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  โครงการฝึกอบรม 
“จัดเก็บให้ถูกต้องและถูกใจ จะต้องทำอย่างไรในภาษีดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย   

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2566”   
ไขปัญหาการโต้แย้งการจัดเก็บและการเลี่ยงภาษี ของผู้ปฏิบัติงานในการจัดเก็บภาษีท่ีดินและ 

สิ่งปลูกสร้าง 100% ในปี 2566 และภาษีป้าย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

  

1. หลักการและเหตุผล 
  ในปี 2566 อปท.ต้องเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 100% เนื่องจากรัฐบาลมิได้มีการ
พิจารณาออกพระราชกฤษฎีกาลดภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างในอัตราร้อยละ 90 ของจำนวนเงินภาษีท่ีต้องเสีย   
เพื่อบรรเทาภาระให้ประชาชน เช่นเดียวกับ ปี 2563 และ  2564 โดยรัฐบาลเห็นว่าประชาชนสามารถ
ปรับตัวในการจัดเก็บภาษีได้แล้ว กรณีดังกล่าวส่งผลต่อการจัดเก็บภาษีของเจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติงานและ
ผู้เกี่ยวข้องหลายประการ อีกท้ังยังกระทบต่อประชาชนผู้เสียภาษีด้วย  ทั้งในด้านความไม่พร้อมของผู้เสียภาษี
และระบบเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัว ทำอย่างไรให้การจัดเก็บเป็นไปตามกฎหมายกำหนดและให้ประชาชนได้รับ
ความเข้าใจที่ถูกต้อง ตลอดจนให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาต่างๆ  ได้อย่างรอบด้าน ตาม
แนวทางที่กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือซักซ้อมแนวทางการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามขั้นตอน
ต่าง ๆ ตั้งแต่ การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การประกาศทรัพย์สิน  การเปิดให้มีการตรวจสอบโดยเจ้าของ
ทรัพย์สิน การแก้ไขของ อปท.หลังจากการเจ้าของทรัพย์สินแจ้งให้ตรวจสอบ การประเมินภาษี การอุทรณ์ภาษี 
การบรรเทาภาษี การชำระเงินภาษี ตลอดจนถึงขั้นตอนการยัดอายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สิน อีกทั้งในปี 
2563 มีออกกฎกระทรวงกำหนดอัตราการจัดเก็บภาษีป้ายเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 30  โดยมีการกำหนด
ประเภทป้ายเพ่ิมข้ึนเป็นป้ายที่มีการเคลื่นที่ กับป้ายที่ไม่มีการเคลื่อนที่ ส่งผลให้การจัดเก็บครอบคลุมถึงป้ายที่
ใช้เครื่องจักรกลขนาดใหญ่ ป้ายอิเล็กโทรนิกส์ และป้ายอื่น ๆที่เข้าข่ายตามกฎหมายกำหนด ต้องเสียภาษี
เพิ่มขึ้น จึงทำให้ให้เกิดปัญหาที่จะต้องชี้แจงและแก้ไขพร้อมกับจะต้องสร้างความเข้าใจให้กับผู้เสียภาษีให้
ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด   ในการนี้ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เล็งเห็น
ความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการ  “จัดเก็บให้ถูกต้องและถูกใจ จะต้องทำอย่างไรในภาษี
ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2566” ขึ้น   

2.  วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อให้พนักงานท้องถิ่นผู้ปฏิบัติงานสามารถที่ปฏิบัติและแก้ปัญหาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูก

สร้าง ในปี 2566 อย่างถูกต้อง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
2) เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางด้านการเงิน การคลังให้แก่ท้องถิ่นโดยให้ความสำคัญกับการจัดเก็บภาษีที่

อยู่ในอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่นเอง 
3) เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงานท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับได้ทราบแนวปฏิบัติตามกฎหมาย

ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามข้ันตอนต่างๆ ที่กฎฏหมายกำหนด ได้แก่ การสำรวจ การประเมิน และ
การชำระเงินภาษีในเขตเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล  ฯลฯ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. 
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4) เพ่ือให้สามารถนำเครื่องมือมาใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ได้แก่ การนำแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน มาใช้ในการสำรวจ ประเมิน และการออกใบเสร็จรับเงิน 

3.  คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม 
1) นายก/รองนายก/เลขานุการนายก/ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) ผู้อำนวยการกองคลัง/หัวหน้าส่วนการคลัง/ผู้อำนวยการกองช่าง/หัวหน้าส่วนโยธา 
3) นิติกร/นักกฎหมาย 
4) เจ้าหน้าที่พัสดุ/เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี/เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน/พนักงานจัดเก็บรายได้ 
5) พนักงานส่วนท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้องหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย   

๔.  วิธีการฝึกอบรม 
บรรยายและตอบข้อซักถามโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและผู้รับผิดชอบโดยตรง จากกรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น  

๕.  ขอบเขตและเนื้อหาการฝึกอบรม  
 ๕.๑ หลักการและข้ันตอนการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 
 ๕.๒ การวิเคราะห์สิ่งปลูกสร้าง การคิดค่าเสื่อมและการกำหนดราคาท่ีดินที่ไม่มีราคาประเมิน 
 ๕.๓ การบรรเทาภาษี และการลดภาษีในปี พ.ศ.๒๕๖6 ตามลำดับกฎหมายรอง 
 ๕.๔ การบังคับภาษี หลักการจัดเก็บภาษีป้าย และเครื่องมือในการจัดเก็บภาษี 
 ๕.๕ การรายงานข้อมูลการจัดเก็บ ปัญหาอุปสรรคประจำปีให้กับกระทรวงมหาดไทย 
 ๕.๖ ปัญหา อุปสรรค และข้อขัดข้องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการ 

๖.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ๖.๑ ผู้เข้ารับการอบรม/ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจเนื้อหา สาระสำคัญของการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้างตามพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ และกฎหมายรอง 

๖.๒ ผู้เข้ารับการอบรม/ผู้ปฏิบัติงานสามารถที่ปฏิบัติและแก้ปัญหาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง ในปี 2566 อย่างถูกต้อง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

๖.๓ ผู้เข้ารับการอบรม/ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับได้ทราบแนวปฏิบัติตามกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง ตามขั้นตอนต่างๆ ที่กฎฏหมายกำหนด ได้แก่ การสำรวจ การประเมิน และการชำระเงินภาษีในเขต
เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ฯลฯ 

๖.๔ ผู้เข้าอบรมสามารถ/ผู้ปฏิบัติงานสามารถนำเครื่องมือมาใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง ได้แก่ การนำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน มาใช้ในการสำรวจ ประเมิน และการออกใบเสร็จรับเงิน 

7.  วิทยากร 
 วิทยากร นายจุมพล สมุทรวินิจพันธ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ สำนักบริหารคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น 
วิทยากร วันวิสา ปรีชานันท์ นิติกรฝ่ายพัฒนารายได้ สำนักบริหารคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
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8. กำหนดการรับสมัคร 

 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป 

9.  ระยะเวลาดำเนินการและสถานที่ฝึกอบรม 
โครงการได้เปิดการฝึกอบรม จำนวน 2 รุ่น ใช้ระยะเวลารุ่นละ 3 วัน โดยมีกำหนดการและสถานที่การ

จัดฝึกอบรม ดังนี้ 

รุ่นที ่ วัน/เดือน/ปี สถานที่ จังหวัด หมายเหตุ 

L1   18 - 20 พฤศจิกายน ๒๕65 
โรงแรมแคนทารี่ เฮ้าส์     

กรุงเทพฯ 
กรุงเทพฯ  

L2 27 - 29 มกราคม ๒๕66 เดอะ เกรซ อัมพวา รีสอร์ท สมุทรสงคราม  

10. ค่าลงทะเบียน 
 ใช้งบประมาณจากหน่วยงานต้นสังกัดของผู้เข้ารับการอบรม โดยสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2549 
หมวด 3 ข้อ 22  

(1) ค่าลงทะเบียนท่านละ 4,800 บาท (สี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าหนังสือคู่มือ 1 เล่ม               
ค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียนต่าง ๆ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน/ค่าเดินทางของ
วิทยากร ค่าจัดสถานที่อบรม 
 สำหรับค่าที่พักและค่าพาหนะในการเดินทางให้เบิกจากงบประมาณต้นสังกัดของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

๑1. การรับสมัคร  
ผู้สนใจสามารถสมัครในแบบฟอร์มลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ QR Code   
1.) ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ : https://ltaxgo.net/public/special 
2.) ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลสมัครอบรมฯ และฟอร์มลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ QR Code   

 
สแกนเข้ากลุ่ม LINE อบรมกฎหมายภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เลขท่ี 254 ชั้น 3-4 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 10330  โทรศัพท์ 02-218-2880 ต่อ 136 หรือ E-
mail : Datitaya.uns@gmail.com 

๑2. การชำระค่าอบรม 

mailto:Datitaya.uns@gmail.com
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ชำระโดยโอนเงินผ่านธนาคารกรุงเทพ ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี ศูนย์บริการวิชาการแห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เลขที่บัญชี 152-459566-5 เท่านั้น 

หากท่านโอนชำระค่าลงทะเบียนแล้ว โปรดอัพโหลดหลักฐานการชำระเงินที่เว็บไซต์ลงทะเบียนสมัครอบรม
ฯ จึงถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม และเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการอบรม ผู้จัดจำกัดจำนวนผู้เข้า
อบรมต่อรุ่น  

ดังนั ้น หากรุ ่นใดมีผู ้สมัครเข้ารับการอบรมเกินจำนวนที ่ก ำหนดไว้ ผู ้จ ัดขอสงวนสิทธิ ์ในการ
เปลี่ยนแปลงเวลาเข้ารับการอบรมของผู้สมัครที่เกินจำนวนที่กำหนดได้ตามความเหมาะสม โดยจะแจ้งประสาน
ให้ผู้สมัครทราบก่อนถึงวันอบรม ๓ วัน  

13. การรับรองผล 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีระยะเวลาการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาฝึกอบรมทั้งหมดและ

ผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัตร 

๑4. การติดต่อสอบถาม 
หากท่านต้องการข้อมูลหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  โปรดติดต่อ.. 
๑) นางสาวอทิตยา แดงโรจน์ (จุ๊กกระดุ๋ย)  โทรศัพท์ติดต่อ  081-2079773 
๒) นางสาวสุฌานี มิกี้ (หมิว)            โทรศัพท์ติดต่อ  063-5897714 
๓) นางสาวกานติมา แซ่จ๋าว (เบนซ์)            โทรศัพท์ติดต่อ  080-0423293 
๔) นางสาวผกามาศ แซ่ด่าน (เตย)            โทรศัพท์ติดต่อ  080-5549265 

๑5. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
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กำหนดการโครงการฝึกอบรมฯ 
“จัดเก็บให้ถูกต้องและถูกใจ จะต้องทำอย่างไรในภาษีดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย   

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2565 

 

วันแรก 

 ลงทะเบียนเวลา 13.00น. - 16.30 น. 

วันที่สอง 

 อบรมเวลา 9.00 น. – 16.30 น. 
          พักรับประทานอาหารกลางวัน 12.00 น. – 13.00 น.  

พักรับประทานอาหารว่าง 10.00 น. – 10.20 น. และ 14.30 น. – 14.50 น. 
 

1. หลักการและขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
- การสำรวจรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
- การประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) 
- การแจ้งรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแก่ผู้เสียภาษี (ภ.ด.ส.3) 
- การประกาศราคาทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) 
- การประเมินภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.6,7) 
- การทักท้วงการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.10) 
- การทบทวนการประเมินกรณีที่ อปท.สามารถดำเนินการได้เองมีเง่ือนไขอย่างไร 
- การทบทวนการประเมินโดยการเพิกถอน หรือการทบทวนโดยการแจ้งประเมินเพ่ิมเติม หรือ

ทบทวนโดยการแก้ไขการประเมิน 
- การรับชำระเงินภาษีของผู้เสียภาษีมีช่องทางใดท่ีกฏหมายให้อำนาจดำเนินการได้ 
- การแจ้งเตือนกรณีค้างชำระ 
- การคิดเบี้ยปรับ เงินเพ่ิม และการยึดกรณีไม่ยอมชำระ 
- การขอคืนภาษี 

2. การวิเคราะห์สิ่งปลูกสร้าง การคิดค่าเสื่อม และการกำหนดราคาที่ดินที่ไม่มีราคาประเมิน 
3. การบรรเทาร้อยละ 75 และการลดภาษีในปี 2565 ร้อยละ 50 และร้อยละ 90 ตามกฎหมาย

ลำดับรอง 
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วันที่สาม 

 อบรมเวลา 9.00 น. – 16.30 น. 
          พักรับประทานอาหารกลางวัน 12.00 น. – 13.00 น.  

พักรับประทานอาหารว่าง 10.00 น. – 10.20 น. และ 14.30 น. – 14.50 น. 
 

4. การบังคับภาษี 
-   การอายัด และการระงับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมของที่ดิน 

5. การรายงานข้อมูลการจัดเก็บ ปัญหาอุปสรรคประจำปีให้กับกระทรวงมหาดไทย 
          -   ข้อมูลการจัดเก็บภาษี 
          -   ข้อมูลปัญหาอุปสรรค 

6. เครื่องมือในการจัดเก็บภาษี  
-   แผนที่ภาษีและโปรแกรมการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 

7. ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องที่ อปท. ต้องดำเนินการ (ต่อ) 
-   การสำรวจไม่ครบ  
-   การประเมินไม่ถึงผู้รับ 
-   การหาเจ้าของทรัพย์สินไม่ได้ 
-   ที่ดินทับซ้อนหลาย อปท. 
-   การจัดเก็บในที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ 

8. หลักการจัดเก็บภาษีป้าย 
-   หลักการพิจารณาว่าป้ายใดที่ต้องชำระ ป้ายใดไม่ต้องชำระ ตามกฎหมายกำหนด  
-   ขั้นตอนการปฏิบัติ ได้แก่ การยื่นแบบ การประเมิน และการรับชะระภาษีป้าย (ต่อ) 
-   การประเมินย้อนหลังทำอย่างไร ระยะเวลาเทาใด ใครต้องทำ 
-   การอุทรณ์การประเมินภาษีป้ายทำอย่างไร ระยะเวลาเท่าใด ใครมีอำนาจในการพิจารณา 
-   การขอเงินคืนกรณีชำระเกิน และกรณีที่ไม่มีหน้าที่ต้องชำระ 
-   อัตราภาษีตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราจัดเก็บใหม่ปี 2563 
-   วิธีการคำควณภาษี เงินเพ่ิม และค่าปรับต่าง ๆ ของภาษีป้าย 
-   ป้ายนิ่ง ป้ายเคลื่อนที่ ป้ายบิวบอร์ด ป้ายอิเล็กโทรนิกส์ มีหลักพิจารณาจัดเก็บอย่างไร 
-   การขอผ่อนชำระ การผิดนัด การคิดเงินเพ่ิม และการนับวันกรณีผิดนัดมีหลักการอย่างไร 
-   การติดตั้งและการยกเลิกป้ายระหว่างปี คำนวณภาษีอย่างไร 
-   ป้ายในอาคาร ในห้างสรรพสินค้าท่ีมีการโต้แย้งว่าเป็นป้ายภายในอาคาร ควรพิจารณาอย่างไร 
 

หมายเหตุ : 
1) กำหนดการและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 



- 7 - 

ขอให้ผู้สมัครเข้าลงทะเบียนทางเว็บเท่านั้น 
การเข้าไปลงทะเบียนบนเวบ็ 

https://ltaxgo.net/public/special 

 
หน้าที่ 1 (ให้เลื่อนลงไป ท่านจะสังเกตุหน้าลงทะเบียน) 

 

 
(ต่อ) เลือกรุ่นที่ตอ้งการสมัครอบรม 
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คลิกตรง ปุ่ม “สมัครเขา้ร่วมโครงการฯ/ดาวน์โหลดเอกสารฯ” 

 

 
หน้าเว็บการสมัครอบรมฯ ท่านสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ / ดาวน์โหลดเอกสาร

โครงการ / ตรวจสอบสถานะ และส่งหลักฐานการชำระเงิน / 
และ เข้ากลุ่มไลน์ (Line Group) ได้โดยคลิกแท็บบาร์ด้านบน 
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ขั้นตอนที่ 1  เลือกรุ่นที่จะเข้ารับการอบรมฯ 

 

 ขั้นตอนที่ 2 กรอกรายละเอียดของผู้สมัครเข้ารับการอบรมให้ครบทุกช่อง 
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 ขั้นตอนที่ 3  ยืนยันตัวตนด้วยเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัคร แล้วกดขอรหัส OTP 
ท่านจะได้รหัส 6 ตัว แล้วนำรหัสนั้นมาใส่ชองเพื่อยืนยันตัวตน 
  

 
 
 ขั้นตอนที่ 4  ส่งแบบฟอร์มการสมัครออนไลน์ 
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ขั้นตอนที่ 5 เข้ากลุ่มไลน์ (Line Group) ได้โดยคลิกแท็บบาร์ด้านบน และสแกน 

QR Code เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ รุ่นที่ท่านสมัครอบรมฯ 
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 ขั้นตอนที่ 6  คลิกที่แท็บ ตรวจสอบสถานะ/ส่งหลักฐานการชำระเงิน จากนั้น 
กรอกหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ใช้ลงทะเบียน และอัพโหลดหลักฐานการชำระเงิน 
หรือสลิปการโอนเงินที่หน้าเว็บไซต์สมัครอบรมฯ  (กรุณาอัพโหลดหลักฐานการชำระเงิน
ก่อนถึงวันอบรม 7 วัน)  
  

 
ขั้นตอนที่ 7  ท่านที่อัพโหลดหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว  

สามารถตรวจสอบรายชื่อและสถานะชำระเงินได้ที่หน้าเว็บไซด์สมัครอบรมฯ โดยคลิกที่
แท็บตรวจสอบสถานะ/ส่งหลักฐานการชำระเงิน 
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รบกวนผู้ประสงค์เข้ารับการอบรม  
“ลงทะเบียนในระบบเว็บ และ ช าระค่าลงทะเบียนไปยังบัญชี ธนาคารกรุงเทพ ประเภท

บัญชีออมทรัพย์ ช่ือบัญชี ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เลขท่ีบัญชี 152-
459566-5 เท่านั้น” กรุณาอพัโหลดหลกัฐานการช าระค่าลงทะเบียนท่ีหน้าเว็บสมัครอบรมฯ ก่อน
เข้ารับการอบรม 7 วัน เพ่ือ ทุกท่านจะได้รับใบเสร็จค่าลงทะเบียนอบรมฯและประกาศนียบัตร
ในวันอบรม เพ่ือความสะดวกในการจัดระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และเพ่ือความ
ปลอดภัยในการจัดอบรมฯ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ปฏิบัติตาม
มาตราการการป้องกนัโรคติดต่อทางระบบทางเดินหายใจ COVID-19 โดยวิทยากรและบุคคลกร
ได้รับวัคซีนครบจ านวน ท้ังนี้ ศูนย์บริการวิชาการฯได้เลือกโรงแรมจัดอบรมท่ีได้รับมาตรฐาน 
SHA มีการเว้นระยะห่าง และพ่นฆ่าเช่ือในทุกคร้ังท่ีจัดอบรม มีการตรวจ ATK โดยหน่วยแพทย์
ก่อนเข้ารับการอบรมฯ 1 ช่ัวโมง (ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) หรือ ท่านใดที่ไม่สะดวกตรวจ ATK 
สามารถน าผลการตรวจ RT-PCR ไม่เกนิ 72 ช่ัวโมง แสดงต่อเจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์ได้ 
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