
ฎ฿



ฎ฿



- 1 - 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  
“การใช้ระบบบริหารจัดการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเก็บรายได้” 

   (การจัดการคลังเอกสารภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง, ภาษีป้ายและเครื่องมือต่างๆ) 
รุ่น A (ระยะเวลาการอบรม 4 วัน) 

โดย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
Training & Workshop Course 

“Implementation of the Land and Building Tax Management System 

to Increase the Efficiency of Revenue Collection” 

(Land and Building Archive Management, Label Tax and Tools) 

Generation A (4 Days Period) 

By Chula Unisearch, Chulalongkorn University 

 
1. หลักการและเหตุผล 

ด้วยพระราชบัญญัติภาษีที ่ด ินและสิ ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา          
เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ และมีผลบังคับเป็นกฎหมายตั้งแต่วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒  โดยจะเริ่มจัดเก็บ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลดความเหลี่อมล้ำให้สังคม ลดปัญหาการกักตุนเก็งกำไร และกระตุ้นให้มีการ
ใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยขณะนี้ กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการคลังได้ดำเนินการออกกฎหมายลำดับรอง 
ตามที่ พระราชบัญญัติกำหนด เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และได้มีหนังสือซักซ้อมแนวทางเพ่ือรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว๐๑๐๗ ลง
วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมการตามแผนเพื่อเตรียมความพร้อมตั้งแต่
ขั้นตอนการศึกษาทำความเข้าใจตามขั้นตอนต่าง ๆ ได้แก่ การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การประกาศ
ทรัพย์สิน การเปิดให้มีการตรวจสอบโดยเจ้าของทรัพย์สิน การแก้ไขของ อปท. หลังจากเจ้าของทรัพย์สินแจ้ง
ให้ตรวจสอบการประเมินภาษี การอุทธรณ์ภาษี การชำระเงินภาษี ขั้นตอนการยึด อายัด และขายทอดตลาด
ทรัพย์สิน รวมถึงการแจ้งให้สำรวจสิ่งปลูกสร้างที่ยังไม่มีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ และกำหนดให้มีการ
จัดทำแนวเขตการปกครองรองรับการส่งรูปแปลงที่ดินของสำนักงานที่ดินประจำจังหวัด รวมถึงการจัดทำแผน
ที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และตาม พระราชบัญญัติ มาตรา ๗ ของพระราชบัญญัติดังกล่าวให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจจัดเก็บภาษีจากที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ความรับผิดชอบให้แล้วเสร็จ ซึ่งคาดว่าจะสามารถทำการแจ้งการประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษีและเริ่มจัดเก็บ
ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างได้ภายในเดือนสิงหาคม 2563 จนถึงปีภาษีปัจจุบัน 

ในการนี้ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็น
ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงาน ที่จะต้องมีความเข้าใจและศึกษาขั้นตอนการดำเนินการต่างๆ ให้ถูกต้อง
ตามกฎหมายและสามารถปฏิบัติงานได้ตามกรอบเวลาที่กำหนด จึงได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ 
ด้วยระบบจัดการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านแผนที่ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทุกแห่ง ทั้งที่ยังไม่ได้จัดทำหรืออยู่ระหว่างการดำเนินการสามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอน วิธีการและ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. 
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แนวทางตามที่กฎหมายอย่างถูกต้อง รวมถึงสามารถใช้โปรแกรมประยุกต์ระบบแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน ซึ่งเป็นระบบที่มีการจัด 

เก็บข้อมูลเชิงพื้นที่ที่แสดงรูปร่างและตำแหน่งที่ตั้งของทรัพย์สิน รวมถึงข้อมูลทางกายภาพที่แสดงถึง
ตำแหน่งที่ตั้งของทรัพย์สินภายในเขตปกครองที่สามารถช่วยในการจัดทำให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  

โดยระยะเวลากว่า 3 ปี ที่ได้ทีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ขึ้น ศูนย์บริการวิชาการแห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับผลตอบรับที่มีประสิทธิผลจากประสบการณ์ผู้ใช้งานระบบการจัดการแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและได้เล็งเห็นประโยชน์ที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบล 
เทศบาล เทศบาลเมือง เทศบาลนคร และหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนที่เก่ียวข้องได้รับในระยะยาว จึง
ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และได้จัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ระบบบริหารจัดการภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเก็บรายได้” (การจัดการคลังเอกสารภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง, ภาษีป้ายและเครื่องมือต่างๆ) รุ่น A (ระยะเวลาการอบรม 4 วัน) ได้แก่ระบบคลังเอกสารภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และระบบคลังเอกสารภาษีป้ายรวมถึงระบบกสารออกหนังสือเวียนและแบบรายงาน
ต่างๆ เพื่อเป็นเครื่องมือในการช่วยอำนวยความสะดวกและลดขั้นตอนในกระบวนการจัดเก็บรายได้ทุกขั้นตอน 

ระบบคลังเอกสาร คือระบบย่อยภายใต้แพลทฟอร์ม CU-TaXGO ที่ช่วยควบคุมการทำงานในแต่ละปี
ภาษีทั้งภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และทั้งภาษีป้าย โดยเฉพาะในปี พ.ศ.2565 เพื่อช่วยในการส่งหนังสือ 
ประเมินค่าภาษี คำนวณใบเสร็จ เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม อัตโนมัติ คำนวณและออกหนังสือใบแจ้งเตือนให้มาชำระ
ภาษีอัตโนมัติ  และเป็นช่องทางในการส่งหนังสือต่างๆ โดยที่ไมจ่ำเป็นต้องพิมพ์และส่งเอง ผ่านบริษัทไปรษณีย์
ไทย การออกหนังสือใบประเมินแบบมี Bill Payment ของธนาคารกรุงไทย รวมถึงสามารถออกรายงานตา่งๆ 
เช่น รายงานระบบ Info และ elaas เป็นต้น 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมที่มีหน้าที่หรือได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการจัดเก็บภาษีสามารถ

นำระบบงานแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรัพย์สินไปใช้ในการจัดเก็บ ประเมิน และประกาศแบบรายงานต่างๆ ได้
อย่างถูกต้อง  

2.2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถจัดทำแบบสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินและแบบสำรวจข้อมูล
เกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้าง รายผู้เสียภาษีท่ีมีความซับซ้อน ที่มีการใช้ประโยชน์และส่วนลดตามกฏหมายรอง ได้อย่าง
ถูกต้อง 

2.3 เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมสามารถจัดทำระบบงานคลังเอกสารภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง เพ่ือนำไปใช้ใน
การบริหารจัดการงาน ภ.ด.ส.3, ภ.ด.ส.4, ภ.ด.ส.6-7-8 และสิ่งที่ส่งมาด้วย ตลอดจนบริหารจัดการฐานภาษี 
เป้าภาษี, ลูกหนี้ภาษี, ระบบรับชำระภาษี, ระบบติดตามลูกหนี้ภาษี, การแจ้งข้อมูลไปยังสำนักงานที่ดินสำหรับ
ผู้ที่ไม่มาชำระภาษีตามกำหนด ได้อย่างถูกต้อง 

2.4 เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมสามารถจัดทำระบบงานคลังเอกสารภาษีป้าย เพ่ือนำไปใช้ในการบริหารจัดการ
งาน ภป.1, ภป.3, ภป.7 และสิ่งที่ส่งมาด้วย ตลอดจนบริหารจัดการฐานภาษี (การยื่นแบบชำระภาษีป้าย, 
การแจ้งยกเลิกป้าย, ลูกหนี้ภาษี, ระบบรับชำระภาษี และระบบติดตามลูกหนี้ภาษีป้าย ไดอ้ย่างถูกต้อง 

2.5 เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าถึงการใช้งานฟังก์ชั่น และเครื่องมือต่างๆ เพ่ิมเติมของระบบแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
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3. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม   
         ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างส่วนท้องถิ่นที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเกี่ยวกับงานจัดเก็บภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ หน่วยงานภาคเอกชน ที่ผ่านการอบรมฯ มาแล้วเท่านั้น 
จำนวนไม่เกิน 100 คน/รุ่น  

4. วิธีการฝึกอบรม 
4.1 การบรรยาย (LECTURE) จากวิทยากรผู ้มีความรู ้ความชำนาญการเฉพาะเรื ่อง พร้อมตอบ 

ข้อซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
4.2 การฝึกปฏิบัติและการใช้โปรแกรมประยุกต์โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ อาทิเช่น การเตรียมข้อมูล 

แผนที่/ข้อมูลทะเบียนที่ดิน การนำเข้าข้อมูลจากแบบสำรวจลงในระบบฐานข้อมูล การออกรายงานต่างๆ เป็นต้น 
ทั้งนี้  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องนำคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คพร้อมข้อมูลของหน่วยงานมาใช้ในการฝึกปฏิบัติด้วย 

5. ขอบเขตเนื้อหาการฝึกอบรม  
 การอบรมเชิงปฏิบัติการ (การฝึกปฏิบัติ)  

5.1 ประเมินผลการดำเนินการหลังจากได้เรียนการใช้ระบบริหารจัดการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
CU-TaXGO เบื้องต้น ของแต่ละเทศบาลฯ / องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ไปแล้ว 

5.2 การบริหารจัดการคลังเอกสาร 1 เพ่ือใช้ประโยชน์ในการจัดเก็บภาษี เช่น การจัดเตรียมเอกสาร 
หนังสือแจ้งให้มาตรวจสอบข้อมูล “บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3” และ “บัญชีรายการอาคาร
ชุด/ห้องชุด ภ.ด.ส.4” สำหรับส่งไปยังสำนักงานไปรษณีย์เพื่อจัดพิมพ์จดหมายถึงเจ้าของทรัพย์สิน,  การ
จัดเก็บเอกสารฯ เพ่ือใช้เป็นหลักฐานและประวัติการจัดทำ “บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/บัญชีรายการ
อาคารชุด/ห้องชุด”  

5.3 การบริหารจัดการคลังเอกสาร 1 เพ่ือใช้ประโยชน์ในบริหารฐานภาษี เช่น การจัดเตรียมเอกสาร 
หนังสือแจ้งประเมินภาษี “แบบแสดงรายการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ภ.ด.ส.7”  และ  “แบบแสดง
รายการคำนวณภาษีอาคารชุด/ห้องชุด ภ.ด.ส.8” สำหรับส่งไปยังสำนักงานไปรษณีย์เพื่อจัดพิมพ์จดหมายถึง
เจ้าของทรัพย์สิน  การจัดเก็บเอกสารฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐานและประวัติการจัดทำ “แบบแสดงรายการคำนวณ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ภ.ด.ส.7”  และ  “แบบแสดงรายการคำนวณภาษีอาคารชุด/ห้องชุด ภ.ด.ส.8” การ
จัดทำเอกสารลงคลังฯ-การแก้ไข-การลบเอกสารในคลัง  การรับชำระภาษีในคลังเอกสาร การตรวจสอบยอดภาษี 
และสรุปยอดภาษีท่ีจัดเก็บได้  ที่ค้างชำระ ฯลฯ 

5.4 การบริหารจัดการคลังเอกสารภาษีป้าย เพื่อเป็นประโยชน์ในการบันทึกป้ายลงในคลังเอกสาร การ
ออกหนังสือแจ้งเตือน หนังสือแจ้งประเมิน และการออกใบเสร็จภาษีป้ายด้วยระบบการจัดการอัตโนมัติในคลัง
เอกสาร การจัดทำเอกสารลงคลังฯ-การแก้ไข-การลบเอกสารในคลังเอกสารภาษีป้าย  การรับชำระภาษีในคลัง
เอกสารภาษีป้าย, การตรวจสอบยอดภาษี และสรุปยอดภาษีท่ีจัดเก็บได้  ที่ค้างชำระ ฯลฯ 

6. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
6.1 ผู้เข้าอบรมสามารถจัดทำข้อมูลที่ซับซ้อนตามกฎหมายรอง ที่ได้อย่างถูกต้อง 
6.2 ผู้เข้าอบรมสามารถใช้ระบบคลังเอกสารเพื่อจัดการแปลงที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และสามารถ

ให้บริการด้านข้อมูลแก่ประชาชน เช่น การบริการนอกพ้ืนที่ โดยใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ได้อย่างสะดวกมากยิ่งข้ึน 
6.3 ผู้เข้าอบรมสามารถใช้ระบบคลังเอกสารภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อใช้บริหารจัดการฐาน

ภาษีได้อย่างแม่นยำ  
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6.4 ผู้เข้าอบรมสามารถใช้ระบบคลังเอกสาร เพื่อใช้ติดตามผู้เสียภาษี  ลูกหนี้ภาษี ตลอดถึงการ
อายัดที่ดินไปยังสำนักงานท่ีดินพื้นที่ และยึดอายัดต่อไป ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 

6.5 ผู้เข้าอบรมสามารถใช้ระบบคลังเอกสารภาษีป้าย การยื่นแบบภาษีป้าย การรับชำระภาษีในคลัง
เอกสารภาษีป้าย การตรวจสอบยอดภาษีป้าย และสรุปยอดภาษีป้ายที่จัดเก็บได้  เพื่อใช้บริหารจัดการภาษีป้าย
ได้อย่างแม่นยำ 

7. วิทยากร 
วิทยากร รศ.ดร.สรรเพชญ ชื้อนิธิไพศาล ภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ทีมพัฒนาโครงการ CU-TaXGO 

8. กำหนดการรับสมัคร 

 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป 

9. กำหนดการสถานทีฝ่ึกอบรม 

โครงการไดเ้ปิดการฝึกอบรมเพ่ิมเติม จำนวน 4 รุ่น ใช้ระยะเวลารุ่นละ 4 วัน โดยมีกำหนดการและ
สถานที่การจัดฝึกอบรม ดังนี้ 
 

รุ่น กำหนดการฝึกอบรม สถานที่ จังหวัด หมายเหตุ 

รุ่น A3 27 - 30 เมษายน 2566 โรงแรมแคนทารี่ โคราช นครราชสีมา  

รุ่น A4 18 - 21 พฤษภาคม 2566 โรงแรมเคป ราชา ศรีราชา ชลบุร ี  

รุ่น A5 15 - 18 มิถุนายน 2566 โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ สงขลา  

รุ่น A6 13 - 16 กรกฏาคม 2566 โรงแรมแคนทารี่ เฮ้าส์ กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ  

หมายเหตุ : สถานท่ีอบรมอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยจะแจ้งให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบล่วงหน้า 
ก่อนการฝึกอบรม 

10. ค่าลงทะเบียน   

1) หลักสูตร “การใช้ระบบบริหารจัดการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการเก็บรายได้” (การจัดการคลังเอกสารภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง , ภาษีป้ายและเครื่องมือต่างๆ)
สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมมาแล้วเท่านั้น (ระยะเวลาอบรม 4 วัน) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ท่านละ 
9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน) เพ่ือเป็นค่าอาหารว่าง ค่าอาหารกลางวัน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าสถานที่ฝึกอบรม 
ค่าเอกสารฝึกอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องเขียน ค่าโสตทัศนูปกรณ์ ฯลฯ (ท้ังนี้ ไม่รวมค่าพาหนะ ค่าท่ีพัก และ ค่า
เบี้ยเลี้ยง)  

การเบิกค่าลงทะเบียนสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
สำหร ับค ่าพาหนะ ค ่าท ี ่พ ัก และค ่าเบ ี ้ยเล ี ้ยงในการเด ินทางมาฝ ึกอบรมให ้ เป ็นไปตามร ะเบ ียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  

ฎ฿
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๑1. การรับสมัคร  
1.) สมัครอบรม ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ : https://ltaxgo.net/ 

 
สแกนเพ่ือสมัครอบรม 

 

2.) ผู้ทีส่นใจสามารถสอบถามข้อมูลสมัครอบรมฯ และฟอร์มลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ QR Code  

                                
     สแกนเข้ากลุ่ม LINE CU-TaXGO               สแกนเข้ากลุ่ม Telegram CU TaXGO User’s 

 
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เลขท่ี 254 ชั้น 3-4 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 10330  โทรศัพท ์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 โปรดอัพโหลดหลักฐานการชำระเงินที่เว็บไซต์ลงทะเบียนสมัคร    
อบรมฯ เท่านั้น จึงถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม และเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการอบรม ผู้จัดจำกัด
จำนวนผู้เข้าอบรมต่อรุ่น ดังนั้น หากรุ่นใดมีผู้สมัครเข้ารับการอบรมเกินจำนวนที่กำหนดไว้ ผู้จัดขอสงวนสทิธิ์
ในการเปลี่ยนแปลงเวลาเข้ารับการอบรมของผู้สมัครที่เกินจำนวนที่กำหนดได้ตามความเหมาะสม โดยจะแจ้ง
ประสานให้ผู้สมัครทราบก่อนถึงวันอบรม ๓ วัน  

13. การรับรองผล 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีระยะเวลาการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  ของเวลาฝึกอบรมทั้งหมดและ

ผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัตร 
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๑4. การติดต่อสอบถาม 
หากท่านต้องการข้อมูลหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  โปรดติดต่อ.. 
๑)   นางสาวอทิตยา แดงโรจน์ (คุณจุ๊กกระดุ๋ย) โทรศัพท์ติดต่อ  081-2079773 
๒)   นางสาวกานติมา แซ่จ๋าว (คุณเบนซ์)   โทรศัพท์ติดต่อ  080-0423293 
๓)   นางสาวผกามาศ แซ่ด่าน (คุณเตย)     โทรศัพท์ติดต่อ  080-5549265 
๔) นางสาวสุฌานี มิกี้ (คุณหมิว)   โทรศัพท์ติดต่อ  063-5897714 

๑5. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  



- 7 - 

 
กำหนดการ 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  
“การใช้ระบบบริหารจัดการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเก็บรายได้” 

(การจัดการคลังเอกสารภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง, ภาษีป้ายและเครื่องมือต่างๆ) 
รุ่น A3 – A6 (ระยะเวลาการอบรม 4 วัน) 

โดย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

 
วันแรก 
         13.00 – 16.30 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม  

วันทีส่อง 
         08.30 - 10.00 น.     พิธีเปิด – พูดคุยการใช้งานระบบในปีภาษี 2563 ที่ผ่านมา 

 10.30 - 10.50 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
  10.50 - 12.00 น. ฝึกปฏิบัติการการนำเข้าข้อมูล (คีย์) แบบซับซ้อน (ฝึกการใช้เครื่องมือ 
  คลังเอกสาร, ตอบคำถามการลงการใช้ประโยชน์ในดินและสิ่งปลูกสร้าง 
  ของผู้อบรม) 
 12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00 – 14.30 น. (ใหม่) เปิดตัวเครื่องมือใหม่ที่จะทำให้การจัดการข้อมูลสะดวกสบายยิ่งขึ้น 

พร้อมทั้งเป็นเครื่องมือวิเคราะห์แนวทางในการทำข้อมูลเพ่ือการจัดเก็บภาษี 

 14.30 - 14.50 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
 14.50 – 17.00 น. การใช้งานคลังเอกสารอย่างถูกต้องเพ่ือการนำส่งข้อมูลให้โรงพิมพ์และ 
  ไปรษณีย์ไทยอย่างไม่มีปัญหาติดขัด 
    - Introduce & Review ระบบคลังเอกสารเพื่อความเข้าใจการใช้งานให้ 
  เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
    - การใช้งานคลังเอกสารรายปีภาษี และการตั้งค่าที่จำเป็นเบื้องต้น 
    - การบันทึกเอกสารแจ้งให้ตรวจสอบ และเอกสารแจ้งประเมิน การแก้ไข 
  และควบคุมเวอร์ชั่นของเอกสาร การขออนุมัติเพ่ือลบเอกสารอย่างถาวร และ 
  การบันทึกเอกสารใหม่โดยใช้เลขที่เอกสารเดิม 

วันทีส่าม 
 08.30 - 10.00 น.   - แนวทางปฏิบัติก่อนส่งข้อมูลให้โรงพิมพ์ การเตรียมความพร้อมและ 
  ตรวจสอบขั้นสุดท้ายก่อนอนุมัติให้ส่งโรงพิมพ์ (ต่อ) 
    - การใช้งานระบบตะกร้าเอกสาร (การบันทึกอัตโนมัติ) 
 10.30 - 10.50 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
         10.50 - 12.00 น.     การใช้งานระบบงานทะเบียนขั้น Advance  

- การวิเคราะห์ ค้นหา และจัดการข้อมูลอย่างมือโปร ลงลึกด้วยเครื่องมือ

อำนวยความสะดวกท่ีซ่อนอยู่ในระบบมากมาย 

   - การจัดการข้อมูลอาคารชุดและห้องชุด อย่างรวดเร็ว และการใช้
ประโยชน์ทุกเครื่องมือที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มประสิทธิภาพ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. 
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 12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00 – 14.30 น. (ใหม่) เปิดตัวเครื่องมือใหม่ที่จะทำให้การจัดการข้อมูลสะดวกสบายยิ่งขึ้น 

พร้อมทั้งเป็นเครื่องมือวิเคราะห์แนวทางในการทำข้อมูลเพ่ือการจัดเก็บภาษี 

 14.30 - 14.50 น.. พักรับประทานอาหารว่าง 
 14.50 – 17.00 น. การใช้งานส่วนของโปรแกรมจัดการข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงตามมาตรา 

10 อย่างละเอียด 
  - การเตรียมไฟล์ที่ได้รับมาจาก สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง
กรุงเทพมหานคร 

      - การนำเข้าไฟล์ CSV ที่เตรียมพร้อมแล้วเข้าสู่ระบบถังพักข้อมูล 

วันทีส่ี่ 
 08.30 - 10.00 น. การใช้งานส่วนของโปรแกรมจัดการข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงตามมาตรา 

10 อย่างละเอียด (ต่อ) 
  - การจัดการข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงประเภทเอกสารสิทธิ์โฉนด, นส. 3 

และ นส. 3 ก. (ถ้ามี) 

     - (ใหม่) การจัดการข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงประเภทอาคารชุดและห้อง
ชุดซึ่งกระบวนการแตกต่างจากข้อมูลแปลงที่ดิน 

 10.30 - 10.50 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
  10.50 - 12.00 น. การใช้งานคลังเอกสารอย่างถูกต้องเพ่ือการนำส่งข้อมูลให้โรงพิมพ์และ 
  ไปรษณีย์ไทยอย่างไม่มีปัญหาติดขัด 
     - Introduce & Review ระบบคลังเอกสารเพื่อความเข้าใจการใช้งานให้ 
  เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
      - การใช้งานคลังเอกสารรายปีภาษี และการตั้งค่าที่จำเป็นเบื้องต้น 
      - การบันทึกเอกสารแจ้งให้ตรวจสอบ และเอกสารแจ้งประเมิน การแก้ไข 
  และควบคุมเวอร์ชั่นของเอกสาร การขออนุมัติเพ่ือลบเอกสารอย่างถาวร และ 
  การบันทึกเอกสารใหม่โดยใช้เลขที่เอกสารเดิม 
      - แนวทางปฏิบัติก่อนส่งข้อมูลให้โรงพิมพ์ การเตรียมความพร้อมและ 
  ตรวจสอบขั้นสุดท้ายก่อนอนุมัติให้ส่งโรงพิมพ์ 
     - การใช้งานระบบตะกร้าเอกสาร (การบันทึกอัตโนมัติ) 
 12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

 13.00 - 14.20 น. สรุปประเด็นระหว่างวัน การถาม-ตอบ และการแนะนำโปรแกรมของผู้ใช้งาน 
 14.20 - 14.30 น. จบการฝึกอบรม 
  

หมายเหตุ : 1) กำหนดการฝึกอบรมอาจเปลี่ยนแปลงไต้ตามความเหมาะสม 
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ขอให้ผู้สมัครเข้าลงทะเบียนทางเว็บเท่านั้น  
การเข้าไปลงทะเบียนบนเว็บ 

https://ltaxgo.net 

 
หน้าที่ 1 (ให้เลื่อนลงไป ท่านจะสังเกตหุน้าลงทะเบียน) 

 

 
(ต่อ) 
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คลิกที่ปุ่ม “สมัครเข้าร่วมโครงการฯ/ดาวน์โหลดเอกสารฯ” 

 

 
 

หน้าเว็บการสมัครอบรมฯ ท่านสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ / ดาวน์โหลดเอกสารโครงการ 
/ ตรวจสอบสถานะ และส่งหลักฐานการชำระเงิน / 

และ เข้ากลุ่มไลน์ (Line Group) ได้โดยคลิกแทบ็บาร์ด้านบน 
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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 จากนั้นกรอกหมายเลข
โทรศัพท์มือถือที่ใช้ลงทะเบียน และอัพโหลดหลักฐานการชำระเงิน หรือสลิปการโอนเงินที่หน้า

เว็บไซต์สมัครอบรมฯ  (กรุณาอัพโหลดหลักฐานการชำระเงินก่อนถึงวันอบรม 7 วัน) 

 

 
ขั้นตอนที่ 7  ท่านที่อัพโหลดหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว  สามารถ

ตรวจสอบรายชื่อและสถานะชำระเงินได้ที่หน้าเว็บไซด์สมัครอบรมฯ โดยคลิกที่แท็บตรวจสอบ
สถานะ/ส่งหลักฐานการชำระเงิน 
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รบกวนผู้ประสงค์เข้ารับการอบรม  

“ลงทะเบียนในระบบเว็บ และ ช าระค่าลงทะเบียนไปยังบัญชี ธนาคารกรุงเทพ ประเภท

บัญ ชี ออมท รัพ ย์  ช่ื อ บัญ ชี  ศู น ย์ บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร แ ห่ ง จุ ฬ า ล ง ก ร ณ์มหา วิ ท ย า ลั ย                                      

เลขที่บัญชี 152-459566-5 เท่านั้น” กรุณาอัพโหลดหลักฐานการช าระค่าลงทะเบียนท่ีหน้าเว็บ

สมัครอบรมฯ ก่อนเข้ารับการอบรมฯ 7 วัน เพ่ือทุกท่านจะได้รับใบเสร็จค่าลงทะเบียนอบรมฯ

และประกาศนียบัตรภายในวันอบรม เพ่ือความสะดวกในการจัดระยะห่างทางสังคม (Social 

Distancing) และเพ่ือความปลอดภัยในการจัดอบรมฯ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ได้ปฏิบัติตามมาตราการการป้องกันโรคติดต่อทางระบบทางเดินหายใจ COVID-

19 โดยวิทยากรและบุคคลกรได้รับวัคซีนครบจ านวน ท้ังนี ้ศูนย์บริการวิชาการฯได้เลือกโรงแรม

จัดอบรมที่ได้รับมาตรฐาน SHA มีการเว้นระยะห่าง และพ่นฆ่าเช่ือในทุกคร้ังท่ีจัดอบรม มีการ

ตรวจ ATK โดยหน่วยแพทย์ก่อนเข้ารับการอบรมฯ 1 ช่ัวโมง (ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิม่เติม) หรือ ท่าน

ใดที่ไม่สะดวกตรวจ ATK สามารถน าผลการตรวจ RT-PCR ไม่เกิน 72 ช่ัวโมง แสดงต่อ

เจ้าหน้าที่ 

 

 

 
 

 



สมุทรสงคราม

14 - 17 กันยายน 2566
โรงแรมริเวอร์ตัน อัมพวา

รุ่นที่ S5

เพชรบุรี

17 - 20 สิงหาคม 2566
โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ชะอำ บีช รีสอร์ท

รุ่นที่ S4

25 - 28 พฤษภาคม 2566
โรงแรมเคป ราชา ศรีราชา

ชลบุรีS3รุ่นที่

27 - 30 เมษายน 2566
โรงแรมแคนทารี่ โคราช

นครราชสีมาA3รุ่นที่

15 - 18 มิถุนายน 2566
โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่

สงขลาA5รุ่นที่

18 - 21 พฤษภาคม 2566
โรงแรมเคป ราชา ศรีราชา

ชลบุรีA4รุ่นที่

13 - 16 กรกฏาคม 2566
โรงแรมแคนทารี่ เฮ้าส์ กรุงเทพฯ

กรุงเทพฯA6รุ่นที่

080-0423293
080-5549265
063-5897714

คุณกานติมา
คุณผกามาศ
คุณสุฌาณี


