.com)
- โรงแรมท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลก : 055-247800-4
- โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น : 043-320320 ต่อ 2074 (สารองห้องพัก) โทรสาร. 043-389390
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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กาหนดการฝึกอบรมหลักสูตร
“กลยุทธ์การติดตามเร่งรัดหนี้ค้างชาระ การจาหน่ายลูกหนี้ ภาษีป้าย ภาษีบารุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
พร้อมแนวทางการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน
และเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานตาม ร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของท้องถิ่น พ.ศ. ....”
-------------------------------------------------------------วิทยากร ผูเ้ ชี่ยวชาญและรับผิดชอบด้านภาษีท้องถิ่น กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
วันแรกของการอบรม 13.00 -16.00 น.
ลงทะเบียน / รับเอกสาร
วันที่สองของการอบรม
๐๘.๓๐๐–๑6.๓0 น. นโยบายการปฏิรูปภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบารุงท้องที่ สู่ ร่าง พ.ร.บ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
- หลักการและสาระสาคัญของ ร่าง พ.ร.บ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
- ผู้มีหน้าที่เสียภาษีตาม ร่าง พ.ร.บ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
- การแบ่งประเภทที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
- อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
- วิธีการคานวณภาษี
- การยกเว้นและการบรรเทาภาระภาษี
- ประโยชน์ ร่าง พ.ร.บ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
- การสารวจและจัดทาบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
- การจาแนกที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและห้องชุด
- การประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
- การชาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
- ภาษีค้างชาระ
- การแจ้งเตือนผู้เสียภาษี ชาระภาษี
- เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม
- การคัดค้าน/การอุทธรณ์การประเมินภาษี
- บทกาหนดโทษ
การจัดเก็บภาษีบารุงท้องที่รอบปีประเมินใหม่ พ.ศ.2561 - 2564
- การตีราคาปานกลางของที่ดิน
- วิธีการและแนวทางการดาเนินการรอบประเมิน พ.ศ.2561-2564
- ที่ดินที่ได้รับยกเว้นภาษี (ไม่ต้องเสียภาษี)
- ผู้มีหน้าที่เสียภาษีและฐานภาษีและอัตราภาษี
- ขั้นตอนการยื่นเสียภาษี/การลดหย่อนภาษี
- การหยอนลดอัตราภาษีบารุงท้องที่
- การคานวณอัตราภาษีบารุงท้องที่ที่ถูกต้อง
- การคิดเงินเพิ่มกรณีไม่ยื่นแบบภายในกาหนด/กรณียื่นแบบไม่ถูกต้อง/แจ้งจานวนที่ดินไม่ครบ
- คาสั่งแต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมิน/อานาจหน้าที่เจ้าพนักงานประเมิน
- การชาระภาษี/การผ่อนชาระภาษี
- การขอคืนค่าภาษี
- การอุทธรณ์ภาษีและการฟ้องคดีต่อศาล
- ส่วนลดในการจัดเก็บภาษี 6% และค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบารุงท้องที่ 5%
- การออกข้อบัญญัติลดหย่อนภาษีบารุงท้องที่
- การเร่งรัดภาษีค้างชาระ การจาหน่ายหนี้สูญ การลดยอดลูกหนี้ค้างชาระ
- บทกาหนดโทษ
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วันที่สามของการอบรม
๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินตาม พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475
- คานิยาม/ความหมายโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา
*** เสาส่งไฟฟ้าแรงสูงและสายส่งไฟฟ้า / เขื่อน/พื้นที่อ่างเก็บน้า/ทางพิเศษ
*** ตู้โทรศัพท์ ตู้ ATM คานเรือ แพ โป๊ะเหล็กมีหลังคา แผงโซล่าเซลส์ กังหันลม ฯลฯ
- ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีและได้รับยกเว้นภาษี
- ผู้มีหน้าที่เสียภาษีและฐานภาษีและอัตราภาษี
- หลักการประเมินภาษี กรณีมีค่าเช่า และกรณีที่หาค่าเช่าไม่ได้
- การยื่นแบบ การคานวณภาษีโรงแรม สนามกอล์ฟ ท่าเทียบเรือ สนามฟุตซอล
- ขั้นตอนการจัดทาการกาหนดหลักเกณฑ์อัตราค่าเช่ามาตรฐานกลาง(เฉลี่ยต่อตารางเมตร)
และวิธีการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
- ประเมินและจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรอื่น ๆ
กรณีที่มีสิ่งปลูกสร้างคาบเกี่ยวต่อเนื่องกันหลายพื้นที่
- การแจ้งประเมินตาม พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ที่ถูกต้อง
- การอุทธรณ์ /การคิดค่าปรับ/การคิดเงินเพิ่ม/การผ่อนชาระ/การชาระภาษีบางส่วน
- การคืนเงินภาษี/การติดตามลูกหนี้ค้างชาระภาษี/การจาหน่ายบัญชีลูกหนี้ภาษี
- การยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ค้างชาระภาษี
การจัดเก็บภาษีป้าย ตาม พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ.2510
- ความหมายของคาว่า “ป้าย”
- หลักเกณฑ์ที่เป็นองค์ประกอบในการพิจารณาว่าลักษณะสิ่งใดคือป้าย
- ป้ายที่ต้องเสียภาษี และ ป้ายที่ไม่ต้องเสียภาษี
*** ป้ายสถานีบริการน้ามัน ป้ายแสดงราคาน้ามัน ป้ายอีเล็กทรอนิกส์ไฟวิ่ง
*** ปัญหาและแนวทางการดาเนินการจัดเก็บภาษีป้ายปั๊ม ปตท.
- แนวคาพิพากษาฎีกาที่เกี่ยวกับป้ายตามมาตรา ๖
- ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย
- ผู้ที่มีหน้าที่ในการเสียภาษี ตามมาตรา ๑๘ ซึ่งไม่ใช่กรณีเป็นเจ้าของป้าย
- ข้อยกเว้นการจัดเก็บภาษีป้ายตามมาตรา ๘
- จะพิจารณาว่าป้ายใดจะถือเป็นป้ายโรงเรียนเอกชน มาตรา ๘ (๙)
- ป้ายที่ติดตั้งหรือที่แสดงไว้ที่ล้อเลื่อน
- ป้ายตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๒ ( พ.ศ. ๒๕๓๕)
- การส่งคาสั่งเป็นหนังสือ หนังสือแจ้งการประเมิน
- การยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย
- การคิดคานวณป้ายและป้ายได้รับยกเว้นกรณีไม่ถึงเกณฑ์
- การประเมินภาษีป้ายและการชาระภาษีป้าย
- วิธีการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน การติดตามเร่งรัดภาษีป้ายที่ค้างชาระ
- การคัดค้านการประเมิน/การอุทธรณ์ภาษีป้าย / การฟ้องคดีต่อศาลภาษี
***ปิดการอบรม 16.๓0 น.****
หมายเหตุ ๑)วิทยำกร/ กำหนดกำรและ เวลำอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม
๒) เวลา ๑๐.๓๐-๑๐.๔๕ น. และ เวลา ๑๔.๓๐-๑๔.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง
๓) เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
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ใบสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร
“กลยุทธ์การติดตามเร่งรัดหนี้ค้างชาระ การจาหน่ายลูกหนี้ ภาษีป้าย ภาษีบารุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
พร้อมแนวทางการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน
และเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานตาม ร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของท้องถิ่น พ.ศ. ....”
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สังกัดอบต./เทศบาล/อบจ.............................................ตาบล................................... อาเภอ..............................................
จังหวัด.......................................................ไปรษณีย์..................................โทรศัพท์หน่วยงาน..........................................
โทรสาร.................................................ขอส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตามโครงการดังกล่าว ดังนี้
(กรุณาเขียนด้วยตัวบรรจงเพื่อการออกใบเสร็จและใบประกาศวุฒิบัตร)
๑. ชื่อ.............................................................. ตาแหน่ง.......................................โทรศัพท์มือถื อ.....................................
๒. ชื่อ...............................................................ตาแหน่ง.......................................โทรศัพท์มือถือ.....................................
๓. ชื่อ...............................................................ตาแหน่ง........................................โทรศัพท์มือ ถือ....................................

 รุ่น ๑ วันที่ ๒๐ – ๒๒ เมษายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมไดม่อนพลาซ่า อ.เมือง จ.สุราษฏร์ธานี
 รุ่น 2 วันที่ ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่รีสอร์ท เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
 รุ่น ๓ วันที่ ๑๘ - ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเมธาวลัย อ.ชะอา จ.เพชรบุรี
 รุ่น ๔ วันที่ ๒๕ – ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมนภาลัย อ.เมือง จ.อุดรธานี
 รุ่น ๕ วันที่ ๑๕-๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมท็อปแลนด์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
 รุ่น ๖ วันที่ ๒๒ – ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมโฆษะ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
อาหาร

 อาหารมุสลิมจานวน........คน

 อาหารทั่วไปจานวน.........คน
( ลงชื่อ )....................................................ผู้มีอานาจอนุมัติ
(......................................................)
ตาแหน่ง...................................................................

การชาระเงิน (ค่าลงทะเบียนท่านละ ๓,9๐๐ บาท)
**** สามารถชำระเงินสดได้ ในวันรับลงทะเบียน วันแรกของการอบรม***
-โทรศัพท์สอบถาม : 092-269-3113 , 084-893-4747 หมายเลขโทรสาร Fax : 0-2921-4122
-เว็ปไซต์สมัครอบรม www.training59.com ส่งใบสมัครทางอีเมล์ : 5599training@gmail.com
- Facebook : อบรมคนท้องถิ่น
การสารองห้องพัก :สามารถจองห้องพักกับทางโรงแรมโดยตรงจะได้อัตราราคาพิเศษ และโปรดจองล่วงหน้า 20 วัน
*** รายละเอียดเบอร์โทรศัพท์สาหรับจองห้องพัก ระบุไว้ในเอกสารโครงการเรียบร้อยแล้ว***
หมายเหตุ : 1) เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับสมัครจะประสานโทรศัพท์ยืนยันการจัดอบรมก่อนถึงกาหนดการอบรมจริง 7 วัน
หากท่านไม่ได้รับการติดต่อจาก จนท. ก่อนวันอบรมจริง 7 วัน โปรดกรุณาติดต่อกลับด้วย**
2) ทางมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์รับผิดชอบเฉพำะค่ำลงทะเบียนเท่านั้น หากเกิดกรณีมีการยกเลิก
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