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โครงการฝึกอบรม 
ความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายในการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562  

และภาษีป้าย พ.ศ.2510 

  

1. หลักการและเหตุผล 
 ความรู ้ทางกฎหมายในการจัดเก็บภาษีที ่ด ินและสิ ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที ่ดิน             
และสิ ่งปล ูกสร ้าง พ.ศ.  2562 และภาษีป ้ายตามพระราชบัญญัต ิภาษีป ้าย พ.ศ.2510 เจ ้าหน้าที่ 
ผู ้ปฎิบ ัต ิงานและผู ้เก ี ่ยวข้องต้องทำความเข้าใจ ในการตีความกฎหมายให้ถูกต้อง อีกทั ้งการปฎิบัติ 
ตามกระบวนการ ขั ้นตอน และวิธีการต่าง ๆ รวมถึงการดำเนินการแจ้งรายการต่าง ๆ การชำระภาษี  
การคัดค้าน การทบทวนการประเมิน การอุทธรณ์ และการฟ้องคดี ซึ่งกฎหมายได้กำหนดกรอบระยะเวลาใน
การดำเนินการไว้ชัดเจน ดังนั้น เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่ต้องปฎิบัติตามจึงต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลา
ดังกล่าวด้วย เพื่อป้องกันการถูกโต้แย้ง คัดค้าน อุทธรณ์ และถูกฟ้องคดีรวมถึงลดปัญหาในการถูกร้องเรียน
ศูนย์ดำรงธรรม หรือข้อทกัท้วงจาก สตง. ดังนั้น การให้ความรู้ทางกฎหมายจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ประกอบ
กับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 การเปลี่ยนแปลงในการจัดเก็บอัตราสำหรับ
ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ ผู้เสียภาษีต้องเสียภาษีในอัตรา
เพิ่มขึ้น ต้องเตรียมรับมือกับการปรับราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใหม่  
โดยเฉพาะราคาประเมินทุนทรัพย์ของโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างที่มีการปรับจาก 36  แบบ เป็น 69 แบบ และ
การจัดเก็บภาษีป้ายซึ่งปัจจุบันกระทรวงมหาดไทยได้ขับเคลื่อนในการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
ภาษีป้าย พ.ศ. 2510 ดังนั้น จึงต้องเตรียมพร้อมกับประเด็นการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวไว้ และภาษีป้ายตาม
พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 ในปัจจุบันยังมีปัญหาป้ายที่ต้องเสีย ป้ายที่ได้รับยกเว้น การตีความ
ประเภทป้าย และการวัดพ้ืนที่ป้าย ดังนั้น จึงทำให้เกิดปัญหาที่จะต้องชี้แจงและแก้ไขพร้อมกับจะต้องสร้าง
ความเข้าใจให้กับผู้เสียภาษีให้ถูกต้อง ในการนี้ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เล็งเห็น
ความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น 

2.  วัตถุประสงค ์
1) เพื่อให้พนักงานท้องถิ่นผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติหน้าที่และแก้ไขปัญหาในการจัดเก็บภาษีที่ดินและ

สิ่งปลูกสร้าง ในปี 2566 อย่างถูกต้อง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
2) เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางด้านการเงิน การคลังให้แก่ท้องถิ่นโดยให้ความสำคัญกับการจัดเก็บภ าษีที่

อยู่ในอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่นเอง 
3) เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงานท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับได้ทราบแนวปฏิบัติตามกฎหมาย

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามขั้นตอนต่างๆ ที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ การสำรวจ การประเมิน และ
การชำระเงินภาษีในเขตเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล  ฯลฯ 
  

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. 
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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

ปกครองท้องถิน่  

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/ผู้ปฏิบัติงานสามารถเข้าใจเนื้อหา สาระสำคัญของการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่ง
ปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ และกฎหมายรอง 

๖.๒ ผู้เข้ารับการอบรม/ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติหน้าที่และแก้ไขปัญหาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง ในปี 2566 ไดอ้ย่างถูกต้อง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

๖.๓ ผู้เข้ารับการอบรม/ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับได้รับทราบแนวการปฏิบัติตามกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง ตามขั้นตอนต่างๆ ที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ การสำรวจ การประเมิน และการชำระเงินภาษีในเขต
เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ฯลฯ 

7.  วิทยากร 
วิทยากร นางศิริพร ดิสถาพร วิทยากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

8. กำหนดการรับสมัคร 

 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป  
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9.  ระยะเวลาดำเนินการและสถานที่ฝึกอบรม 
โครงการได้เปิดการฝึกอบรม จำนวน 3 รุ่น ใช้ระยะเวลารุ่นละ 3 วัน โดยมีกำหนดการและสถานที่การ

จัดฝึกอบรม ดังนี้ 

รุ่นที ่ วัน/เดือน/ปี สถานที่ จังหวัด หมายเหตุ 

รุ่น P1 28 - 30 เมษายน 2566 โรงแรมแคนทารี่ โคราช นครราชสีมา  

รุ่น P2 19 - 21 พฤษภาคม 2566 โรงแรมเคป ราชา ศรีราชา ชลบุร ี  

รุ่น P3 26 - 28 พฤษภาคม 2566 โรงแรมเคป ราชา ศรีราชา ชลบุร ี  

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  
1.) ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ : https://ltaxgo.net/public/special 

 
สแกนเพ่ือสมัครอบรม 

2.) ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลสมัครอบรมฯ และฟอร์มลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ QR Code   

 
สแกนเข้ากลุ่ม LINE อบรมกฎหมายภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง  

https://ltaxgo.net/public/special
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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 
ชำระโดยโอนเงินผ่านธนาคารกรุงเทพ ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี ศูนย์บริการวิชาการแห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เลขที่บัญชี 152-459566-5 เท่านั้น 
หากท่านโอนชำระค่าลงทะเบียนแล้ว โปรดอัพโหลดหลักฐานการชำระเงินที่เว็บไซต์ลงทะเบียนสมัครอบรม

ฯ จึงถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม และเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการอบรม ผู้จัดจำกัดจำนวนผู้เข้า
อบรมต่อรุ่น 

ดังนั ้น หากรุ ่นใดมีผู ้สมัครเข้ารับการอบรมเกินจำนวนที ่กำหนดไว้ 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) นางสาวกานติมา แซ่จ๋าว (เบนซ์)            โทรศัพท์ติดต่อ  080-0423293 
๓) นางสาวผกามาศ แซ่ด่าน (เตย)            โทรศัพท์ติดต่อ  080-5549265 
๔) นางสาวสุฌานี มิกี้ (หมิว)            โทรศัพท์ติดต่อ  063-5897714 

๑5. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

 

  

mailto:Datitaya.uns@gmail.com
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กำหนดการโครงการฝึกอบรมฯ 
โครงการฝึกอบรม 

ความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายในการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562  
และภาษีป้าย พ.ศ.2510 

 

วันแรก 
ลงทะเบียน 13.๐๐ น. – 16.30 น. 

วันที่สอง 
อบรมเวลา 09.00 น. – 16.30 น. 

          พักรับประทานอาหารกลางวัน 12.00 น. – 13.00 น.  
พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 10.๓0 น. – 10.๕0 น. และ 14.30 น. – 14.50 น. 

๐๙.๐๐ –16.3๐ น.  บรรยายเรื่อง  การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การประเมิน ส่งหนังสือการ
ประเมิน การคำนวณภาษี การลดและยกเว้นภาษี การสำรวจรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ก่อนการ
สำรวจต้องมีการเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ทรัพย์สินที่ต้องสำรวจ วิธีการสำรวจ การจัดทำบัญชีรายการ 

เนื้อหาการบรรยาย 

 - การส่งหนังสือแจ้งการประเมิน (ภ.ด.ส.6) และการส่งหนังสือแจ้งเตือน  

 - กรณีส่งหนังสือไม่ได้ แต่ไม่ดำเนินการตั้งเป็นลูกหนี้จะมีผลทางกฎหมายอย่างไร และมีแนวทางแก้ไข
อย่างไร 

 - กรณีผู้เสียภาษียื่นคำคัดค้านและยื่นคำขอทุเลาการชำระภาษี จะมีขั้นตอนอย่างไร องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะต้องปฏิบัติเช่นไร  

 - การยกเลิกหนังสือแจ้งการประเมินกับการแก้ไขหนังสือแจ้งการประเมิน แตกต่างกันอย่างไร ผลทาง
กฎหมายเป็นเช่นไร  

 - หนังสือแจ้งการประเมินที่เรียกว่า เป็นคำสั่งทางปกครอง หมายถึงอะไร 

-  การจัดเก็บภาษีประเภทที่ว่างเปล่าหรือไม่ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ จะมีวิธีการนับระยะเวลา
อย่างไร เนื่องจากกฎหมายกำหนดว่า หากไม่ทำประโยชน์ติดต่อกันสามปี อัตราภาษีจะเพิ่มขึ้น กรณีเพิ่มขึ้น
อย่างไร และหากมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของในปี พ.ศ. 2566 อัตราภาษีจะบวกเพิ่มขึ้นหรือไม่ หรือจะเริ่มต้น
นับใหม่ (จะมีการอธิบายโดยละเอียด)  

- ราคาประเมินทุนทรัพย์จะเพิ่มขึ้นหรือไม่ หากผู้เสียภาษีจะอุทธรณ์โต้แย้งราคาประเมินดังกล่าวจะ
ทำได้หรือไม่ และต้องดำเนินการตามกฎหมายฉบับใด  

- อัตราภาษีท่ีใช้จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 จะเปลี่ยนแปลงหรือไม่  

- ทรัพย์สินที่ได้รับมรดกที่จะได้รับการลดภาษีร้อยละห้าสิบ  

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. 
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- ที่ดินที่เป็นที่ตั้งของอาคารผลิตไฟฟ้า โรงผลิตไฟฟ้า และส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิตไฟฟ้า กิจการ
ผลิตไฟฟ้ากรณีแผงโซล่าเซลล์ กังหันลม จะได้รับการลดภาษีหรือไม่ 

- โรงเรียนเอกชนประเภทใดบ้าง หรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่ได้รับการลดภาษีร้อยละเก้าสิบ  

- สถานที่เล่นกีฬา ที่จะได้รับการลดภาษีร้อยละเก้าสิบ คิดคำนวณภาษีเช่นไร  

- สวนสนุก สวนสัตว์ ที่จะได้รับการลดภาษีร้อยละเก้าสิบ  

- กลุ่มที่ได้รับการลดภาษีร้อยละเก้าสิบ แต่มีระยะเวลาในการลดภาษีมีอะไรบ้าง และมีหลักเกณฑ์ใน
การพิจารณาอย่างไร  

บรรยายเรื่อง  วิธีการคิดเงินเพิ่ม และเบี้ยปรับ การขยายระยะเวลาดำเนินการการผ่อนชำระตามกฎหมาย 
การแจ้งรายการภาษีค้างชำระ การแจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์และบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้อง  

เนื้อหาการบรรยาย 

- การคิดเบี้ยปรับ และเงินเพ่ิม เริ่มต้นและสิ้นสุดอย่างไร  

- การขยายระยะเวลาดำเนินการตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 
2562  

- การผ่อนชำระภาษีมีวิธีการนับระยะเวลาเช่นไร หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการขยาย
ระยะเวลา จะนับการผ่อนชำระเช่นไร ให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด 

- การแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ (ภ.ด.ส. 5) ต้องแจ้งภายในกี่วัน เมื่อได้รับแจ้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการอย่างไร และหากมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์แต่ผู้เสียภาษีไม่แจ้งผู้
เสียภาษีจะมีโทษเช่นไร อำนาจใครในการปรับกรณีท่ีไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 

-  การเร่งรัดภาษีค้างชำระ กระบวนการทั้งหมดเก่ียวกับการเร่งรัดภาษีค้างแบบเจาะประเด็น 
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วันทีส่าม 
อบรมเวลา 09.00 น. – 16.30 น. 

          พักรับประทานอาหารกลางวัน 12.00 น. – 13.00 น.  
พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 10.๓0 น. – 10.๕0 น. และ 14.30 น. – 14.50 น. 

๐๙.๐๐ – ๑6.3๐  น.    บรรยายเรื่อง การจัดเก็บภาษีป้ายตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐  
และที่แก้ไขเพิ่มเติม แนวทางในการแก้ไขปัญหาในทางปฏิบัติ  แนวทางแก้ไขปัญหาการจัดเก็บภาษีป้าย 
การตอบข้อหารือ รวมทั้งแนวทางการแก้ไขพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510  

เนื้อหาการบรรยาย 
- หลักการและเหตุผล รวมทั้งที่มาในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย  

- ป้ายใดบ้างที่ต้องเสียภาษีป้ายและมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตีความอย่างไรในความหมายของคำ
ว่า “ป้าย” 

- ป้ายที่แสดงหรือติดตั้งที่ใดบ้างที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีป้าย  

- ความหมายของคำว่า “ป้ายตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์” หมายความว่าอย่างไร มี
หลักเกณฑ์ในการพจิารณาอย่างไร 

- ความหมายของคำว่า “ป้ายภายในอาคาร” มีความหมายแค่ไหน อย่างไร มีหลักเกณฑ์ในกา ร
พิจารณอย่างไร  

- การดำเนินการขอเข้าตรวจสอบป้ายภายในอาคารสถานประกอบการค้าเป็นอำนาจหน้าที่ของใคร 
และมีขั้นตอนในการดำเนินการอย่างไร  

-  กรณีเจ้าของป้ายไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) จะมีวิธีการดำเนินการอย่างไร  

- การแจ้งประเมินภาษีป้าย (ภ.ป. 3) ต้องแจ้งภายในกี่วัน มีกำหนดหรือไม่  

- เทคนิคในการพิจารณาประเภทป้ายตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563  

- การชำระภาษีป้าย ต้องชำระภายในกี่วัน นับตั้งแต่เมื่อใด มีวิธีการนับระยะเวลาที่ถูกต้องอย่างใร 

- การคิดเงินเพิ่มตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 มีกี่วิธี และวิธีใดบ้าง มี
หลักเกณฑ์ วิธีการ และข้ันตอนการดำเนินการอย่างไร  

- การผ่อนชำระตามกฎหมาย ค่าภาษีเท่าไรที่สามารถผ่อนได้ และผ่อนได้ก่ีงวด  

- การอุทธรณ์ภาษีป้าย (ภ.ป.4) มีระยะเวลาในการอุทธรณ์ภายในกี่วัน นับแต่เมื่อใด อุทธรณ์ต่อใคร 
และใครมีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ภาษีป้ายดังกล่าว 

หมายเหตุ :  กำหนดการและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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ขอให้ผู้สมัครเข้าลงทะเบียนทางเว็บเท่านั้น 
การเข้าไปลงทะเบียนบนเว็บ 

https://ltaxgo.net/ 
 

 
คลิกตรง ปุ่ม “สมัครเข้าร่วมโครงการฯ/ดาวน์โหลดเอกสารฯ” 

 

 
หน้าเว็บการสมัครอบรมฯ ท่านสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ / ดาวน์โหลดเอกสารโครงการ 

/ ตรวจสอบสถานะ และส่งหลักฐานการชำระเงิน / 
และ เข้ากลุ่มไลน์ (Line Group) ได้โดยคลิกแทบ็บาร์ด้านบน 

 

https://ltaxgo.net/
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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) ไดโ้ดยคลิกแท็บบาร์ด้านบน และสแกน QR 
Code เพ่ือเข้ากลุ่มไลน์ รุ่นที่ท่านสมัครอบรมฯ 
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ขั้นตอนที่ 6  คลิกที่แท็บ ตรวจสอบสถานะ/ส่งหลักฐานการชำระเงิน จากนั้น 

กรอกหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ใช้ลงทะเบียน และอัพโหลดหลักฐานการชำระเงิน หรือสลิปการ
โอนเงินที่หน้าเว็บไซต์สมัครอบรมฯ  (กรุณาอัพโหลดหลักฐานการชำระเงินก่อนถึงวันอบรม 7 วัน) 

 

 
ขั้นตอนที่ 7  ท่านที่อัพโหลดหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว  สามารถ

ตรวจสอบรายชื่อและสถานะชำระเงินได้ที่หน้าเว็บไซด์สมัครอบรมฯ โดยคลิกที่แท็บตรวจสอบ
สถานะ/ส่งหลักฐานการชำระเงิน 
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รบกวนผู้ประสงค์เข้ารับการอบรม  
“ลงทะเบียนในระบบเว็บ และ ชำระค่าลงทะเบียนไปยังบัญชี ธนาคารกรุงเทพ 

ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เลขที่
บัญชี 152-459566-5 เท่านั้น” กรุณาอัพโหลดหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนที่หน้าเว็บ
สมัครอบรมฯ ก่อนเข้ารับการอบรม 7 วัน เพื่อ ทุกท่านจะได้รับใบเสร็จค่าลงทะเบียนอบรมฯ
และประกาศนียบัตรในวันอบรม เพื่อความสะดวกในการจัดระยะห่างทางสังคม (Social 
Distancing) และเพื่อความปลอดภัยในการจัดอบรมฯ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ได้ปฏิบัติตามมาตราการการป้องกันโรคติดต่อทางระบบทางเดินหายใจ COVID-
19 โดยวิทยากรและบุคคลกรได้รับวัคซีนครบจำนวน ทั้งนี้ ศูนย์บริการวิชาการฯได้เลือก
โรงแรมจัดอบรมที่ได้รับมาตรฐาน SHA มีการเว้นระยะห่าง และพ่นฆ่าเชื่อในทุกครั้งที่จัด
อบรม มีการตรวจ ATK โดยหน่วยแพทย์ก่อนเข้ารับการอบรมฯ 1 ชั่วโมง (ไม่มีค่าใช้จ่าย
เพิ่มเติม) หรือ ท่านใดที่ไม่สะดวกตรวจ ATK สามารถนำผลการตรวจ RT-PCR ไม่เกิน 72 
ชั่วโมง แสดงต่อเจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์ได้ 
 

 
 

 



การจดัเกบ็ภาษีที�ดนิและสิ�งปลกูสรา้ง
การประเมิน
การคาํนวณภาษี การลดหยอ่นและ
ยกเวน้ภาษีในกรณใีดไดบ้้าง
การสง่หนงัสอืแจง้การประเมนิ
(ภ.ด.ส.6) และการสง่หนงัสอืแจง้
เตอืน 
การเรง่รดัภาษีคา้งชาํระ กระบวนการ
ทั�งหมดเกี�ยวกบัการเรง่รดัภาษีคา้ง
ฯลฯ

สามารถเบิกจายงบประมาณไดตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม

**ขอสงวนสิทธิ์ รับชําระคาลงทะเบียนผานบัญชีธนาคารเทานั้น

โรงแรมแคนทารี ่โคราช
นครราชสมีา

P1 28 - 30 เมษายน 2566

19 - 21 พฤษภาคม 2566
โรงแรมเคป ราชา ศรรีาชา

ชลบรุี
P2

วทิยากร กรมการปกครองท�องถิน่

P3 26 - 28 พฤษภาคม 2566

ชลบรุี
โรงแรมเคป ราชา ศรรีาชา

 

Scan เพื�อสมัคร

อ.ศริพิร ดสิถาพร 

080-042-3293       คุณกานติมา
080-554-9265       คุณผกามาศ
063-5897714           คุณสุฌานี

สอบถามข้อมูลเพิ�มเตมิสอบถามข้อมูลเพิ�มเตมิ

เนื�อหาการฝ�กอบรม

คาลงทะเบียน 4,800/ทาน

โครงการความรู้และความเข้าใจ
เกี�ยวกับกฎหมายในการจัดเก็บภาษีที�ดินและ

สิ�งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 และภาษีป�าย พ.ศ.2510

วิทยากร


