ที่ ศธ ๖๘๐๓.๑๕ (กทม.)/ว ๐๐๓

สำนักงำนบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร
๒๒ ถนนบรมรำชชนนี เขตตลิ่งชัน
กรุงเทพมหำนคร ๑๐๑๗๐

๑ เมษำยน ๒๕๖๒
เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมอบรมโครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรท้องถิ่น ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๒
หลักสูตร “พระรำชบัญญัติภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง พ.ศ.๒๕๖๒ พระรำชกฤษฎีกำ กฎกระทรวง ประกำศ และระเบี ยบ
กระทรวงมหำดไทยที่เกี่ยวข้อง กับกำรเตรียมควำมพร้อมกับกำรบังคับใช้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อจัดเก็บจริง ๑ มกรำคม
๒๕๖๓” รุ่นที่ ๑ – รุ่นที่ ๖
เรียน นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด/นำยกเทศมนตรี/นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล ทุกแห่ง
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงกำรฝึกอบรมพร้อมใบสมัคร จำนวน ๑ ชุด
ด้วยสำนักงำนบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร กำหนดจัดโครงกำร หลักสูตร “พระราชบัญ ญัติภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง กับการเตรียม
ความพร้อ มกับการบังคับใช้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อ จัดเก็บ จริง ๑ มกราคม ๒๕๖๓” รุ่นที่ ๑ – รุ่นที่ ๖ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่ อ ให้ ผู้ เข้ ำ รั บ กำรอบรมทรำบข้ อ กฎหมำยตำม พ.ร.บ.ที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร้ ำ ง แนวทำง วิ ธี ก ำร ขั้ น ตอนกำรจั ด เก็ บ ภำษี
ตลอดจนปัญหำกำรจัดเก็บภำษีที่ถูกต้อง โดยโครงกำรฯ กำหนดจัดฝึกอบรม จ ำนวน ๖ รุ่น ค่ำลงทะเบียนท่ำนละ ๓,๙๐๐ บำท
(ไม่รวมค่ำที่พักและอำหำรเย็น) ดังนี้
รุ่นที่ ๑ ระหว่ำงวันที่ ๑๐ – ๑๒ พฤษภำคม ๒๕๖๒
ณ โรงแรมเจริญธำนี อ.เมือง จ.ขอนแก่น
รุ่นที่ ๒ ระหว่ำงวันที่ ๑๗ – ๑๙ พฤษภำคม ๒๕๖๒
ณ โรงแรมเฟิร์สแปซิฟิคโฮเทล แอนด์คอนเวนชั่น (พัทยำกลำง) จ.ชลบุรี
รุ่นที่ ๓ ระหว่ำงวันที่ ๒๔ – ๒๖ พฤษภำคม ๒๕๖๒
ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ แอนด์พลำซ่ำ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
รุ่นที่ ๔ ระหว่ำงวันที่ ๓๑ พฤษภำคม – ๒ มิถุนำยน ๒๕๖๒
ณ โรงแรมนภำลัย อ.เมือง จ.อุดรธำนี
รุ่นที่ ๕ ระหว่ำงวันที่ ๗ – ๙ มิถุนำยน ๒๕๖๒
ณ โรงแรมเมย์ฟลำวเวอร์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
รุ่นที่ ๖ ระหว่ำงวันที่ ๑๔ – ๑๖ มิถุนำยน ๒๕๖๒
ณ โรงแรมบีพีแกรนด์ทำวเวอร์ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ
ทั้งนี้ ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมจำกส่วนรำชกำรของกระทรวงและกรมต่ำงๆ สำมำรถเบิกค่ำลงทะเบียนจำกต้นสังกัดได้ตำม
ระเบียบกระทรวงกำรคลัง สำหรับค่ำพำหนะ ค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำที่พัก ในกำรเดินทำงให้เบิกจ่ำยจำกงบประมำณต้นสังกัดของผู้เข้ำรับ
กำรอบรม ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ เมื่อได้รับอนุมัติจำก
ผู้บังคับบัญชำแล้ว
ในกำรนี้ จึงขอเรียนเชิญ ท่ ำนหรือเจ้ำหน้ำที่ผู้ที่ เกี่ยวข้องในหน่วยงำนของท่ำนเข้ำร่วมอบรมตำม โครงกำรฯดังกล่ำว
พร้อมทั้งขอควำมอนุเครำะห์ประชำสัมพันธ์โครงกำรฯ ไปยังหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ดังรำยละเอียดที่แนบมำพร้อมนี้ สำหรับผู้สนใจ
สำมำรถติดต่อสอบถำมรำยละเอียดและจัด ส่งใบสมัครได้ที่คุณจำรุวรรณ โทรศัพท์มือถือ : ๐๘๔ ๘๙๓ ๔๗๔๗ และคุณรุ่งทิพย์
โทรศัพท์ ๐๙๒ ๒๖๙ ๓๑๑๓ ดำวน์โหลดรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Website : www.training59.com
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำเข้ำร่วมกำรฝึกอบรมและประชำสัมพันธ์หลักสูตรต่อไป จักขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(อำจำรย์ ดร.ศรำยุทธ แสนมี)
รักษำกำรแทนผู้อำนวยกำรสำนักบริกำรวิชำกำร
ปฏิบัติกำรแทนอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยศิลปำกร
สำนักงำนบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร (ตลิ่งชัน)
โทรศัพท์ ๐-๒๘๔๙-๗๕๐๐ ต่อ ๓๑๒๐๘ โทรสำร ๐-๒๔๓๓-๔๙๓๘

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น
หลักสูตร “พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒
พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง
กับการเตรียมความพร้อมกับการบังคับใช้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เพือ่ จัดเก็บจริง ๑ มกราคม ๒๕๖๓”
โดย สานักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
******************************************************************************
๑. หลักการและเหตุผล
การจัดเก็บ ภาษีและการบริหารรายได้ขององค์กรปกครองท้องถิ่น ถือเป็นสิ่งสาคัญ ส่วนหนึ่งในการนามา
พัฒนาสิ่งบริการสาธารณะเพื่อประชาชนในพื้นที่เขตปกครองของตน และการบริหารรายได้ถือเป็นมาตรการพื้นฐาน
ที่สาคัญอย่างยิ่งที่จะผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถพึ่งตนเองได้ ดังนั้น จึงจาเป็นต้องมีการจัดการที่
ดีคือ การพัฒนาระบบการคลังท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ และเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ได้ประกาศราชกิจจา
นุเบกษา ให้นาพระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งจะมีผลใช้บังคับวันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป หรือวันที่ 13 มีนาคม ๒๕๖๒ และจะเริ่มดาเนินการจัดเก็บภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.
2563 เป็นต้นไป โดยมี ทั้งสิ้น ๙๘ มาตรา อีกทั้งจะต้องดาเนินการออกพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ
และประกาศตามพระราชบัญญัตินี้ ที่หน่วยงานผู้เกี่ยวข้องทั้ง กรุงเทพมหานคร เทศบาล องค์การบริหารส่วนตาบล
จักต้องถือปฏิบัติตาม
ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจะต้องเตรียมความพร้อมและจะต้องศึกษาแนวทางและวิธี
ปฏิบัติในการบังคับใช้ร่างพระราชบัญญัติฉบับใหม่นี้ เช่น การแต่งตั้งพนักงานสารวจ อัตราภาษี ลักษณะประเภท
ทรัพย์สิน การประเมินภาษี รูปแบบเอกสาร ระยะเวลาการแจ้งประเมิน ระยะเวลาการชาระภาษี ซึ่งแต่ละขั้นตอน
การปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องจะมีเงื่อนไขข้อกาหนดไว้ตามกฎหมาย หากไม่มีความเข้าใจในกฎหมาย
ก็จักไม่สามารถบังคับใช้อานาจตามกฎหมายได้ถูกต้อง จะส่งผลกระทบต่อการบริหารการคลังของท้องถิ่นเนื่องจาก
เงินรายได้ไม่เพียงพอหรือไม่เป็นไปตามเป้าหมายแผนการใช้จ่ายเงิน
จากเหตุผลดังกล่าวสานักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงได้จัดทาโครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรท้องถิ่น หลักสูตร “พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง
ประกาศ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมกับการบังคับใช้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อ
จัดเก็บจริง ๑ มกราคม ๒๕๖๓” โดยได้เชิญคณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีท้องถิ่นและเป็นผู้ร่วมยกร่างกฎหมาย
ลาดับรอง มาเป็นวิทยากรผู้บรรยาย
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่ อให้ ผู้บริ หารท้ องถิ่น พนั กงานเจ้ าหน้ าที่ ทราบข้อกฎหมายตาม พ.ร.บ.ที่ ดิน และสิ่งปลูกสร้าง
แนวทาง วิธีการ ขั้นตอนการจัดเก็บภาษี ตลอดจนปัญหาการจัดเก็บภาษีที่ถูกต้องและสามารถนาไป
ปฏิบัติได้จริง ในด้านการจัดเก็บภาษี
๒.๒ เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานเจ้าหน้าที่ ทราบและเข้าใจในการบังคับใช้กฎหมาย แนวทาง วิธี การ
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีทีดินและสิ่งปลูกสร้าง สาระสาคัญของกฎหมายลาดับรองที่เกี่ยวข้อง

๒.๓ เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานเจ้าหน้าที่ ทราบบทบาทของตนเองเกี่ยวกับภาษีที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง
รวมทั้งทราบแนวนโยบายของรัฐในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนเพื่อให้ท้องถิ่ นมีการพั ฒนาให้มี
รายได้เพิ่มขึ้นจากการจัดเก็บภาษีและเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาล
๓. กลุ่มเป้าหมาย จานวน ๑๐๐ คน ประกอบด้วย
๓.๑ นายก/คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ปลัด/รองปลัด
๓.๒ หัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้ากอง/ผู้อานวยการกอง/ผู้อานวยการสานัก
๓.๓ นิติกร/นักวิชาการจัดเก็บรายได้/เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานจัดเก็บรายได้/การเงิน/บัญชี
๓.๔ เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับคาสั่งให้รับผิดชอบงานจัดเก็บรายได้/การเงิน/บัญชี
๓.๕ พนักงานส่วนท้องถิ่น/บุคคลผู้ที่ได้รับมอบหมาย
๔. ระยะเวลาและสถานที่ในการฝึกอบรม จานวน ๓ วัน
รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ณ โรงแรมเจริญธานี อ.เมือง จ.ขอนแก่น
รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ณ โรงแรมเฟิร์สแปซิฟิคโฮเทล แอนด์คอนเวนชั่น (พัทยากลาง) จ.ชลบุรี
รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ แอนด์พลาซ่า อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
รุ่นที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๓๑ พฤษภาคม – ๒ มิถุนายน ๒๕๖๒
ณ โรงแรมนภาลัย อ.เมือง จ.อุดรธานี
รุ่นที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๗ – ๙ มิถุนายน ๒๕๖๒
ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
รุ่นที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๒
ณ โรงแรมบีพีแกรนด์ทาวเวอร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
๕. วิทยากร

คณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีท้องถิ่นและเป็นผู้ร่วมยกร่างกฎหมายลาดับรอง

๖. วิธีการฝึกอบรม
บรรยายและตอบข้อซักถามโดยคณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีท้องถิ่น
๗. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๗.๑ ท าให้ผู้เข้ารับ การฝึก อบรมได้มี ความรู้ ความเข้ าใจในข้อกฎหมายตาม พ.ร.บ.ที่ดิ นและสิ่งปลูกสร้าง
แนวทาง วิธีการ ขั้นตอนการจัดเก็บภาษี ตลอดจนปัญหาการจัดเก็บภาษีที่ถูกต้องและสามารถนาไปปฏิบัติได้จริง ใน
ด้านการจัดเก็บภาษี
๗.๒ ทาให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ทราบและเข้าใจในการบังคับใช้กฎหมาย แนวทาง วิธีการ ขั้นตอนการ
จัดเก็บภาษีทีดินและสิ่งปลูกสร้าง สาระสาคัญของกฎหมายลาดับรองที่เกี่ยวข้อง
๗.๓ ทาให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ทราบบทบาทของตนเองเกี่ ยวกับภาษีที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองรวมทั้ง ทราบ
แนวนโยบายของรัฐในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนเพื่อให้ท้องถิ่นมีการพัฒนาให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจัดเก็บภาษี
และเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาล

๘. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม
๘.๑ ค่ า ลงทะเบี ย นอบรม ท่ า นละ ๓,๙๐๐ บาท (สามพั น เก้ า ร้ อ ยบาทถ้ ว น) เพื่ อ เป็ น ค่ า เอกสาร
ประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารกลางวัน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าสถานที่จัดอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์
เครื่ อ งเขี ยน ค่ า โสตทั ศ นู ป กรณ์ ค่ า ประสานงาน และประกาศนี ย บั ต ร (ทั้ ง นี้ ไม่ รวมค่ า พาหนะ ค่ าที่ พั ก และ
ค่าเบี้ยเลี้ยง) สามารถเบิกได้เต็มจานวนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ ข้อ ๒๘ (๑)
๘.๒ ผู้ เข้ารับ การอบรมจากส่วนราชการของกระทรวงและกรมต่ างๆ สามารถเบิก ค่าลงทะเบี ยนจาก
ต้นสังกัดตามระเบียบกระทรวงการคลัง สาหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๒๘ (๑)
ส่วนค่าพาหนะ ค่าที่พัก และค่าเบี้ยเลี้ ยงในการเดินทางก่อ นและหลัง วันฝึกอบรมสามารถเบิ กจ่ายจาก
งบประมาณต้น สังกั ดของผู้เข้ารับการอบรมตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่ าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้ า หน้ า ที่ ท้ อ งถิ่ น พ.ศ.๒๕๕๘ และแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๙ เมื่ อ ได้ รั บ อนุ มั ติ จ าก
ผู้บังคับบัญชาแล้ว
๙. การมีสิทธิ์รับใบรับรองการฝึกอบรมจากมหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าวจะได้รับ ใบประกาศนียบัตรรับรองการฝึกอบรมจากมหาวิทยาลัย
ศิลปากร โดยสานักงานบริการวิชาการ ทั้งนี้ จะต้องมีเวลาเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาทั้งหมด
๑๐. ช่องทางการสมัคร
ท่านสามารถสมัครเข้ารับการอบรมได้ในหลากหลายช่องทาง ดังต่อไปนี้
 E-mail : 5599training@gmail.com
 ID Line : training59 หรือ ID Line : 59training
 Facebook : อบรมคนท้องถิ่น
 Website : www.training59.com
 ทางโทรสาร : ๐๒ ๙๒๑ ๔๑๒๒ ,๐๒ ๔๔๓ ๖๘๓๓
หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่
คุณจารุวรรณ: โทร ๐๘๔ ๘๙๓ ๔๗๔๗ และ คุณรุ่งทิพย์: โทร ๐๙๒ ๒๖๙ ๓๑๑๓
๑๑. วิธีการชาระค่าลงทะเบียน
ทางสานักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอรับชาระเงินค่าลงทะเบียนอบรมเป็น “เงินสด” ใน
วันรายงานตัวและรับลงทะเบียนวันแรกของการอบรมเท่านั้น หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีความจาเป็นต้อง
ชาระเงินด้วยวิธีการอื่น กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่การเงินโดยตรงที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๕ ๒๒๒ ๔๒๑๘
๑๒. การสารองห้องพัก
ผู้เข้าอบรมสามารถสารองห้องพักกับทางโรงแรมโดยตรงในกลุ่มอบรมของทางมหาวิทยาลัย
 โรงแรมเจริญธานี อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร. ๐๔๓ ๒๒๐ ๔๐๐
 โรงแรมเฟิร์สแปซิฟิคโฮเทล แอนด์คอนเวนชั่น จ.ชลบุรี โทร. ๐๘๑-๒๖๗-๕๔๑๘, ๐๓๘-๔๒๖-๓๕๒-๔
 โรงแรมหัวหินแกรนด์ แอนด์พลาซ่า อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทร. ๐๓๒ ๕๑๓ ๒๓๐ – ๔
 โรงแรมนภาลัย อ.เมือง จ.อุดรธานี โทร. ๐๔๒-๓๔๗๔๔๔

 โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก โทร. 055-211288
 โรงแรมสบายโฮเทล อ.เมือง จ.นครราชสีมา โทร. 044-295999

(อาจารย์ ดร.ศรายุทธ แสนมี)
รักษาการแทนผู้อานวยการสานักบริการวิชาการ
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร

กำหนดกำรโครงกำรอบรมเพื่อพัฒนำศักยภำพบุคลำกรท้องถิ่น
หลักสูตร “พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒
พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง
กับการเตรียมความพร้อมกับการบังคับใช้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อจัดเก็บจริง ๑ มกราคม ๒๕๖๓”
โดย สำนักงำนบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร
.......................................................................................................................................................................................
วันแรก
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
วันที่สอง
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

ลงทะเบียนและรับเอกสารประกอบการอบรม
บรรยำยโดย วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีท้องถิ่น
(กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
บรรยำยในหัวข้อต่ำงๆ ดังต่อไปนี้
- วิธีการและการเตรียมความพร้อม/การเตรียมดาเนินการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ.ร.บ.ที่ดินและสิง่ ปลูกสร้าง
- หลักการและสาระสาคัญของ พ.ร.บ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
- ผู้มีหน้าที่เสียภาษีตาม พ.ร.บ.ที่ดินและสิง่ ปลูกสร้าง
- การจัดทาแผนที่แนวเขตปกครองของ อปท.
- การออกคาสั่งแต่งตัง้ พนักงานสารวจข้อมูลที่ดินสิง่ ก่อสร้างและอายุของ
โรงเรือน/สิ่งปลูกสร้าง
- อุปกรณ์ เครื่องมือที่ต้องใช้ในการสารวจ
- การสารวจและจัดทาบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
- การแบ่งประเภทที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
- การจัดทาและประกาศบัญชีราชการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
- การแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
- อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิง่ ปลูกสร้าง
- วิธีการคานวณภาษี
- การยกเว้นและการบรรเทาภาระภาษี
- การจาแนกที่ดินและสิง่ ปลูกสร้างและห้องชุด
- การประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
- การชาระภาษีที่ดินและสิง่ ปลูกสร้าง
- ภาษีค้างชาระ การแจ้งเตือนผูเ้ สียภาษี ชาระภาษี เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม
- การคัดค้าน/การอุทธรณ์การประเมินภาษี
- บทกาหนดโทษ

วันที่สำม
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

บรรยำยโดย วิทยากรผู้เชีย่ วชาญด้านภาษีท้องถิ่น
(กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
บรรยำยในหัวข้อต่ำงๆ ดังต่อไปนี้
สาระสาคัญกฎหมายลาดับที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
พ.ศ.๒๕๖๒
- สรุปประเด็นและสาระสาคัญพระราชกฤษฎีกาที่ออกตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้างฯ
- สรุปประเด็นและสาระสาคัญกฎกระทรวงทีอ่ อกตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้างฯ
- สรุปประเด็นและสาระสาคัญประกาศที่ออกตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ
- สรุปประเด็นและสาระสาคัญระเบียบทีอ่ อกตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ
- ซักถาม-ตอบปัญหา

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หมำยเหตุ:
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) กาหนดการอบรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

ใบสมัครเข้ำรับกำรอบรมโครงกำรอบรมเพื่อพัฒนำศักยภำพบุคลำกรท้องถิ่น
หลักสูตร “พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒
พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง
กับการเตรียมความพร้อมกับการบังคับใช้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อจัดเก็บจริง ๑ มกราคม ๒๕๖๓”
โดย สำนักงำนบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร
ชื่อ เทศบาล/อบต./อบจ......................................................................อาเภอ...............................................................
จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย์...................................โทรศัพท์..............................................
***E–mail หรือ ID Line สำหรับกำรยืนยันกำรสมัคร.................................................................(โปรดระบุ)***
มีความประสงค์ เข้ารับการอบรม รุ่นที่............................ระหว่างวันที่.........................................................................
รายชื่อ ดังต่อไปนี้ (กรุณาเขียนด้วยตัวบรรจงเพื่อการออกใบเสร็จและใบประกาศนียบัตร)
๑. ชื่อ...........................................................ตาแหน่ง........................................โทร...........................ไซส์เสื้อ..............
๒. ชื่อ...........................................................ตาแหน่ง.........................................โทร...........................ไซส์เสื้อ..............
๓. ชื่อ...........................................................ตาแหน่ง.........................................โทร...........................ไซส์เสื้อ..............
๔. ชื่อ...........................................................ตาแหน่ง.........................................โทร...........................ไซส์เสื้อ..............
อาหารมุสลิม จานวน..............คน อาหารทั่วไป จานวน..............คน อาหารอื่นๆ (โปรดระบุ) จานวน..............คน
(ลงชื่อ).........................................................ผู้มอี านาจอนุมัติ
(.........................................................)
ตาแหน่ง.................................................................
รับฟรี !!!! เสื้อคอโปโลสีเหลืองตรำสัญลักษณ์ รัชกำลที่ ๑๐
ขนำดรอบอก
ผู้ชำย
ผู้หญิง

S
40
-

M
42
36

L
44
38

XL
46
40

XXL
48
42

ช่องทำงกำรสมัคร : สมัครผ่านเว็ปไซต์ออนไลน์ : www.training59.com ทางอีเมล์ : 5599training@gmail.com
ทาง ID Line : training59 หรือ ID Line : 59training ทางโทรสาร (Fax) หมายเลข ๐๒ ๔๔๓ ๖๘๓๓ หรือ ๐๒ ๙๒๑ ๔๑๒๒
และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลข ๐๘๔ ๘๙๓ ๔๗๔๗ หรือ ๐๙๒ ๒๖๙ ๓๑๑๓
กำรชำระเงิน : ค่าลงทะเบียน ท่านละ ๓,๙๐๐ บาท (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
ทางสานักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอรับชาระเงินค่าลงทะเบียนอบรมเป็น “เงินสด” ในวันรายงานตัว
และรับลงทะเบียนวันแรกของการอบรมเท่านั้น หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีความจาเป็นต้องชาระเงินด้วยวิธีการอื่น กรุณา
ติดต่อเจ้าหน้าที่การเงินโดยตรงที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๕ ๒๒๒ ๔๒๑๘
หมำยเหตุ : ๑) เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับสมัครจะประสานทางโทรศัพท์เพื่อยืนยันการจัดอบรมก่อนถึงกาหนดการอบรมจริง 7 วัน
๒) กรณีมีการยกเลิกการอบรม ทางมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์รับผิดชอบเฉพาะผู้ที่ชาระค่าลงทะเบียนแล้วเท่านั้น
๓) แบบฟอร์มใบสมัครนี้ สามารถถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในการสมัครเข้ารับการอบรมได้

