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                                                                             ตารางการฝกอบรม 
                                     โครงการฝกอบรมการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินและกฎหมายรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
                                       

        เวลา   
             
วัน           

08.30 น. – 10.30 น.  10.30 น. – 12.00 น. พัก
กลางวัน 

13.00 น. – 15.00 น. 
 

15.00 น. – 19.00 น. 

 

วันที่หนึ่ง 
 

     

รายงานตัวลงทะเบียน   

 

รายงานตัวลงทะเบียน   

 

 

 
วันที่สอง 

08.00-09.30 น.      09.30-10.30 น.  
    

    พิธีเปด             นโยบายการ     
  การอบรม           พัฒนารายได 

แนวทาง               
การพัฒนารายได  

อภิปรายกลุมการจัดเก็บ         
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  

อภิปรายกลุมการจัดหาประโยชน         
ในทรัพยสินของ อปท.  

วันที่สาม 

 

อภิปรายกลุม                  
การจัดเก็บภาษีปาย 

 

อภิปรายกลุม           
การจัดเก็บภาษีปาย 

อภิปรายกลุม 
การจัดเก็บภาษีบํารุงทองที่ 

อภิปรายกลุมการยึดอายัดและ           
ขายทอดตลาดทรัพยสินของ อปท.  

วันที่สี่ 

 

แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบ 
มท. วาดวยแผนที่ภาษีฯ  

 

ความรูเกี่ยวกับที่ดิน การจัดทําแผนที่แมบท  การคัดลอกขอมูลที่ดิน  

วันที่หา 

 

หลักการสํารวจ 
ขอมูลภาคสนาม 

 

การจัดทําแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสิน 

โปรแกรมแผนที่ภาษี            
และทะเบียนทรัพยสิน  
(LTAX 2008/3000)  

แบงกลุมฝกปฏิบัติ 
การสํารวจขอมูลภาคสนาม 

 

รับประทานอาหารเย็น 

วันที่หก 

 

แบงกลุมฝกปฏิบัติ 
จัดทําแผนที่แมบท 

 

รับประทานอาหารวาง 

 

แบงกลุมฝกปฏิบัติ 
จัดทําแผนที่แมบท 

 

 

รับประทานอาหารกลางวัน 
 

แบงกลุมฝกปฏิบัติ             
จัดทําแผนที่แมบท 

 

รับประทานอาหารวาง 

15.00 น. – 16.30 น. 
 

แบงกลุมฝกปฏิบัติจัดทําแผนที่แมบท 
 

 



  ขออนุมัติอบรมป ๒๕๕๒ 

 
รายละเอียดการฝกอบรมตามโครงการฝกอบรมการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรพัยสิน 

และกฎหมายรายไดของ อปท. 
 

๑.   การชําระเงินคาลงทะเบียน 
 ผู เข าร ับการฝกอบรมนําเง ินค าลงทะเบียนคนละ  ๔ ,๕๐๐  บาท  โดยไปชําระผานเคาร เตอร

ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาและใหชําระกอนวันรายงานตัวเขารับการอบรมไมนอยกวา ๒๐ วันของแตละ
รุนตามแบบฟอรมใบแจงการชําระเงินคาเขารวมอบรมกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น (รายละเอียดดานทายนี้) 
๒.  รายงานตัวเขารับการฝกอบรม 
      ใหผูเขารับการฝกอบรมถายสําเนาใบรับฝากเงินและใบเสร็จรับเงิน (DEPOSIT SLIP & RECEIPT SLIP ) 
มาแสดงประกอบการลงทะเบียนรายงานตัวฝกอบรมในแตละรุนดังนี้  

- รุนที่ ๑ วันที่  ๒๕ ม.ค. ๕๒    เวลา ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น. 
- รุนที่ ๒ วันที่  ๑ ก.พ. ๕๒ เวลา ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น. 
- รุนที่ ๓ วันที่  ๑๕ ก.พ. ๕๒       เวลา ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น. 
- รุนที่ ๔ วันที่  ๒๒ ก.พ. ๕๒       เวลา ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น. 
- รุนที่ ๕ วันที่  ๑ ม.ีค. ๕๒       เวลา ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น. 
- รุนที่ ๖ วันที่  ๘ มี.ค. ๕๒       เวลา ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น. 
- รุนที่ ๗ วันที่  ๑๕ มี.ค. ๕๒ เวลา ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น. 
- รุนที่ ๘ วันที่  ๒๒ มี.ค. ๕๒ เวลา ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น. 
- รุนที่ ๙ วันที่  ๑๙ เม.ย. ๕๒ เวลา ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น. 
- รุนที่ ๑๐ วันที่  ๒๖ เม.ย. ๕๒ เวลา ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น. 
- รุนที่ ๑๑ วันที่  ๒๔ พ.ค. ๕๒ เวลา ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น. 
- รุนที่ ๑๒ วันที่  ๓๑ พ.ค. ๕๒ เวลา ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น. 
- รุนที่ ๑๓ วันที่  ๗ มิ.ย. ๕๒      เวลา ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น. 
- รุนที่ ๑๔ วันที่  ๑๔ มิ.ย. ๕๒ เวลา ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น. 
- รุนที่ ๑๕ วันที่  ๒๑ มิ.ย. ๕๒ เวลา ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น. 
- รุนที่ ๑๖ วันที่  ๒๘ ม.ิย. ๕๒ เวลา ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น. 
- รุนที่ ๑๗ วันที่  ๑๙ ก.ค. ๕๒ เวลา ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น. 
- รุนที่ ๑๘ วันที่  ๒๖ ก.ค. ๕๒ เวลา ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น. 
- รุนที่ ๑๙ วันที่  ๑๖ ส.ค. ๕๒ เวลา ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น. 
- รุนที่ ๒๐ วันที่  ๒๓ ส.ค. ๕๒ เวลา ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น. 

 

๓. คาใชจายในการเดินทางไปราชการของผูเขารับการอบรม 
     ใหเบิกจายจากตนสังกัด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๒๖ และแกไขเพิ่มเติม 

/๔. รายละเอียด... 



  ขออนุมัติอบรมป ๒๕๕๒ 

- ๒ - 
 

๔. รายละเอียด รุน วัน เวลา สถานที่ฝกอบรมและจังหวัดที่ อปท. เขารับการฝกอบรม
โครงการฝกอบรมการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบยีนทรัพยสินและกฎหมายรายไดของอปท. 
 

รุน
ที่ 

รหัส
หลักสูตร/
รหัสรุน 

ระหวางวันที ่ สถานที่อบรม  
(โรงแรม)  
จังหวัด 

จังหวัดที ่อปท. เขารับ 
การอบรม 

๑ ๑ ๕ ๐ ๑ ๒๕ – ๓๐ ม.ค. ๕๒ กรุงเทพมหานคร นครปฐม  นนทบุรี 
๒ ๑ ๕ ๐ ๒ ๑ – ๖ ก.พ. ๕๒ เชียงใหม สุโขทัย นาน  ตาก  แมฮองสอน 
๓ ๑ ๕ ๐ ๓ ๑๕ – ๒๐ ก.พ. ๕๒ ตรัง สุราษฏรธาน ี ชุมพร  สตูล 
๔ ๑ ๕ ๐ ๔ ๒๒ – ๒๗ ก.พ. ๕๒ พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยุธยา  อางทอง  สิงหบุรี 

๕ ๑ ๕ ๐ ๕ ๑ – ๖ ม.ีค. ๕๒ อุดรธาน ี รอยเอ็ด  มหาสารคาม 
๖ ๑ ๕ ๐ ๖ ๘ – ๑๓ มี.ค. ๕๒ นครนายก ปราจีนบุรี  นครนายก  ลพบุรี 
๗ ๑ ๕ ๐ ๗ ๑๕ – ๒๐ มี.ค. ๕๒ สงขลา พังงา  นครศรีธรรมราช 
๘ ๑ ๕ ๐ ๘ ๒๒ – ๒๗ มี.ค. ๕๒ พระนครศรีอยธุยา นครสวรรค  อุทัยธาน ี ชยันาท 
๙ ๑ ๕ ๐ ๙ ๑๙ – ๒๔ เม.ย. ๕๒ บุรีรัมย สุรินทร 
๑๐ ๑ ๕ ๑ ๐ ๒๖ เม.ย. – ๑ พ.ค. ๕๒ ระยอง ฉะเชิงเทรา  สระแกว  สระบุรี 
๑๑ ๑ ๕ ๑ ๑ ๒๔ - ๒๙ พ.ค. ๕๒ สงขลา สงขลา  ระนอง 
๑๒ ๑ ๕ ๑ ๒ ๓๑ พ.ค. – ๕ มิ.ย. ๕๒ มุกดาหาร มุกดาหาร  นครพนม  อํานาจเจริญ 
๑๓ ๑ ๕ ๑ ๓ ๗ – ๑๒ มิ.ย. ๕๒ อุบลราชธาน ี อุบลราชธาน ี
๑๔ ๑ ๕ ๑ ๔ ๑๔ – ๑๙ มิ.ย. ๕๒ นครราชสีมา นครราชสีมา   
๑๕ ๑ ๕ ๑ ๕ ๒๑ – ๒๖ มิ.ย. ๕๒ เชียงใหม แพร  อุตรดิตถ 
๑๖ ๑ ๕ ๑ ๖ ๒๘ มิ.ย. – ๓ ก.ค. ๕๒ ราชบุรี เพชรบุรี  ราชบุรี 
๑๗ ๑ ๕ ๑ ๗ ๑๙ – ๒๔ ก.ค. ๕๒ เชียงใหม เชียงราย  พะเยา  กาํแพงเพชร 
๑๘ ๑ ๕ ๑ ๘ ๒๖ – ๓๑ ก.ค. ๕๒ อุบลราชธาน ี ศรีสะเกษ  ยโสธร 
๑๙ ๑ ๕ ๑ ๙ ๑๖ – ๒๑ ส.ค. ๕๒ อุดรธาน ี ขอนแกน   ชยัภูมิ 
๒๐ ๑ ๕ ๒ ๐ ๒๓ – ๒๘ ส.ค. ๕๒ เชียงใหม ลําปาง  พิจิตร 

 
 
 
 
 

/๕. กรณีองคกร... 
 



  ขออนุมัติอบรมป ๒๕๕๒ 

- ๓ – 
 

๕.  กรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่นไมสามารถเขารบัการฝกอบรมตามที่กาํหนดได หรือมกีาร
เปลี่ยนแปลงใด ๆ  ตองแจงใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นทราบ  ตามหมายเลข
โทรศัพท ๐-๒๒๔๑-๙๐๔๒, ๐-๒๒๔๑-๘๘๙๘ และ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ตอ ๑๔๒๕-๒๖,๑๔๓๓-๓๔ 
 

๖. คาใชจายของขาราชการของสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด 
 กรณีขาราชการทองถิ ่นจังหวัดจํานวน ๒ คน ใหไปเขารับการอบรมพรอมกับ อปท.         
ในจังหวัดนั้น ๆ ของแตละรุน เชน จังหวัดสุโขทัย  นาน  ตาก  และแมฮองสอน จะไปเขารับการอบรม รุนที่  ๑                 
ณ โรงแรมเชียงใหมภูคํา  อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม สําหรับคาใชจายในการเดินทางไปราชการให
เบิกจาย เฉพาะคาพาหนะเดินทางและคาเบี้ยเลี้ยงระหวางเดินทางไปและกลับเบิกไดเต็มจํานวนตามที่
ระเบียบกําหนด แตในระหวางการฝกอบรมเบิกเบี้ยเลี้ยงได ๑ ใน ๓  จากตนสังกัด  สําหรับคาที่พัก  
คาอาหาร และคาอาหารวางระหวางการฝกอบรม สถ. จะดําเนินการ และเสียคาใชจายให 
 

 
กําหนดการและรายละเอียดเขารับการฝกอบรม โครงการฝกอบรมการจัดทําแผนที่ภาษี                

และทะเบียนทรัพยสินและกฎหมายรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒ (เพิ่มเติม) 

 

 ๑. ให อปท. ที ่ไดเขารับการฝกอบรมในแตละรุนสงเจาหนาที ่ไปเขารับการฝกอบรม               
ตามวัน เวลา และสถานที่ (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑) โดยเสียคาใชจายในการเขารับการฝกอบรม
เปนเงินคาลงทะเบียน คนละ ๔,๕๐๐ บาท ซึ่งคาลงทะเบียนดังกลาวไมรวมคาที่พัก คาเบี้ยเลี้ยง และ          
คาพาหนะในการเดินทางไปราชการ ทั้งนี้ใหเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการและคาลงทะเบียน              
จากตนสังกัด  
 ๒. คาลงทะเบียนตามขอ ๑ ให อปท. ชําระคาลงทะเบียนลวงหนากอนถึงกําหนดการฝกอบรม
ในแตละรุนไมนอยกวา  ๒๐  วัน  โดยโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย  จํากัด  (มหาชน )   
สาขาถนนวิสุทธิกษัตริย  ชื่อบัญชี “คาลงทะเบียนโครงการฝกอบรม สถ.” ตามแบบฟอรมใบแจงการชําระเงิน
คาเขารวมอบรมกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  (เอกสารหมายเลข ๒) 
 ๓. ให อปท. แจงรายชื่อผูเขารับการฝกอบรมที่ไดชําระคาลงทะเบียนแลวให สถ. ทราบ       
ตามแบบฟอรมแจงรายชื่อเขารับการฝกอบรมไมนอยกวา ๑๐ วันกอนถึงกําหนดการฝกอบรมในแตละรุน 
(เอกสารหมายเลข ๓)  
  อนึ่ง ในกรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่นใดไมมีรายชื่อเขารับการฝกอบรมตามที่         
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดแจงรายชื่อมาใหทราบ แตมีความประสงคจะเขารับการอบรมใหดําเนินการ
ตามขอ  2  แลว   สงหนังสือแจงขอเขารวมการฝกอบรมไปให กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นทราบพรอมสง
แบบฟอรมแจงรายชื่อเขารับการฝกอบรมไปดวย 

/๔. ให  อปท.... 



  ขออนุมัติอบรมป ๒๕๕๒ 

   
- ๒ – 

 
 ๔. ให  อปท. นําหลักฐานใบเสร็จรับเงิน หรือสําเนาใบรับฝากเงินเปนหลักฐานการเบิกจาย
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๔/๑๕๗๕  ลงวันที่  ๒๔  กรกฎาคม ๒๕๕๑  
เร่ือง การใชสําเนาใบรับฝากเงินและใบเสร็จรับเงิน  (DEPOSIT SLIP & RECEIPT SLIP ) เปนหลักฐาน           
ในการจาย รวมทั้งคาธรรมเนียมในการโอนเงินดวย 
 ๕. ในกรณี อปท. ไดชําระเงินคาลงทะเบียนใหกับเจาหนาที่คนหนึ่งคนใดของ อปท.           
ไปเขารับการฝกอบรมแลว แตปรากฏในภายหลังวาเจาหนาที่ผูนั้นติดภารกิจไมสามารถไปเขารวม             
รับการฝกอบรมไดให อปท. สงเจาหนาที่คนอื่นไปแทน โดยทําหนังสือเสนอผูบริหาร(นายกเทศมนตรี /    
นายก อบต.) เพื่อขออนุมัติเปลี่ยนแปลงผู เขารับการอบรม เพื่อเปนหลักฐานประกอบการเบิกจาย
คาลงทะเบียนตามขอ ๔  แทนบุคคลดังกลาวที่ตนไปแทน โดยไมตองแกไขรายชื่อในสําเนาใบรับฝากเงิน  
และใบเสร็จรับเงิน (DEPOSIT SLIP & RECEIPT SLIP ) 
 ๖ .  ให อปท .  ที ่ได ดําเน ินการเปลี ่ยนแปลงรายชื ่อผู เข าร ับการฝกอบรมตามขอ  ๕          
เสร็จเรียบรอยแลว แจงรายชื่อที่เปลี่ยนแปลงใหมให  สถ. ทราบในทันที แตทั้งนี้จะตองแจงใหทราบกอน
ลวงหนาไมนอยกวา ๓ วันกอนถึงกําหนดการอบรมทางโทรสาร (Fax) หมายเลข  ๐-๒๒๔๑-๙๐๔๒               
หรือ ๐-๒๒๔๑-๘๘๙๘ 
 ๗. ในกรณี อปท.ไดชําระเงินคาลงทะเบียนไปแลวแตปรากฏวาไมสามารถไปเขารับการ
ฝกอบรมได ใหมีหนังสือแจงเหตุขอขัดของ พรอมทั้งแจงวาสามารถจะเขารับการฝกอบรมใหม  รุนใดให 
สถ. ทราบโดยดวน   
 ๘. การรายงานตัวลงทะเบียนเขารับการฝกอบรมให อปท. นําสําเนาหลักฐานใบเสร็จรับเงิน 
หรือสําเนาใบรับฝากเงินมาแสดงตนเพื่อประกอบการลงชื่อรายงานตัวในวันลงทะเบียนฝกอบรมของแตละรุน
ดวย 
 ๙. ในการฝกอบรมจะไมรบัเงนิคาลงทะเบยีนเปนเงนิสดในวนัรายงานตวัโดยเด็ดขาด 
 ๑๐.การฝกอบรมเกี่ยวกับการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินจะมีทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ  ขอให อปท. ที่ไดเขารับการฝกอบรมทุกแหงนําเอกสารดังตอไปนี้มาประกอบการฝกอบรมดวย   
(๑)  แผนที่เขตปกครองของ  อปท. พรอมทั้งคําบรรยายแนวเขต  (๒)  ถายระวางที่ดินทุกแผนที่อยูในเขตปกครอง  
กรณีมีเอกสารสิทธิที่ดินที่เปนโฉนดใหถายระวาง UTM  หรือระวางศูนยกําเนิดจากสํานักงานที่ดินจังหวัด 
กรณีมีเอกสารสิทธิที่ดินที่เปน น.ส.๓ ก ใหถายระวางภาพถายทางอากาศ  จากสํานักงานที่ดินอําเภอ  
เพื่อนํามาฝกปฏิบัติในวิชาการจัดทําแผนที่แมบท  โดยจะมีการแบงกลุมฝกปฏิบัติ และมีวิทยากร
ประจํากลุมคอยใหคําแนะนําชวยเหลือ สําหรับ อปท. ใดมีการจัดทําแผนที่แมบทแลวใหนําแผนที่แมบทดังกลาว  
จํานวน  ๒  เขตยอย มารับการตรวจแนะนําดวย  
  

........................................................................................................ 
 



  ขออนุมัติอบรมป ๒๕๕๒ 

(เอกสารหมายเลข ๒) 
ที่วางสําหรับตดิสําเนาเอกสารรับชําระเงินจากธนาคาร 

 
 

 
 
 
 
  

_______________________________________________________________________________ 

 ใบแจงการชําระเงินคาเขารวมอบรม  กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
 

ช่ือหลักสูตร :  โครงการฝกอบรมการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบยีนทรพัยสิน และกฎหมายรายได 
 

                         ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน                             รหัสหลักสูตร-รหัสรุน                                              
                                                                                                                                                                                                                     รหัสรุน 
ช่ือ-สกุล  ผูเขารับการอบรม :  ________________________________________  
ช่ือหนวยงาน : ________________________________________________ 
อําเภอ : ______________________จังหวดั : ________________________ 

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

แบบฟอรมการชําระผาน  บมจ.  ธนาคารกรุงไทย                                                                สวนของธนาคาร 
 

Company Code  :  9249   กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน (อบรม/สัมมนา)           วันที่ ________________ 
                                                                                                                                    สาขา________________ 
ช่ือ-สกุล  ผูเขารับการอบรม :  _________________________________________ 
 

รหัสหลักสูตร-รหัสรุน  (Ref.No.1)  :                                                                                                       

                                                                                                             รหัสรุน 
 

รหัสหนวยงาน (Ref.No.2)  :    
                                                                         รหัส อบจ.//เทศบาล//อบต.          
จํานวนเงินคาเขารวมอบรม (ตัวเลข) :     4,500  บาท 
 

จํานวนเงินคาเขารวมอบรม (ตัวอักษร) :    สี่พันหารอยบาทถวน 
 

คาธรรมเนียมการชําระผานธนาคาร 10 บาท/รายการ 
                                                                                                          ลงชื่อ ผูนําฝาก______________________ 
                                                                                                          โทรศัพท ผูนําฝาก __________________ 
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  ขออนุมัติอบรมป ๒๕๕๒ 

คําอธิบายการกรอก 
ใบแจงการชําระเงินคาเขารวมอบรม  กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

ช่ือหลักสูตร   :               ใหกรอก       โครงการฝกอบรมการจัดทําแผนทีภ่าษแีละทะเบยีนทรัพยสิน  
                                                             และกฎหมายรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
รหัสหลักสูตร :         ใหกรอก        ประกอบดวยตัวเลข  2  หลักแรก  (สําหรับหลักสูตรนี้คือหมายเลข  15 )   
รหัสรุน  :                      ใหกรอก        ประกอบดวยตวัเลข  2  หลักหลัง  (โดยเริ่มตน 01 หมายถงึ รุนที่ 1 
                                                             02  หมายถึง รุนที่ 2............)  ตัวอยางเชน     
                                                             หมายถึง  โครงการฝกอบรมการจัดทําแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรัพยสิน 
                                                             และกฎหมายรายไดของ อปท. รุนที่ 5 
ช่ือหนวยงาน                 ใหกรอก      อบจ./เทศบาล/อบต. ที่สงเจาหนาทีเ่ขารับการอบรม 
รหัสหนวยงาน              ใหกรอก      รหัสหนวยงานซึ่งประกอบดวยตัวเลข 7 หลัก   
(ดูจาก www.thailocaladmin.go.th ซ่ึงปรากฏอยูดานหนาของ web ชองบริการ อปท.หรือตามสิ่งที่สงมาดวยนี้)         
จํานวนเงินคาเขารวมอบรม   ใหกรอก      จาํนวนเงินคาลงทะเบียน   (4,500 บาท/ คน) 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ
                      1.  ผูประสงคเขารับการอบรมชําระเงินคาลงทะเบียนผานทางเคาเตอรธนาคารกรุงไทย จํากดั 
(มหาชน)โดยใชใบแจงการชําระเงินคาเขารวมอบรม กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ที่สงมาพรอมนี้ 1 ใบ
ตอการลงทะเบียน 1 คน 
                       2.  จํานวนเงินที่ชําระใหแกธนาคารจะตองรวมคาธรรมเนียมจํานวน 10 บาทตอรายการ คือ 
คาลงทะเบียนคนละ 4,500 บาท  ตองชําระใหแกธนาคารคนละ 4,510 บาท 
                        3.  คาลงทะเบียนและคาธรรมเนียมตามขอ 2  ใหผูประสงคเขารับการอบรมใชสําเนาใบรับฝาก
เงินและใบเสร็จรับเงิน  (DEPOSIT  SLIP  &  RECEIPT SLIP สีฟา)  ของธนาคารเปนหลักฐานการจาย
สําหรับการสงใชเงินยืมหรือการขอเบิกเงิน ตามหนังสือที ่มท 0808.4/1575  ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2551  

0 5 1 5 



  ขออนุมัติอบรมป ๒๕๕๒ 

                                                              (เอกสารหมายเลข ๓) 
                                                                                      

 รหัสหลักสูตร-รหัสรุน                                             
                                                                                                                                                                                             รหัสรุน 

 ใบแจงเขารวมอบรมโครงการฝกอบรมการจัดทาํแผนทีภ่าษแีละทะเบียนทรพัยสิน และกฎหมายรายไดของ อปท.                              
ช่ือหนวยงาน  :  ________________________________________________________________________ 
อําเภอ : _______________จังหวดั : ______________โทรศัพท : ___________ 
1.  ช่ือ-สกุล  ผูเขารับการอบรม :  ________________________________________  

ตําแหนง :  ____________________ระดบั  : _____  โทรศัพทมือถือ : ___________ 

2.  ช่ือ-สกุล  ผูเขารับการอบรม :  ________________________________________  

ตําแหนง :  ____________________ระดบั  : _____  โทรศัพทมือถือ : ___________ 

3.  ช่ือ-สกุล  ผูเขารับการอบรม :  ________________________________________  

ตําแหนง :  ____________________ระดบั  : _____  โทรศัพทมือถือ : ___________ 

 

                                                              อนุญาตใหเขารับการศึกษาอบรมตามหลักสูตรดังกลาวได 
 
                                                                        ลงชื่อ..................................................ผูบังคับบัญชา 
                                                                                  (................................................) 
                                                                        ตําแหนง ................................................. 
_____________________________________________________________________________ 
 

ที่วางสําหรับตดิสําเนาใบโอนเงินของธนาคารเฉพาะตอนบน 
                                                                              (ตัวอยาง) 
 
 
คนที่ 1 
 
 
 
คนที่ 2 
 
  
 
คนที่ 3 
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  ขออนุมัติอบรมป ๒๕๕๒ 

กําหนดการฝกอบรมโครงการฝกอบรมการจัดทาํแผนที่ภาษีและทะเบียนทรพัยสิน 
และกฎหมายรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ป  ๒๕๕๒ 

     
รุน
ที่ ระหวางวันที ่ จังหวัดที ่อปท. สถานที่อบรม จังหวัด 

     เขารับการอบรม (โรงแรม)   
๑ ๒๕ - ๓๐ ม.ค. ๕๒ นครปฐม  นนทบุรี เอส.ซี.ปารค กรุงเทพมหานคร 

๒ ๑ - ๖ ก.พ. ๕๒ สุโขทัย  นาน  ตาก  แมฮองสอน เชียงใหมภูคํา เชียงใหม 

๓ ๑๕ - ๒๐ ก.พ. ๕๒ สุราษฎรธาน ี ชุมพร  สตูล ธรรมรินทรธนา ตรัง 

๔ ๒๒ - ๒๗ ก.พ. ๕๒ พระนครศรีอยธุยา  อางทอง  สิงหบุรี วรบุรีอโยธยา พระนครศรีอยธุยา

๕ ๑ - ๖ ม.ีค. ๕๒ รอยเอ็ด  มหาสารคาม เจริญโฮเต็ล อุดรธาน ี

๖ ๘ - ๑๓ ม.ีค. ๕๒ ปราจีนบุรี  นครนายก  ลพบุรี รอยัลฮีล นครนายก 

๗ ๑๕ - ๒๐ มี.ค. ๕๒ พังงา  นครศรีธรรมราช เจบี อ.หาดใหญ สงขลา 

๘ ๒๒ - ๒๗ มี.ค. ๕๒ นครสวรรค  อุทัยธาน ี ชัยนาท วรบุรีอโยธยา พระนครศรีอยธุยา

๙ ๑๙ - ๒๔ เม.ย. ๕๒ สุรินทร เทพนคร บุรีรัมย 

๑๐ ๒๖ เม.ย. - ๑ พ.ค. ๕๒ ฉะเชิงเทรา  สระแกว  สระบุรี สตารโฮเต็ล ระยอง 

๑๑ ๒๔ - ๒๙ พ.ค. ๕๒ สงขลา  ระนอง เจบี อ.หาดใหญ สงขลา 

๑๒ ๓๑ พ.ค. - ๕ มิ.ย. ๕๒ มุกดาหาร  นครพนม  อํานาจเจริญ พลอยพาเลซ มุกดาหาร 

๑๓ ๗ - ๑๒ ม.ิย. ๕๒ อุบลราชธาน ี อุบลอินเตอรเนชั่นแนล อุบลราชธาน ี

๑๔ ๑๔ - ๑๙ มิ.ย. ๕๒ นครราชสีมา   เฮอรมิเทจรีสอรท นครราชสีมา 

๑๕ ๒๑ - ๒๖ มิ.ย. ๕๒ แพร  อุตรดิตถ เชียงใหมออคิด เชียงใหม 

๑๖ ๒๘ มิ.ย. - ๓ ก.ค. ๕๒ เพชรบุรี  ราชบุรี โกลเดนชิต้ี ราชบุรี 

๑๗ ๑๙ - ๒๔ ก.ค. ๕๒ เชียงราย  พะเยา  กําแพงเพชร เชียงใหมภูคํา เชียงใหม 

๑๘ ๒๖ - ๓๑ ก.ค. ๕๒ ศรีสะเกษ  ยโสธร อุบลอินเตอรเนชั่นแนล อุบลราชธาน ี

๑๙ ๑๖ - ๒๑ ส.ค. ๕๒ ขอนแกน  ชัยภูมิ เจริญโฮเต็ล อุดรธาน ี

๒๐ ๒๓ - ๒๘ ส.ค. ๕๒ ลําปาง  พิจิตร เชียงใหมภูคํา เชียงใหม 
 



แบบจองหองพัก 
โครงการฝกอบรมการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบยีนทรัพยสิน 

และกฎหมายรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
รุนที่   3   ระหวางวันที ่  15 - 20   กุมภาพันธ   2552 

ณ   โรงแรมธรรมรนิทร ธนา   อ.เมือง  จ.ตรงั 
 
                              

 
1.   หนวยงาน .................................................................................................................................... 

เบอรโทรศัพท ............................................................. เบอรแฟกซ ................................................ 
โทรศัพทมือถอื ........................................................... 
      1.1 ชื่อผูเขาพัก นาย/นาง/นางสาว ........................................... นามสกุล ................................. 
     1.2 ชื่อผูเขาพัก นาย/นาง/นางสาว ........................................... นามสกุล ................................. 
      1.3 ชื่อผูเขาพัก นาย/นาง/นางสาว ........................................... นามสกุล ................................. 
 

2.   มีความประสงค ขอจองหองพักที่โรงแรม ...................................................จาํนวน ................... หอง 
เขาพักวันที่ ............................................................ เชค็เอาทวนัที่ ................................................. 
ราคาหองพกัเดี่ยว 1,000 บาท          ราคาหองพักคู 1,100 บาท 
 

3.   การชาํระเงิน หรือมัดจาํ คาหองพัก ชําระโดย :  
        เงินสด จํานวน ..................................... บาท 

        เครดิตการด ชนิดของเครดิตการด ........................................... หมายเลข ............................ 
 

4.   กรุณาแฟกซแบบฟอรมการจองหองพกัที่ :  
                 ฝายสํารองหองพัก โทร. (66 – 75) 211-211, 223-223      แฟกซ  075-211011-14   
 
ที่อยู       โรงแรมธรรมรินทร ธนา  69/8   ถ.หวยยอด   อ.เมือง   จ.ตรัง 
 
 
หมายเหต ุ   หองพักมีจาํนวนจาํกัด กรุณาสํารองทีพ่ักลวงหนา 



แบบจองหองพัก 
โครงการฝกอบรมการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบยีนทรัพยสิน 

และกฎหมายรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
รุนที่       ระหวางวันที ่                                       2552 
ณ   โรงแรมวรบุรีอโยธยา  ต.กะมัง  จ.พระนครศรีอยุธยา 

 
                              

 
1.   หนวยงาน .................................................................................................................................... 

เบอรโทรศัพท ............................................................. เบอรแฟกซ ................................................ 
โทรศัพทมือถอื ........................................................... 
      1.1 ชื่อผูเขาพัก นาย/นาง/นางสาว ........................................... นามสกุล ................................. 
     1.2 ชื่อผูเขาพัก นาย/นาง/นางสาว ........................................... นามสกุล ................................. 
      1.3 ชื่อผูเขาพัก นาย/นาง/นางสาว ........................................... นามสกุล ................................. 
 

2.   มีความประสงค ขอจองหองพักที่โรงแรม ...................................................จาํนวน ................... หอง 
เขาพักวันที่ ............................................................ เชค็เอาทวนัที่ ................................................. 
ราคาหองพกัเดี่ยว 1,000 บาท          ราคาหองพักคู 1,200 บาท 
 

3.   การชาํระเงิน หรือมัดจาํ คาหองพัก ชําระโดย :  
        เงินสด จํานวน ..................................... บาท 

        เครดิตการด ชนิดของเครดิตการด ........................................... หมายเลข ............................ 
 

4.   กรุณาแฟกซแบบฟอรมการจองหองพกัที่ :  
                 ฝายสํารองหองพัก โทร. (662) 100-8009    แฟกซ  035-249600-49   
 
ที่อยู       โรงแรมวรบุรีอโยธยา  89 ม.11 ถ.วัดกลวย ต.กะมัง จ.พระนครศรีอยุธยา 13000  
 
หมายเหต ุ   หองพักมีจาํนวนจาํกัด กรุณาสํารองทีพ่ักลวงหนา 
 
 
 



แบบจองหองพัก 
โครงการฝกอบรมการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบยีนทรัพยสิน 

และกฎหมายรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
รุนที่         ระหวางวันที ่                           2552 
ณ   โรงแรมเจริญโฮเต็ล  อ.เมือง  จ.อุดรธาน ี

 
                              

 
1.   หนวยงาน .................................................................................................................................... 

เบอรโทรศัพท ............................................................. เบอรแฟกซ ................................................ 
โทรศัพทมือถอื ........................................................... 
      1.1 ชื่อผูเขาพัก นาย/นาง/นางสาว ........................................... นามสกุล ................................. 
     1.2 ชื่อผูเขาพัก นาย/นาง/นางสาว ........................................... นามสกุล ................................. 
      1.3 ชื่อผูเขาพัก นาย/นาง/นางสาว ........................................... นามสกุล ................................. 
 

2.   มีความประสงค ขอจองหองพักที่โรงแรม ...................................................จาํนวน ................... หอง 
เขาพักวันที่ ............................................................ เชค็เอาทวนัที่ ................................................. 
ราคาหองพกัเดี่ยว 900 บาท          ราคาหองพักคู 1,100 บาท 
 

3.   การชาํระเงิน หรือมัดจาํ คาหองพัก ชําระโดย :  
        เงินสด จํานวน ..................................... บาท 

        เครดิตการด ชนิดของเครดิตการด ........................................... หมายเลข ............................ 
 

4.   กรุณาแฟกซแบบฟอรมการจองหองพกัที่ :  
                 ฝายสํารองหองพัก โทร. 042-248155   แฟกซ   042-241093     
 
ที่อยู       โรงแรมเจริญโฮเต็ล  549,559  ถ.โพศรี    ต.หมากแขง   อ.เมอืง   จ.อุดรธาน ี  41000 
 
หมายเหต ุ   หองพักมีจาํนวนจาํกัด กรุณาสํารองทีพ่ักลวงหนา 
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