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วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
๑ ถ.อู่ทองนอก เขตดุสิต
กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
พฤศจิกายน 2560

เรื่อง ขอเชิญร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “กลยุทธ์การจัดเก็บภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบารุงท้องที่รอบ
ปีประเมิน พ.ศ.2561 – 2564 การติ ด ตามหนี้ค้างชาระ การจาหน่ ายลูกหนี้ พร้ อมการยึด อายัด และขาย
ทอดตลาดทรัพย์สิน เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของท้องถิ่น” รุ่น 5 – 8
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด/นายกเทศมนตรี/นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ทุกแห่ง
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการฝึกอบรมฯ

จานวน ๑ ชุด

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เล็งเห็นความสาคัญ ว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีอานาจหน้าที่ในการจัดเก็บ ภาษี ซึ่งถือเป็นรายได้ที่สาคัญส่วนหนึ่งในการพัฒนาท้องถิ่น จะต้อง
ดาเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ.2510 พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 และ พ.ร.บ.ภาษีบารุงท้องที่
พ.ศ.2508 ประกาศ กฎกระทรวงตลอดจนหนังสือซักซ้อมที่เกี่ยวข้อง และการปฏิบัติงานเพื่อจัดเก็บรายได้ของ
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องยังพบปัญหาอันเนื่องมาจากความไม่เข้าใจในข้อกฎหมายและไม่สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้อง เช่น
ขั้นตอนยื่นแบบแสดงรายการภาษี การเลือกใช้ดุลยพินิจในประเมินภาษี การคิดค่าปรับ/เงินเพิ่ม การแจ้งประเมิน การ
อุทธรณ์ การติดตามเร่งรัดหนี้ค้างชาระ บังคับภาษีค้างชาระตามระเบียบวิธียึดอายัดและการบังคับภาษีค้างชาระใน
กรณีที่จะต้องดาเนินการฟ้องคดีในศาลภาษีอากร เป็นต้น ประกอบกับการจัดเก็บภาษีบารุงท้องที่จะต้องมีการรับ ยื่น
แบบและประเมิ น ทุ ก ๆ รอบระยะ 4 ปี ซึ่ งจะครบรอบประเมิ น ต่ อ ไปคื อ พ.ศ.2561-2564 ดั งนั้ น ที่ เจ้าหน้ าที่
ผู้รับผิดชอบจะต้องวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อม มีการแต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินและเจ้าพนักงานสารวจให้ถูกต้อง
และควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบเป็นการล่วงหน้า เพื่อสามารถจัดเก็บภาษีได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย
และเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กาหนดไว้ ทางมหาวิทยาลัยฯ จึงจัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวข้างต้นขึ้น ดังนี้
- รุ่น 5 วันที่ 19 – 21 มกราคม 2561 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร
- รุ่น 6 วันที่ 26 – 28 มกราคม 2561 ณ โรงแรมสบายโฮเทล อ.เมือง จ.นครราชสีมา
- รุ่น 7 วันที่ 16 – 18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
- รุ่น 8 วันที่ 23 – 25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมบีพีแกรนด์ทาวเวอร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงขอเชิญท่านผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการท้องถิ่นตลอดจนบุคลากรในสังกัด
องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น ที่ส นใจประสงค์เข้ารับการอบรมส่ งใบสมัครทางโทรสาร (Fax) หมายเลข ๐ ๒๙๒๑
๔๑๒๒ หรื อ ทางเว็ ป ไซต์ www.training59.com หรื อ โทรศั พ ท์ ๐๘๔-๘๙๓-4747, 092-269-3113
ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,900 บาท ค่าลงทะเบียนสามารถเบิกได้เต็มจานวน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมดังกล่าว จักขอบคุณยิ่ง
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โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
“กลยุทธ์การจัดเก็บภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบารุงท้องที่รอบปีประเมิน พ.ศ.2561 - 2564
การติดตามหนี้ค้างชาระ การจาหน่ายลูกหนี้ พร้อมการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน
เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของท้องถิ่น”
------------------------------------------------๑. หลักการและเหตุผล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนำจหน้ำที่ในกำรจัดเก็บ ภำษีจำกประชำชนในเขตปกครองของตนเองโดยตรง
ซึ่งถือเป็นรำยได้ที่สำคัญส่วนหนึ่งในกำรพัฒนำท้องถิ่น จะต้องดำเนินกำรตำมระเบียบกฎหมำยหลำยฉบับ เช่น พ.ร.บ.
ภำษีป้ำย พ.ศ.2510 พ.ร.บ.ภำษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 และ พ.ร.บ.ภำษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 ประกำศ
กฎกระทรวงตลอดจนหนังสือซักซ้อมที่เกี่ยวข้อง
ตำมที่กล่ำวข้ำงต้น กำรปฏิบัติงำนเพื่อจัดเก็บรำยได้ของเจ้ำหน้ำที่ผู้เกี่ยวข้องยัง พบปัญหำติดขัดอันเนื่องมำจำก
ควำมไม่เข้ำใจในข้อกฎหมำยและไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้ถูกต้อง ไม่ว่ำจะเป็นขั้นตอนยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษี กำร
เลือกใช้ดุลยพินิจในประเมินภำษี กำรคิดค่ำปรับ/เงินเพิ่ม กำรแจ้งประเมิน กำรอุทธรณ์ กำรติดตำมเร่งรัดหนี้ค้ำงชำระ
บังคับภำษีค้ำงชำระตำมระเบียบวิธียึดอำยัดและกำรบังคับภำษีค้ำงชำระในกรณีที่จะต้องดำเนินกำร้้องคดีในศำลภำษี
อำกร เป็นต้น ประกอบกับกำรจัดเก็บภำษีบำรุงท้องที่จะต้องมีกำรรับยื่นแบบและประเมินทุกๆ รอบระยะ 4 ปี ซึ่งจะ
ครบรอบประเมินต่อไปคือ พ.ศ.2561-2564 ดังนั้นที่เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบจะต้องเตรียมควำมพร้อม กำรแต่งตั้งเจ้ำ
พนั กงำนประเมิน และเจ้ ำพนั กงำนสำรวจให้ ถูกต้อง และควรมีกำรประชำสั มพันธ์ให้ ประชำชนได้รับทรำบเป็นกำร
ล่วงหน้ำ เพื่อให้สำมำรถจัดเก็บภำษีได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยและเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ได้กำหนดไว้
ขณะเดียวกันรัฐบำลโดยกระทรวงกำรคลังอยู่ระหว่ำงกำรดำเนินกำรจัดทำร่ำงพ.ร.บ.ภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง
ที่ปรับปรุงใหม่ ซึ่งจะนำมำบังคับใช้แทนพระรำชบัญญัติภำษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 และพระรำชบัญญัติภำษี
บำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 ตำมที่กระทรวงกำรคลังเสนอ ทั้งนี้ กำรเก็บภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำงตำมร่ำงกฎหมำยที่เสนอ
เป็นกำรปรับปรุงกำรเก็บภำษีโรงเรือนและที่ดิน และภำษีบำรุงท้องที่ตำมกฎหมำยที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) สำมำรถจัดเก็บภำษีได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เหมำะสม และสอดคล้องกับสภำพกำรณ์ที่
เป็นอยู่ในปัจจุบันมำกขึ้น
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ โดยวิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร เล็งเห็นควำมสำคัญในปัญหำดังกล่ำว
และได้หำแนวทำงเพื่อพัฒนำศักยภำพในกำรจัดเก็บภำษีท้องถิ่นท้องถิ่นตลอดจนกำรบังคับกำรจัดเก็บภำษีที่ค้ำงชำระ
และเพื่อป้องกันข้อทักท้วงกรณีของสำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ตรวจสอบกำรจัดเก็บภำษีที่ตรวจพบว่ำมีกำร
จัดเก็บภำษีแต่ละประเภทไม่ถูกต้อง เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนต้องรับผิดทำงละเมิด โดยกำรชดใช้เงินคืนแทน หรือให้เรียก
เก็บเงินภำษีเพิ่มจำกผู้เสียภำษีในหลำย ๆ กรณี ซึ่งล้วนแต่มีผลกระทบต่อท้องถิ่นและผู้ปฏิ บัติงำนที่เกี่ยวข้องโดยตรง
จึงได้จัดโครงกำรฝึกอบรมหลักสูตร “กลยุทธ์กำรจัดเก็บภำษีป้ำย ภำษีโรงเรือนและที่ดิน และภำษีบำรุงท้องที่รอบปี
ประเมิน พ.ศ.2561 – 2564 กำรติดตำมหนี้ค้ำงชำระ กำรจำหน่ำยลูกหนี้ พร้อมกำรยึด อำยัด และขำยทอดตลำด
ทรัพย์สินเพื่อเตรียมควำมพร้อมกำรจัดเก็บภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำงของท้องถิ่น” ดังกล่ำว
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้บริหำรท้องถิ่น พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ทรำบแนวทำง วิธีกำร ขั้นตอนกำรจัดเก็บ ภำษี ตลอดจนปัญหำ
กำรจัดเก็บภำษีที่ถูกต้องและสำมำรถนำไปปฏิบัติได้จริง ในด้ำนกำรจัดเก็บภำษี และลดข้อทักท้วงจำกหน่วยตรวจสอบ
2. เพื่อให้ผู้บริหำรท้องถิ่น พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ทรำบและเข้ำใจในกำรบังคับกำรจัดเก็บภำษีค้ำงชำระโดยกำร
ยึดอำยัดและกรณีมกี ำร้้องคดีต่อศำลภำษีอำกร
3. เพื่อให้ผู้บริหำรท้องถิ่น พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ทรำบบทบำทของตนเองเกี่ยวกับภำษีที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองรวมทั้ง
ทรำบแนวนโยบำยของรัฐในปัจจุบันและอนำคต ตลอดจนเพื่อให้ท้องถิ่นมีกำรพัฒนำให้มีรำยได้เพิ่มขึ้นจำกกำรจัดเก็บ
ภำษีและเพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยของรัฐบำล
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

3. เป้าหมาย
๑. นำยก/คณะผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ปลัด/รองปลัด
๒. หัวหน้ำส่วนรำชกำร/หัวหน้ำฝ่ำย/หัวหน้ำกอง/ผู้อำนวยกำรกอง/ผู้อำนวยกำรสำนัก
๓. นิติกร/นักวิชาการจัดเก็บรายได้/เจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบงำนจัดเก็บรำยได้/กำรเงิน/บัญชี
๔. เจ้ำหน้ำที่ผู้ได้รับคำสั่งให้รับผิดชอบงำนจัดเก็บรำยได้/กำรเงิน/บัญชี
๕. พนักงำนส่วนท้องถิ่น/บุคคลผู้ที่ได้รับมอบหมำย
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4.ระยะเวลาดาเนินการและสถานที่ฝึกอบรม
- รุ่น 5 วันที่ 19 – 21 มกราคม 2561 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร
- รุ่น 6 วันที่ 26 – 28 มกราคม 2561 ณ โรงแรมสบายโฮเทล อ.เมือง จ.นครราชสีมา
- รุ่น 7 วันที่ 16 – 18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
- รุ่น 8 วันที่ 23 – 25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมบีพีแกรนด์ทาวเวอร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
๑.ค่ำลงทะเบียนอบรม เป็นเงินท่านละ ๓,9๐๐ บาท (ไม่รวมค่าที่พัก) เพื่อเป็นค่ำเอกสำร อำหำรว่ำง
ค่ำอำหำรกลำงวัน ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำสถำนที่จัดอบรม ค่ำวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียน สำมำรถเบิกได้เต็มจำนวน
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๕๗ ข้อ ๒๘ (๑)
๒.ค่ ำ ที่ พั ก ค่ ำ เดิ น ทำง ค่ ำ เบี้ ย เลี้ ย ง ผู้ เ ข้ ำ ฝึ ก อบรมส ำมำรถเบิ ก จ่ ำ ยจำกต้ น สั ง กั ด ตำมระเบี ย บ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๕ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
พ.ศ.๒๕๕9 เมื่อได้รับอนุมัติจำกผู้บังคับบัญชำแล้ว
5.วิธีการดาเนินการและรูปแบบการบรรยาย
บรรยำยและตอบข้อซักถำมโดยวิ ทยำกรผู้เชี่ยวชำญจำกกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบ
ด้ำนภำษีท้องถิ่นโดยตรง
การรับสมัคร
1) โดยส่งโทรสำร (Fax) ใบสมัครมำที่หมำยเลข 0-2443-6833 หรือ ๐-๒๙๒๑-๔๑๒๒
2) โทรศัพท์สอบถำม : 092-269-3113 , 084-893-4747
3) สมัครผ่ำนเว็ปไซต์ออนไลน์ : www.training59.com ส่งใบสมัครทำงอีเมล์ : 5599training@gmail.co
4) Facebook : อบรมคนท้องถิ่น
การชาระเงินค่าลงทะเบียน
**** สำมำรถชำระเงินสดได้ ในวันรับลงทะเบียน วันแรกของกำรอบรม***
คาเตือน : กรณีหำกท่ำนทำใบเสร็จรับเงินค่ำลงทะเบียนสูญหำย ท่ำนจะต้องดำเนินกำรแจ้งควำม และทำหนังสือขอ
คัดลอกสำเนำใบเสร็จ ส่งถึงวิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฎสวนสุนันทำ
การสารองห้องพัก โปรดติดต่อจองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วัน
แผนสำรองห้องพัก
- โรงแรมสบำยโฮเทล จ.นครรำชสีมำ : 044-295999
- โรงแรมโรงแรมโลตัส ปำงสวนแก้ว : สำรองห้องพัก 053-224333
- โรงแรมบีพีแกรนด์ทำวเวอร์ สงขลำ : 074-355355
***************************

- โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ : ๐-๒๔๒๒-๙๒๒๒

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
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กาหนดการฝึกอบรมหลักสูตร
“กลยุทธ์วิธีการจัดเก็บภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบารุงท้องที่รอบปีประเมิน พ.ศ.2561 - 2564
การติดตามหนี้ค้างชาระ การจาหน่ายลูกหนี้ พร้อมการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน
เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของท้องถิ่น”
-------------------------------------------------------------วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญและรับผิดชอบด้านภาษีท้องถิ่น กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
วันแรกของการอบรม 13.00 -16.00 น.
ลงทะเบียน / รับเอกสำร
วันที่สองของการอบรม
๐9.0๐– ๑6.00 น. นโยบายการปฏิรูปภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบารุงท้องที่ สู่ ร่าง พ.ร.บ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
- หลักกำรและสำระสำคัญของ ร่ำง พ.ร.บ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง
- ผู้มีหน้ำที่เสียภำษีตำม ร่ำง พ.ร.บ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง
- กำรแบ่งประเภทที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง
- อัตรำกำรจัดเก็บภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง
- วิธีกำรคำนวณภำษี
- กำรยกเว้นและกำรบรรเทำภำระภำษี
- ประโยชน์ ร่ำง พ.ร.บ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง
- กำรสำรวจและจัดทำบัญชีรำยกำรที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง
- กำรจำแนกที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำงและห้องชุด
- กำรประเมินภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง
- กำรชำระภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง
- ภำษีค้ำงชำระ
- กำรแจ้งเตือนผู้เสียภำษี ชำระภำษี
- เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม
- กำรคัดค้ำน/กำรอุทธรณ์กำรประเมินภำษี
- บทกำหนดโทษ
การจัดเก็บภาษีบารุงท้องที่รอบปีประเมินใหม่ พ.ศ.2561 - 2564
- กำรตีรำคำปำนกลำงของที่ดิน
- วิธีกำรและแนวทำงกำรดำเนินกำรรอบประเมิน พ.ศ.2561-2564
- ที่ดินที่ได้รับยกเว้นภำษี (ไม่ต้องเสียภำษี)
- ผู้มีหน้ำที่เสียภำษีและฐำนภำษีและอัตรำภำษี
- ขั้นตอนกำรยื่นเสียภำษี/กำรลดหย่อนภำษี
- กำรหยอนลดอัตรำภำษีบำรุงท้องที่
- กำรคำนวณอัตรำภำษีบำรุงท้องที่ที่ถูกต้อง
- กำรคิดเงินเพิ่มกรณีไม่ยื่นแบบภำยในกำหนด/กรณียื่นแบบไม่ถูกต้อง/แจ้งจำนวนที่ดินไม่ครบ
- คำสั่งแต่งตั้งเจ้ำพนักงำนประเมิน/อำนำจหน้ำที่เจ้ำพนักงำนประเมิน
- กำรชำระภำษี/กำรผ่อนชำระภำษี
- กำรขอคืนค่ำภำษี
- กำรอุทธรณ์ภำษีและกำร้้องคดีต่อศำล
- ส่วนลดในกำรจัดเก็บภำษี 6% และค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดเก็บภำษีบำรุงท้องที่ 5%
- กำรออกข้อบัญญัติลดหย่อนภำษีบำรุงท้องที่
- กำรเร่งรัดภำษีค้ำงชำระ กำรจำหน่ำยหนี้สูญ กำรลดยอดลูกหนี้ค้ำงชำระ
- บทกำหนดโทษ
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา

วันที่สามของการอบรม
๐9.0๐ – ๑๖.0๐ น. การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินตาม พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475
- คำนิยำม/ควำมหมำยโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้ำงตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
*** เสำส่งไ้้้ำแรงสูงและสำยส่งไ้้้ำ / เขื่อน/พื้นที่อ่ำงเก็บน้ำ/ทำงพิเศษ
*** ตู้โทรศัพท์ ตู้ ATM คำนเรือ แพ โป๊ะเหล็กมีหลังคำ แผงโซล่ำเซลส์ กังหันลม ฯลฯ
- ทรัพย์สินที่ต้องเสียภำษีและได้รับยกเว้นภำษี
- ผู้มีหน้ำที่เสียภำษีและฐำนภำษีและอัตรำภำษี
- หลักกำรประเมินภำษี กรณีมีค่ำเช่ำ และกรณีที่หำค่ำเช่ำไม่ได้
- กำรยื่นแบบ กำรคำนวณภำษีโรงแรม สนำมกอล์้ ท่ำเทียบเรือ สนำมุ้ตซอล
- ขั้นตอนกำรจัดทำกำรกำหนดหลักเกณฑ์อัตรำค่ำเช่ำมำตรฐำนกลำง(เฉลี่ยต่อตำรำงเมตร)
และวิธีกำรจัดเก็บภำษีโรงเรือนและที่ดิน
- ประเมินและจัดเก็บภำษีโรงเรือนและที่ดิน หน่วยงำนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หรือองค์กรอื่น ๆ
กรณีที่มีสิ่งปลูกสร้ำงคำบเกี่ยวต่อเนื่องกันหลำยพื้นที่
- กำรแจ้งประเมินตำม พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ.2539 ที่ถูกต้อง
- กำรอุทธรณ์ /กำรคิดค่ำปรับ/กำรคิดเงินเพิ่ม/กำรผ่อนชำระ/กำรชำระภำษีบำงส่วน
- กำรคืนเงินภำษี/กำรติดตำมลูกหนี้ค้ำงชำระภำษี/กำรจำหน่ำยบัญชีลูกหนี้ภำษี
- กำรยึด อำยัด และขำยทอดตลำดทรัพย์สินของผู้ค้ำงชำระภำษี
วันที่สามของการอบรม
๐9.0๐ – ๑๖.0๐ น. การจัดเก็บภาษีป้าย ตาม พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ.2510
- ควำมหมำยของคำว่ำ “ป้ำย”
- หลักเกณฑ์ที่เป็นองค์ประกอบในกำรพิจำรณำว่ำลักษณะสิ่งใดคือป้ำย
- ป้ำยที่ต้องเสียภำษี และ ป้ำยที่ไม่ต้องเสียภำษี
*** ป้ำยสถำนีบริกำรน้ำมัน ป้ำยแสดงรำคำน้ำมัน ป้ำยอีเล็กทรอนิกส์ไ้วิ่ง
*** ปัญหำและแนวทำงกำรดำเนินกำรจัดเก็บภำษีป้ำยปั๊ม ปตท.
- แนวคำพิพำกษำฎีกำที่เกี่ยวกับป้ำยตำมมำตรำ ๖
- ผู้มีหน้ำที่เสียภำษีป้ำย
- ผู้ที่มีหน้ำที่ในกำรเสียภำษี ตำมมำตรำ ๑๘ ซึ่งไม่ใช่กรณีเป็นเจ้ำของป้ำย
- ข้อยกเว้นกำรจัดเก็บภำษีป้ำยตำมมำตรำ ๘
- จะพิจำรณำว่ำป้ำยใดจะถือเป็นป้ำยโรงเรียนเอกชน มำตรำ ๘ (๙)
- ป้ำยที่ติดตั้งหรือที่แสดงไว้ที่ล้อเลื่อน
- ป้ำยตำมกฎกระทรวงฉบับที่ ๒ ( พ.ศ. ๒๕๓๕)
- กำรส่งคำสั่งเป็นหนังสือ หนังสือแจ้งกำรประเมิน
- กำรยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีป้ำย
- กำรคิดคำนวณป้ำยและป้ำยได้รับยกเว้นกรณีไม่ถึงเกณฑ์
- กำรประเมินภำษีป้ำยและกำรชำระภำษีป้ำย
- วิธีกำรยึด อำยัด และขำยทอดตลำดทรัพย์สิน เพื่อให้ได้รับภำษีป้ำยที่ค้ำงชำระ
- กำรคัดค้ำนกำรประเมิน/กำรอุทธรณ์ภำษีป้ำย / กำร้้องคดีต่อศำลภำษี
***ปิดกำรอบรม 16.00 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
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
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ใบสมัครเข้ำรับกำรอบรมหลักสูตร
“กลยุทธ์วิธีการจัดเก็บภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบารุงท้องที่รอบปีประเมิน พ.ศ.2561 - 2564
การติดตามหนี้ค้างชาระ การจาหน่ายลูกหนี้ พร้อมการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน
เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของท้องถิ่น”
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สังกัดอบต./เทศบำล/อบจ.............................................ตำบล................................... อำเภอ..............................................
จังหวัด.......................................................ไปรษณีย์..................................โทรศัพท์หน่วยงำน..........................................
โทรสำร.................................................ขอส่งบุคลำกรเข้ำรับกำรอบรมตำมโครงกำรดังกล่ำว ดังนี้
(กรุณำเขียนด้วยตัวบรรจงเพื่อกำรออกใบเสร็จและใบประกำศวุฒิบัตร)
๑. ชื่อ.............................................................. ตำแหน่ง.......................................โทรศัพท์มือถื อ.....................................
๒. ชื่อ...............................................................ตำแหน่ง.......................................โทรศัพท์มือถื อ.....................................
๓. ชื่อ...............................................................ตำแหน่ง........................................โทรศัพท์มือถือ....................................

 รุ่น 5 วันที่ 19 – 21 มกราคม 2561 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร
 รุ่น 6 วันที่ 26 – 28 มกราคม 2561 ณ โรงแรมสบายโฮเทล อ.เมือง จ.นครราชสีมา
 รุ่น 7 วันที่ 16 – 18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 รุ่น 8 วันที่ 23 – 25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมบีพีแกรนด์ทาวเวอร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
อำหำร

 อำหำรมุสลิมจำนวน........คน

 อำหำรทั่วไปจำนวน.........คน
( ลงชื่อ )....................................................ผู้มีอำนำจอนุมัติ
(......................................................)
ตำแหน่ง...................................................................

การชาระเงิน (ค่าลงทะเบียนท่านละ ๓,9๐๐ บาท)
**** สำมำรถชำระเงินสดได้ ในวันรับลงทะเบียน วันแรกของกำรอบรม***
-โทรศัพท์สอบถำม : 092-269-3113 , 084-893-4747 หมำยเลขโทรสำร Fax : 0-2921-4122
-เว็ปไซต์สมัครอบรม www.training59.com ส่งใบสมัครทำงอีเมล์ : 5599training@gmail.com
- Facebook : อบรมคนท้องถิ่น
กำรสำรองห้องพัก :สำมำรถจองห้องพักกับทำงโรงแรมโดยตรงจะได้อัตรำรำคำพิเศษ และโปรดจองล่วงหน้ำ 20 วัน
- โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ : ๐-๒๔๒๒-๙๒๒๒ แผนสำรองห้องพัก
- โรงแรมสบำยโฮเทล จ.นครรำชสีมำ : 044-295999
- โรงแรมโรงแรมโลตัส ปำงสวนแก้ว : สำรองห้องพัก 053-224333
- โรงแรมบีพีแกรนด์ทำวเวอร์ สงขลำ : 074-355355
หมำยเหตุ : 1) เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับสมัครจะประสานโทรศัพท์ยืนยันการจัดอบรมก่อนถึงกาหนดการอบรมจริง 7 วัน
หากท่านไม่ได้รับการติดต่อจาก จนท. ก่อนวันอบรมจริง 7 วัน โปรดกรุณาติดต่อกลับด้วย**
2) ทางมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์รับผิดชอบเฉพำะค่ำลงทะเบียนเท่านั้น หากเกิดกรณีมีการยกเลิก
3) แบบ้อร์มเอกสำรใบสมัครนี้สำมำรถถ่ำยเอกสำรใช้เพื่อกำรสมัครเข้ำอบรมได้
***โปรดระบุเบอร์โทรศัพท์หน่วยงานและโทรศัพท์มือถือ ของผู้สมัครทุกท่านเพื่อสามารถติดต่อได้หากมีการยกเลิก***
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา

