
                                                                           
                

                                                                                                                                                          

                                                                     29  มิถุนายน  ๒๕๖๑ 

เรื่อง  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “แนวทางการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างในปี 2562 ตามร่าง 
        กฎหมายใหม ่เทคนิคการเตรียมความพร้อมของ อปท. แนวทางเร่งรัดการจัดเก็บภาษีท่ี อปท.จัดเก็บเองให้เป็นไป 
        ตามเป้าหมายทีร่ัฐบาลก าหนด  ความรับผิดของเจ้าหน้าที่กรณีประเมิน/จัดเก็บไม่ถูกต้อง ไม่เร่งรัดจัดเก็บภาษี   
       หรือปล่อยปละละเลยให้ขาดอายุความ”   

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด / นายกเทศมนตรี / นายกองค์การบริหารส่วนต าบล                                   

สิ่งที่ส่งมาด้วย   โครงการฝึกอบรม  จ านวน ๑ ชุด  (สามารถดาวน์โหลดโครงการได้ทาง  www.eto.ku.ac.th/dla ) 

          ด้วย ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดท าโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “แนวทางการ
จัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างในปี 2562 ตามร่างกฎหมายใหม่ เทคนิคการเตรียมความพร้อมของ อปท. แนวทาง
เร่งรัดการจัดเก็บภาษีที่ อปท.จัดเก็บเองให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด  ความรับผิดของเจ้าหน้าที่กรณี
ประเมิน/จัดเก็บไม่ถูกต้อง ไม่เร่งรัดจัดเก็บภาษี หรือปล่อยปละละเลยให้ขาดอายุความ” จ านวน ๕ รุ่น ทั้งนี้ ได้เชิญ 
ผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนารายได้ ส านักบริหารการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ผู้รับผิดชอบ
ระเบียบโดยตรง) มาบรรยายให้ความรู้ จึงขอเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการอบรมตามโครงการดังกล่าว ดังนี้                                                                                                   

รุ่นที่ 1 วันที่ ๒๔ - ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑  ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์  อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี  
รุ่นที่ 2 วันที่ ๓๑ สิงหาคม - ๒ กันยายน ๒๕๖๑  ณ โรงแรมเอเชียชะอ า  อ.ชะอ า  จ.เพชรบุรี  
รุ่นที่ 3 วันที่ ๗ - ๙ กันยายน ๒๕๖๑  ณ โรงแรมอัลวาเรซ  อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์    
รุ่นที่ 4 วันที่ ๑๔ - ๑๖ กันยายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเดอะทวิน โลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช  
รุ่นที่ 5 วันที่ ๒๑ - ๒๓ กันยายน 2561 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด อ.เมือง จ.เชียงใหม่  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดประชาสัมพันธ์โครงการและพิจารณาส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมดังกล่าว 
โดยมีค่าลงทะเบียน ท่านละ ๓,๙๐๐ บาท ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้เต็มตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ ข้อ ๒๘ (๑) 

                     ขอแสดงความนับถือ                        

                        
                                                                  (รศ.ชูเกียรติ   รักซ้อน) 
                            ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและฝึกอบรม 
                                          
 

        ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม                      
        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                                               
        ๕๐ ถนนงามวงศ์วาน  เขตจตุจักร 
        กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ 

ที่ ศธ. ๐๕๑๓.๑๓๔๐๑/ว 1462                        

 
 
 
ฝ่ายฝึกอบรม 
โทรศัพท์  ๐-๒๘๘๐ ๑๑๒๑ 
โทรสาร   ๐-๒๙๔๒ ๘๘๓๐  

http://www.eto.ku.ac.th/


โครงการฝึกอบรม 
หลักสูตร “แนวทางการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างในปี 2562 ตามร่างกฎหมายใหม่  

เทคนิคการเตรียมความพร้อมของ อปท. แนวทางเร่งรัดการจัดเก็บภาษีท่ี อปท.จัดเก็บเองให้เป็นไปตามเป้าหมาย             
ทีร่ัฐบาลก าหนด ความรับผิดของเจ้าหน้าที่กรณปีระเมิน/จัดเก็บไม่ถูกต้อง ไม่เร่งรัดจัดเก็บภาษี หรือปล่อยปละละเลย 

ให้ขาดอายุความ”   
................................................................................................................................................... 

๑. หลักการและเหตุผล 
ด้วยกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 ขณะนี้อยู่ระหว่างการ

พิจารณาของคณะกรรมาธิการฯ โดยได้มีการพิจารณาปรับอัตราเพดานภาษีและอัตราภาษีที่จัดเก็บจริงในปี 2562        
โดยแบ่งประเภทการท าประโยชน์และอัตราการจัดเก็บเป็น 4 ประเภท คือ 

1) ประเภทเกษตรกรรม  ก าหนดอัตราจัดเก็บจริง ร้อยละ 0.01  เพดานไม่เกินร้อยละ 0.15  
2) ประเภทที่อยู่อาศัย  ก าหนดอัตราจัดเก็บจริง ร้อยละ 0.02  เพดานไม่เกินร้อยละ 0.3  
3) ประเภทอ่ืนๆ  ก าหนดอัตราจัดเก็บจริง ร้อยละ 0.30  เพดานไม่เกินร้อยละ 1.2  

    4) ประเภทที่รกร้างว่างเปล่า  ก าหนดอัตราจัดเก็บจริง ร้อยละ 0.30  เพดานไม่เกินร้อยละ 1.2   
ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่กระทรวงการคลังร่วมกับกระทรวงมหาดไทยได้มีการสร้างความเข้าใจแก่ผู้มีส่วนได้เสีย

และได้ศึกษาถึงผลกระทบ ตลอดจนเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้แสดงความเห็นในร่างกฎหมายดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ สื่อมวลชน
ต่างๆ ได้มีการน าเสนอร่างกฎหมายดังกล่าวให้ประชาชนได้ทราบอย่างกว้างขวางโดยทั่วกันแล้ว ซึ่งคาดว่าภาษีที่ดินและ     
สิ่งปลูกสร้างนี้จะใช้บังคับกับการจัดเก็บภาษีเริ่มในวันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป ซึ่งในการนี้ กระทรวงมหาดไทย   
ได้มกีารซักซ้อมแนวทางการเตรียมการเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามหนังสือ ที่ มท 08088.3/ 
ว 0107  ลงวันที่ 8 มกราคม 2561 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมการตามแผนด าเนินการเตรียมความพร้อม
ตั้งแต่การศึกษาท าความเข้าใจตามขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่ การส ารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การประกาศทรัพย์สิน การเปิดให้มี
การตรวจสอบโดยเจ้าของทรัพย์สิน การแก้ไขของ อปท.หลังจากการเจ้าของทรัพย์สินแจ้งให้ตรวจสอบ การประเมิน
ภาษี การอุทธรณ์ภาษี การช าระเงินภาษี ตลอดจนถึงขั้นตอนการยัดอายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สิน รวมทั้ง ได้แจ้งให้
เทศบาล และ อบต. ส ารวจสิ่งปลูกสร้างลักษณะพิเศษที่ไม่มีราคาประเมินทุนทรัพย์ตามที่กรมธนารักษ์ก าหนด รวมถึงแจ้งให้ 
อปท.จัดท าแนวเขตการปกครองโดยใช้โปรแกรม LTAX 3000 โดยใช้ระวางและรูปแปลงที่ดินจากกรมที่ดินในรูปแบบของ
ไฟล์ดิจิตอล เพ่ือรองรับการส่งรูปแปลงที่ดินของกรมที่ดินที่จะส่งให้แก่ อปท. ในวันที่กฎหมายใช้บังคับ แนวทางและขั้นตอน
ต่างๆ ดังกล่าว เป็นหน้าที่ของเทศบาล และ อบต. ที่จักต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนเตรียมการจัดเก็บภาษีดังกล่าว ดังนั้น 
จึงเป็นภารกิจที่ส าคัญและหนักยิ่งของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบที่จะต้องศึกษาขั้นตอนด าเนินการ โดยเฉพาะการจัดท าแนวเขต
การปกครอง การส ารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของผู้เสียภาษีซึ่งต้องด าเนินการส ารวจทุกแปลงที่ดิน แล้วจึงน ามาประกาศ
ให้ผู้เสียภาษีตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้นจึงมีการประเมินไปยังผู้เสียภาษีและผู้เสียภาษีมาช าระเงิน ซึ่งจะต้องด าเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เล็งเห็นความส าคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการฝึกอบรม
หลักสูตรดังกล่าวข้ึน 

๒. วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
๒.๑ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผูเ้กี่ยวข้องทุกระดับได้ทราบแนวปฏิบัติตามกฎหมายภาษีท่ีดินและสิ่งปลกูสร้าง ที่จะต้องเตรยีมการ 

ในตอนนี้ ตามขั้นตอนอย่างถูกต้องและครบถ้วน เช่น การส ารวจ การประเมิน และการช าระเงินภาษีในเขตเทศบาล และ อบต.  
๒.๒ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการน าเครื่องมือมาใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ได้แก่ การน าแผนที่ภาษี

และทะเบียนทรัพย์สิน มาใช้ในการส ารวจ ประเมิน และการออกใบเสร็จรับเงิน 
๒.๓ เพ่ือซักซ้อมและทบทวนการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ในรอบปี 2561 -2564 ตามขั้นตอน ได้แก่ การยื่นแบบ 

ประเมินและการช าระภาษีให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดไว้ 
๒.๔ เพ่ือให้พนักงานส่วนท้องถิ่นสามารถที่จะทบทวนการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่และภาษีโรงเรือนและที่ดินตามนโยบาย

ของรัฐบาลในปี 2561 ให้เป็นไปตามเป้าหมายและถูกต้องในแนวทางเดียวกัน  



 2 
๒.๕ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางด้านการเงิน การคลังให้แก่ท้องถิ่นโดยให้ความส าคัญกับการจัดเก็บภาษีที่อยู่ใน

อ านาจหน้าที่ของท้องถิ่นเอง 

๓. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม 
๓.๑  นายก / รองนายก / เลขานุการนายก / ที่ปรึกษานายก  
๓.๒  ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
๓.๓  ปลัด / รองปลัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ๓.๔  ผู้อ านวยการกองคลัง หัวหน้าส่วนการคลัง นักวิชาการ/เจ้าพนักงาน/เจ้าหน้าที่/ผู้ช่วย จนท.จัดเก็บรายได้ 
๓.๕  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน นิติกร นักวิชาการ/เจ้าพนักงาน/เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี นายช่างโยธา 

 ๓.๖  ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างส่วนท้องถิ่นที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว 
๓.๗  บุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนใจ 

๔. ระยะเวลา / สถานที่จัดอบรม 
รุ่นที่ 1 วันที่ ๒๔ - ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑  ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์  อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี  
รุ่นที่ 2 วันที่ ๓๑ สิงหาคม - ๒ กันยายน ๒๕๖๑  ณ โรงแรมเอเชียชะอ า  อ.ชะอ า  จ.เพชรบุรี  
รุ่นที่ 3 วันที่ ๗ - ๙ กันยายน ๒๕๖๑  ณ โรงแรมอัลวาเรซ  อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์    
รุ่นที่ 4 วันที่ ๑๔ - ๑๖ กันยายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเดอะทวิน โลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช  
รุ่นที่ 5 วันที่ ๒๑ - ๒๓ กันยายน 2561 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด อ.เมือง จ.เชียงใหม่  

๕. รูปแบบการจัดอบรม 
เป็นการบรรยายให้ความรู้ ฝึกปฏิบัติและซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาที่บรรยายและปัญหาที่เกิดขึ้น

จริงในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๖.วิทยากรในการฝึกอบรม 
ผอ.กลุ่มงานพัฒนารายได้ ส านักบริหารการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ผู้รับผิดชอบระเบียบโดยตรง) 

๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

๘. คณะทํางาน 
๑. รศ.ชูเกียรติ  รักซ้อน       ที่ปรึกษา 
๒. รศ.สุวสิา  พัฒนเกียรติ    ที่ปรึกษา 
๓. นางสาวจุฑามาศ  รักชุม   หัวหน้าโครงการ 
๔. บุคลากรฝ่ายบริหารและธุรการทั่วไป  คณะท างาน 
๕. บุคลากรฝ่ายวิเคราะห์โครงการฯ  คณะท างาน 
 ๖. บุคลากรฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริมฯ   คณะท างาน 
 ๗. บุคลากรฝ่ายโรงพิมพ์    คณะท างาน 
 ๘. นางสาววิมลวรรณ ไสยมรรคา   เลขานุการ 

๙. การรับสมัคร 
ผู้ที่ประสงค์จะเข้ารับการฝึกอบรม สามารถติดต่อส ารองที่นั่งพร้อมส่งใบสมัครและช าระค่าลงทะเบียนได้ที่ฝ่ายฝึกอบรม 

อาคารวิทยบริการ ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ หรือ 
กรอกใบสมัคร และ ส่งใบสมัครทางโทรสาร มาที่หมายเลข ๐ ๒๘๘๐ ๑๒๗๕ หรือทาง ไอดีไลน์ (ID line) : @ks-training 

หรือ E-mail : kasetsart.training@gmail.com พร้อมแจ้งการส่งที่หมายเลข ๐๙ ๔๒๑๙ ๖๗๙๕ และ ๐๖๓ ๘๕๐ ๘๗๐๗ 
ได้ทุกวันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (เบอร์โทรติดต่อหน้างานเฉพาะในวันจัดอบรม ๐๙ ๔๒๑๙ ๖๗๙๖) 
 
 

mailto:-training@gmail.com
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๑๐. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 

ใช้งบประมาณของหน่วยงานต้นสังกัดของผู้เข้ารับการอบรมโดยสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้เต็มจ านวนตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ ข้อ ๒๘ (๑)
ซึ่งวางข้อก าหนดไว้ว่า “การฝึกอบรมที่หน่วยงานอ่ืนของรัฐจัด ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงในอัตราที่หน่วยงานผู้จัดเรียกเก็บ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหน่วยงานของรัฐ และมีหน้าที่หนึ่งในการให้บริการความรู้ทางวิชาการอปท.จึงสามารถเบิก
ค่าลงทะเบียนได้เต็มจ านวน 

ค่าลงทะเบียน ท่านละ ๓,๙๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าหนังสือคู่มือ กระเป๋าหนัง อาหารกลางวันอาหารว่างเครื่องดื่ม 
ค่าตอบแทนและค่าเดินทางของวิทยากร ค่าจัดสถานที่อบรม และค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียนต่างๆ ฯลฯ 

ส าหรับค่าที่พัก และค่าพาหนะในการเดินทางให้เบิกจ่ายจากงบประมาณต้นสังกัดของผู้เข้ารับการอบรม 

๑๑. การชําระค่าลงทะเบียน 
เมื่อสมัครแล้วกรุณาช าระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร ณที่ท าการธนาคาร หรือ ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี  

“เพิ่มความรู้ทักษะบุคลากรท้องถิ่นปี ๒๕๖๑” ประเภท บัญชีออมทรัพย์  สาขา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 
เลขที่บัญชี ๙๘๖-๒-๙๖๐๗๒-๘ 

รุ่นที่ ๑ กรุณาโอนเงินค่าลงทะเบียน  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
รุ่นที่ ๒ กรุณาโอนเงินค่าลงทะเบียน  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
รุ่นที่ ๓ กรุณาโอนเงินค่าลงทะเบียน  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่    ๖ กันยายน ๒๕๖๑ 
รุ่นที่ ๔ กรุณาโอนเงินค่าลงทะเบียน  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ 
รุ่นที่ ๕ กรุณาโอนเงินค่าลงทะเบียน  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ 

เมื่อโอนเงินค่าลงทะเบียนแล้ว กรุณาส่งส าเนาหลักฐานการโอนเงินใบน าฝาก Pay–In Slip หรือ หลักฐานการโอนเงิน 
ผ่านตู้ ATM มาที่หมายเลขโทรสาร หรือ E-mail เดียวกับที่ส่งใบสมัคร พร้อมระบุชื่อผู้สมัคร สังกัด อบต./เทศบาล/อบจ. 
และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้ชัดเจน 

เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบรายชื่อและออกใบเสร็จรับเงิน โปรดนําหลักฐานการโอนเงินมาด้วย ๑ ฉบับ    
ในวันลงทะเบียน 

กรณีที่ อปท. มีการสมัครอบรมหลายหลักสูตร กรุณาโอนเงินแยกเป็นรายหลักสูตร และโปรดระบุชื่อหลักสูตร      
ชื่อผู้เข้าร่วมอบรม ตอนแจ้งหลักฐานการโอนเงินด้วย 

กรณีมีเหตุขัดข้องไม่สามารถโอนเงินค่าลงทะเบียนได้ ให้ผู้เข้าอบรมสามารถน าเงินสดมาช าระค่าลงทะเบียน 
ณ สถานที่อบรมได้  (ทางมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการรับเฉพาะเงินสด ไม่รับเช็ค) 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่หมายเลข ๐๙ ๔๒๑๙ ๖๗๙๕ และ ๐๖๓ ๘๕๐ ๘๗๐๗ 

๑๒. การรับรองผลการฝึกอบรม 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่ต่ ากว่า ๘๐% ของระยะเวลาตลอดหลักสูตร จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองผลการฝึกอบรม 
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กําหนดการ โครงการฝึกอบรม 

หลักสูตร “แนวทางการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างในปี 2562 ตามร่างกฎหมายใหม่  
เทคนิคการเตรียมความพร้อมของ อปท. แนวทางเร่งรัดการจัดเก็บภาษีท่ี อปท.จัดเก็บเองให้เป็นไปตามเป้าหมาย             

ทีร่ัฐบาลก าหนด ความรับผิดของเจ้าหน้าที่กรณีประเมิน/จัดเก็บไม่ถูกต้อง ไม่เร่งรัดจัดเก็บภาษี หรือปล่อยปละละเลย 
ให้ขาดอายุความ”   

………………………………………………………………………….. 
วันที่หนึ่ง 
๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. - รายงานตัวลงทะเบียน / รับเอกสารคู่มือประกอบการฝึกอบรม 
                         - พิธีเปิดการฝึกอบรม โดยผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

- ร่วมกันวิเคราะห์สรุปปัญหาเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ของ อปท. 

วันที่สอง           บรรยายโดย..ผอ.กลุ่มงานพัฒนารายได้ ส านักบริหารการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. การจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างในปี 2562 (คาดว่าจะบังคับใช้จัดเก็บภาษี ตั้งแต่วันที่ ๑  
                         มกราคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป) อปท.จักต้องเตรียมการตอนนี้อย่างไร 
                          (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 08088.3/ว 0107  ลงวันที่ 8 มกราคม 2561) 

วิธีปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการที ่อปท.จักต้องด าเนินการในปี 256๑ (ตามกฎหมายใหม่) 
- การแต่งตั้งพนักงานส ารวจ / จัดท าเครื่องมือในการส ารวจ 
- การด าเนินการส ารวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
- การน าข้อมูลที่ส ารวจมาจัดท าฐานข้อมูล                     
- การจัดท าบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
- การประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง    
- ประชาชนตรวจสอบแก้ไข /  ผู้บริหารแก้ไข แจ้งผู้ร้องทราบ 
- ประกาศราคาประเมินที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ตามที่กรมธนารักษ์ก าหนด 
- แจ้งประเมิน / การช าระภาษี 

                           - การด าเนินการกรณีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีราคาประเมิน 
        - การจัดท าแนวเขตของ อปท.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

หลักเกณฑ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ตามกฎหมายใหม่) (คาดว่าจะบังคับใช้จัดเก็บภาษี  
ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป) 
- ผู้มีหน้าที่เสียภาษี   
- อ านาจในการจัดเก็บ 
- ทรัพย์สินที่เข้าข่ายต้องช าระภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 
- ข้อยกเว้นในการจัดเก็บภาษี 
- ฐานภาษี 
- การลดหรือยกเว้นภาษี  
- การค านวณฐานภาษี 
- อัตราภาษี   
- แนวทางปฏิบัติจัดเก็บภาษี 
- การคัดค้านและการอุทธรณ์ 

                         รายได้ตามสัดส่วนที่รัฐจัดสรรและจากการจัดเก็บเองของ อปท. ปี  2561 และ 2562 
และการชดเชยรายได้ของ อปท. ในปี 2561 และการแก้ไขปัญหาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
ในปี 2562 
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วันที่สาม         บรรยายโดย..ผอ.กลุ่มงานพัฒนารายได้  ส านักบริหารการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.  การจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องท่ี 
- อ านาจการก าหนดราคาปานกลางที่ดินใหม่ 
- ผลกระทบในอัตราการจัดเก็บใหม่กับการจัดเก็บแบบเดิม 
- การด าเนินการในรอบ 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)    
- ขั้นตอนการยื่นแบบของ เทศบาล และ อบต. 
- ขั้นตอนการประเมินของ เทศบาล และ อบต. 
- ขั้นตอนการรับช าระเงินของ เทศบาล และ อบต. 
- แนวทางการด าเนินการจัดเก็บกรณีการใช้ราคาปานกลางของที่ดินรอบปี พ.ศ. 2561 - 2564 

                           - แนวทางการใช้ ภ.บ.ท. 1 ของปี 2521 - 2524 เป็นฐานในการจัดเก็บ 
                           - ผลของการใช้ราคาปานกลางเดิมกับราคาปานกลางใหม่ 

                 - ผลกระทบต่อการจัดเก็บโดยใช้ราคาปานกลางที่มีการตีราคาใหม่จัดเก็บในปี 2561 ของแต่ละท้องถิ่น 
                 อ านาจหน้าที่ของพนักงานส ารวจจากการวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฏีกา 
        - อ านาจหน้าทีของผู้แต่งตั้ง และคุณลักษณะของพนักงานส ารวจที่สามารถแต่งตั้งได้ 
                           - ส่วนลดก านัน ผู้ใหญ่บ้านและค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ 

- การใช้จ่ายต่าง ๆ ในการบริหารภาษีบ ารุงท้องที่ เช่น ใบเสร็จรับเงิน แบบต่าง ๆ 
การด าเนินการขั้นตอนการจดัเก็บและเงื่อนไขต่าง ๆ ในภาษีบ ารุงท้องท่ี 
- การใช้ ภ.บ.ท.1 
- การออกข้อบัญญัติลดหย่อนภาษี 
- การอุทธรณ์ 
- การคิดเงินเพ่ิม/ค่าปรับ   
- การรับช าระเงินผ่อนช าระ/ช าระหนี้บางส่วน  
- การจ าหน่ายหนี้สูญ การลดยอดลูกหนี้ค้างช าระ   
- การปลดหรือลดภาษี การติดตามหนี้ค้างช าระ ตลอดจนขั้นตอนการด าเนินการในทางปฏิบัติอื่น ๆ 
การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
(การยื่นแบบ  การประเมิน การค านวณเงิน การอุทรณ์ การจัดท าค่าเฉลี่ยมาตรฐานกลางต่อตารางเมตร 
ต่อเดือน การค านวณภาษีโรงแรม โรงงาน สิ่งปลูกสร้างอ่ืน ๆ การคิดเงินเพ่ิม/ค่าปรับ  อ านาจในการ 
เปรียบเทียบปรับ การรับช าระเงิน การผ่อนช าระ/ช าระหนี้บางส่วน การจ าหน่ายหนี้สูญ การลดยอด 
ลูกหนี้ค้างช าระ  การปลดหรือลดภาษี การติดตามหนี้ค้างช าระ ตลอดจนขั้นตอนการด าเนินการอ่ืนๆ 
ขั้นตอนกี่จัดเก็บภาษีป้าย 
(การยื่นแบบ  การประเมิน การค านวณเงิน การอุทรณ์  การพิจารณาประเภทป้าย ป้ายไตรวิชัน      
ป้ายอิเล็กโทรนิค  ป้ายภายในอาคาร ป้ายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์ หลักการพิจารณาแยกป้ายหรือ    
รวมป้าย การคิดเงินเพ่ิม/ค่าปรับ  การรับช าระเงินการผ่อนช าระ/ช าระหนี้บางส่วน การติดตามหนี้   
ค้างช าระ ตลอดจนขั้นตอนการด าเนินการในทางปฏิบัติอื่น ๆ) 
- ปัญหาในทางปฏิบัติและทางออกในการแก้ไขปัญหา ตลอดจนเทคนิคการเร่งรัดให้  ครบถ้วน ถูกต้อง 
และเป็นธรรม 

                           - ความรับผิดของเจ้าหน้าที่กรณีประเมิน/จัดเก็บไม่ถูกต้อง ไม่เร่งรัดจัดเก็บภาษี หรือปล่อยปละละเลย 
                          ให้ขาดอายุความ 

หมายเหตุ :  ๑) ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
                ๒) พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เช้า เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. / บ่าย เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. 
                ๓) พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. 
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ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม 

หลักสูตร “แนวทางการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างในปี 2562 ตามร่างกฎหมายใหม่  
เทคนิคการเตรียมความพร้อมของ อปท. แนวทางเร่งรัดการจัดเก็บภาษีท่ี อปท.จัดเก็บเองให้เป็นไปตามเป้าหมาย             

ทีร่ัฐบาลก าหนด ความรับผิดของเจ้าหน้าที่กรณีประเมิน/จัดเก็บไม่ถูกต้อง ไม่เร่งรัดจัดเก็บภาษี หรือปล่อยปละละเลย 
ให้ขาดอายุความ”   

สังกัด อบต./เทศบาล/อบจ...............................................................................ต าบล........................... ...................................  
อ าเภอ...................................................... จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย์.. .....................................
โทรศัพท์........................................................ โทรสาร............................................................(โปรดระบุรุ่นที่สมัคร) 

 รุ่นที่ 1 วันที่ ๒๔ - ๒๖ สงิหาคม ๒๕๖๑  ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์  อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี  โทร. ๐๔๕-๓๕๒๙๐๐ 
 รุ่นที่ 2 วันที่ ๓๑ สิงหาคม - ๒ กันยายน ๒๕๖๑  ณ โรงแรมเอเชียชะอ า  อ.ชะอ า  จ.เพชรบุรี  โทร. ๐๓๒-๔๗๓๒๒๒-๕ 
 รุ่นที่ 3 วันที่ ๗ - ๙ กันยายน ๒๕๖๑  ณ โรงแรมอัลวาเรซ  อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์  โทร. ๐๔๔-๖๑๑๕๕๕  
 รุ่นที่ 4 วันที่ ๑๔ - ๑๖ กนัยายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเดอะทวิน โลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช  โทร. ๐๗๕-๓๒๓๗๗๗ 
 รุ่นที่ 5 วันที่ ๒๑ - ๒๓ กนัยายน 2561 ณ โรงแรมเชยีงใหม่ออร์คิด อ.เมือง จ.เชียงใหม่  โทร. 0๕๓-๒๒๒๐๙๙ 

ขอส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตามโครงการดังกล่าว ดังนี้ (กรุณาเขียนด้วยตัวบรรจงเพ่ือการออกใบเสร็จและใบประกาศวุฒิบัตร) 

๑. ชื่อ.............................................................................ต าแหน่ง................................................โทรศัพท์มือถือ.................................... 
    e–mail...................................................................................Size เสื้อแจ็คเก็ต................. 

๒. ชื่อ.............................................................................ต าแหน่ง................................................โทรศัพท์มือถือ.................................... 
    e–mail..................................................................................Size เสื้อแจ็คเก็ต................. 

๓. ชื่อ.............................................................................ต าแหน่ง................................................โทรศัพท์มือถือ.................................... 
    e–mail..................................................................................Size เสื้อแจ็คเก็ต................. 
 

 

อาหาร   อาหารมสุลมิ   อาหารทั่วไป 
                   ( ลงชื่อ )...............................................................ผู้แจ้งรายชื่อ 
         (...............................................................) 
                           ต าแหน่ง................................................................. 
การชําระเงิน 

โอนเงิน : สั่งจ่ายธนาคารกรุงไทย ประเภท บัญชีออมทรัพย์สาขา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 
ชื่อบัญชี “เพิ่มความรู้ทักษะบุคลากรท้องถิ่นปี ๒๕๖๑” เลขที่บัญชี ๙๘๖-๒-๙๖๐๗๒-๘ 
หมายเหตุ : การช าระเงินผ่านทางธนาคาร ผู้สมัครจะต้องช าระค่าธรรมเนียมที่ทางธนาคารเรียกเก็บเอง 

กรณีมีเหตุขัดข้อง ไม่สามารถโอนเงินค่าลงทะเบียนได้ ให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าเงินสดมาช าระ 
ค่าลงทะเบียน ณ สถานที่อบรมได้ (ทางมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการรับเฉพาะเงินสด ไม่รับเช็ค) 

กรอกใบสมัคร และ ส่งใบสมัครทางโทรสาร มาที่หมายเลข ๐ ๒๘๘๐ ๑๒๗๕ หรือทาง ไอดีไลน์ (ID line) : @ks-training 
หรือ E-mail : kasetsart.training@gmail.com พร้อมแจ้งการส่งที่หมายเลข ๐๙ ๔๒๑๙ ๖๗๙๕ และ ๐๖๓ ๘๕๐ ๘๗๐๗ 
ได้ทุกวันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (เบอร์โทรติดต่อหน้างานเฉพาะในวันจัดอบรม ๐๙ ๔๒๑๙ ๖๗๙๖) 
 

ในการอบรมครั้งนี้ ผู้จัดได้แจกของที่ระลึก เป็นเสื้อแจ็คเก็ต โปรดระบุ Size เพื่อความสะดวกของผู้เข้ารับการอบรมเอง 
(Size M รอบอก 40 นิ้ว) (Size L รอบอก 42  นิ้ว) (Size XL รอบอก 44 นิ้ว) (Size 2XL รอบอก 46  นิ้ว) 
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