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โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  
“การสำรวจข้อมูลภาคสนาม จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  

และแบบรายงานต่างๆ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562”  
สำหรับผู้เริ่มใช้งานเบื้องต้น รุ่น S (หลักสูตร 4 วัน) 

โดย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
Training & Workshop Course 

“Field Surveying, Making a List of Land and Buildings 
and Various Reports under the Land and Buildings Tax Act B.E.2562” 

for Beginners, Generation S (4 days period) 
by Chula Unisearch, Chulalongkorn University 

 
1. หลักการและเหตุผล 

ด้วยพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 
๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ และมีผลบังคับเป็นกฎหมายตั้งแต่วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยจะเริ่มจัดเก็บภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ลดความเหลี่อมล้ำให้สังคม ลดปัญหาการกักตุนเก็งกำไร และกระตุ้นให้มีการใช้ประโยชน์
ที่ดิน โดยขณะนี้ กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการคลังได้ดำเนินการออกกฎหมายลำดับรอง ตามที่ 
พระราชบัญญัติกำหนด เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และได้มี
หนังสือซักซ้อมแนวทางเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว๐๑๐๗ ลงวันที่  
๘ มกราคม ๒๕๖๑ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมการตามแผนเพ่ือเตรียมความพร้อมตั้งแต่ขั้นตอน
การศึกษาทำความเข้าใจตามขั้นตอนต่าง ๆ ได้แก่ การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การประกาศทรัพย์สิน  
การเปิดให้มีการตรวจสอบโดยเจ้าของทรัพย์สิน การแก้ไขของ อปท. หลังจากเจ้าของทรัพย์สินแจ้งให้
ตรวจสอบการประเมินภาษี การอุทธรณ์ภาษี การชำระเงินภาษี  ขั้นตอนการยึด อายัด และขายทอดตลาด
ทรัพย์สิน รวมถึงการแจ้งให้สำรวจสิ่งปลูกสร้างที่ยังไม่มีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ และกำหนดให้มีการ
จัดทำแนวเขตการปกครองรองรับการส่งรูปแปลงที่ดินของสำนักงานที่ดินประจำจังหวัด รวมถึงการจัดทำแผน
ที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และตาม พระราชบัญญัติ มาตรา ๗ ของพระราชบัญญัติดังกล่าวให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจจัดเก็บภาษีจากที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตามอัตราภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งกำหนดการใช้ประโยชน์ไว้ 4 ประเภท คือ 

1. ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ประกอบเกษตรกรรม 
2. ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่อยู่อาศัย 
3. ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม 
4. ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่รกร้างว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์   

ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอาศัยอำนาจตามมาตรา 14 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการของผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม
กำหนดเวลาในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เฉพาะการจัดเก็ บภาษีที่ดินและ 
สิ ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 เป็นการทั ่วไป ตามหนังสือ ด่วนที ่สุด ที ่ มท 0808.3/ว 7475  
ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2562 จนกว่ากระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการคลังจะออกกฎหมายลำดับรอง  
ในความรับผิดชอบให้แล้วเสร็จ ซึ่งคาดว่าจะสามารถทำการแจ้งการประเมินภาษี ให้แก่ผู ้เสียภาษีและเริ่ม
จัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างได้ภายในเดือนสิงหาคม 2563  

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. 

https://www.knightfrank.co.th/th/residential-property/new-projects
https://www.knightfrank.co.th/th/property-bangkok-office/office-for-rent-in-bangkok
https://www.knightfrank.co.th/th/property/factory-for-rent-in-thailand
https://www.knightfrank.co.th/thailand-investment/land-for-sale-in-thailand
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ในการนี้ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็น
ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงาน ที่จะต้องมีความเข้าใจและศึกษาขั้นตอนการดำเนินการต่างๆ ให้ถูกต้อง
ตามกฎหมายและสามารถปฏิบัติงานได้ตามกรอบเวลาที่กำหนด จึงได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“การสำรวจข้อมูลและจัดทำบัญชีรายการที ่ด ินและสิ ่งปลูกสร้าง และแบบรายงานต่างๆ ตาม
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562” (หลักสูตร 4 วัน)  เพื่อให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทุกแห่ง ทั้งท่ียังไม่ได้จัดทำหรืออยู่ระหว่างการดำเนินการสามารถดำเนินการได้ตามข้ันตอน วิธีการและ
แนวทางตามที่กฎหมายอย่างถูกต้อง รวมถึงสามารถใช้โปรแกรมประยุกต์ระบบแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน ซึ่งเป็นระบบที่มีการจัดเก็บข้อมูลเชิงพ้ืนที่ที่แสดงรูปร่างและตำแหน่งที่ตั้งของทรัพย์สิน รวมถึงข้อมูล
ทางกายภาพที่แสดงถึงตำแหน่งที่ตั้งของทรัพย์สินภายในเขตปกครองที่สามารถช่วยในการจัดทำให้ถูกต้องและ
มีประสิทธิภาพ  

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อให้ผู ้เข้ารับการอบรมที่มีหน้าที่หรือได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการจัดเก็บภาษีมี

เครื่องมือที่ช่วยในการสำรวจข้อมูลภาคสนามได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 
2.2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามมาตรา 30 ได้

ถูกต้องตามลำดับและข้ันตอน 
2.3 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถออกรายงาน “แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)”  

และแบบรายงานต่างๆ (ภ.ด.ส.4,1-2,7-8) ได ้

3. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม   
         ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างส่วนท้องถิ่นที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเกี่ยวกับงานจัดเก็บภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 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 ประเมินผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ของแต่ละเทศบาลฯ / องค์การบริหาร
ส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562  

5.2 การปรับปรุงข้อมูลแผนที่ / ข้อมูลทะเบียนที่ดิน เพ่ือจัดทำข้อมูลฐาน ก่อนลงสำรวจภาคสนาม  
5.3 ข้อกำหนดในการสำรวจภาคสนาม  พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 และ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
5.4 การสำรวจข้อมูลภาคสนามเพื่อลงข้อมูลใน “แบบสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับที่ดิน” “แบบสำรวจ

เกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้าง” และ “แบบสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับป้าย” 
5.5  การนำเข้าข้อมูลลงในระบบเพื ่อประมวลผลจัดทำ “บัญชีรายการที่ดินและสิ ่งปลูกสร้าง  

ภ.ด.ส.3”  และแบบรายงานต่างๆ 
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5.6  การจัดทำ “บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3” และแบบรายงานต่างๆ (ภ.ด.ส.
4,1-2,7-8) 

5.7  การจัดทำ“แบบแสดงรายการคำนวณภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง  ภ.ด.ส.7”  และ  “แบบแสดง
รายการคำนวณภาษีอาคารชุด/ห้องชุด ภ.ด.ส.8” 

5.8 ฝึกปฏิบัติการนำเข้าข้อมูลในแบบต่างๆ ตามข้อกำหนดของกฏหมายรอง  เช่น ที่ดินใต้แนวสาย
ไฟฟ้าแรงสูง, ที่ดินที่มีบ่อน้ำลึกเกินว่า 3 เมตร,  ที่แปลงชิดติดกันที่ต้องคิดแบบขั้นบันได,  การใช้ประโยชน์ใน
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแบบสัดส่วนที่มีหลายแปลงติดกันและเป็นเจ้าของคนเดียวกันฯลฯ  

5.9 การฝึกปฏิบัติงานในการใช้ระบบการสำรวจด้วยด้วยแผนที่ กับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (แท็บเล็ต) ใน
การสำรวจภาคสนามฯลฯ 

6. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
6.1 ผู้เข้าอบรมมีความรู้มีความเข้าใจ เกี่ยวกับเนื้อหา สาระสำคัญ การจัดเก็บภาษีและสิ่งปลูกสรา้ง

ตาม พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 
6.2 ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจลำดับการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตามพระราชบัญญัติ

ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 
6.3 ผู้เข้าอบรมได้รับเครื่องมือในการช่วยสำรวจข้อมูลภาคสนามอย่างสะดวกและรวดเร็ว 
6.4 ผู้เข้าอบรมสามารถสำรวจข้อมูลได้ถูกต้อง แม่นยำ และเป็นระบบ 
6.5 ผู้เข้าอบรมสามารถออกรายงาน “บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ภ.ด.ส.3”  และแบบ

รายการต่างๆ (ภ.ด.ส.4,1-2,7-8) ได ้
6.6 ผู้เข้าอบรมสามารถออกรายงาน “แบบแสดงรายการคำนวณภาษีที่ดินและสิ ่งปลูกสร้าง 

ภ.ด.ส.7” และ “แบบแสดงรายการคำนวณภาษีอาคารชุด/ห้องชุด ภ.ด.ส.8” ได ้ 
6.7 ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจและอธิบายที่มาและลักษณะการใช้ประโยชน์บนที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ทีซ่ับซ้อนได ้
6.8 ผู้เข้าอบรมสามารถใช้งานระบบแผนที่และลงข้อมูลการสำรวจได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ 

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

8. กำหนดการรับสมัคร 

 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566  เป็นต้นไป 
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9. กำหนดการสถานทีฝ่ึกอบรม 

โครงการไดเ้ปิดการฝึกอบรมเพ่ิมเติม จำนวน 3 รุ่น ใช้ระยะเวลารุ่นละ 4 วัน โดยมีกำหนดการและ
สถานที่การจัดฝึกอบรม ดังนี้  

 

รุ่น กำหนดการฝึกอบรม สถานที่ จังหวัด หมายเหตุ 

รุ่น S3 25 - 28 พฤษภาคม 2566 โรงแรมเคป ราชา ศรีราชา ชลบุร ี
สำหรับผู้

เริ่มต้นใช้งาน 

รุ่น S4 17 - 20 สิงหาคม 2566 
โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา 

ชะอำ บีช รีสอร์ท 
เพชรบุรี 

สำหรับผู้
เริ่มต้นใช้งาน 

รุ่น S5 14 - 17 กันยายน 2566 โรงแรมริเวอร์ตัน อัมพวา สมุทรสงคราม 
สำหรับผู้

เริ่มต้นใช้งาน 

หมายเหตุ : สถานท่ีอบรมอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยจะแจ้งให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบล่วงหน้า 
ก่อนการฝึกอบรม 

10. ค่าลงทะเบียน   

1.หลักสตูรการสำรวจข้อมูลและจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และแบบรายงานต่างๆ 
ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สำหรับผู้เริ่มต้น (ระยะเวลาอบรม 4 วัน) 
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ท่านละ 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าอาหารว่าง ค่าอาหาร
กลางวัน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าสถานที ่ฝ ึกอบรม ค่าเอกสารฝึกอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื ่องเขียน ค่า
โสตทัศนูปกรณ์ ฯลฯ (ทั้งนี้ ไม่รวมค่าพาหนะ ค่าท่ีพัก และ ค่าเบี้ยเลี้ยง)  

การเบิกค่าลงทะเบียนสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
สำหร ับค ่าพาหนะ ค ่าท ี ่พ ัก และค ่าเบ ี ้ยเล ี ้ยงในการเด ินทางมาฝ ึกอบรมให ้ เป ็นไปตามระเบ ียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 

 
๑1. การรับสมัคร  

1.) สมัครอบรม ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ : https://ltaxgo.net/ 

 
สแกนเพ่ือสมัครอบรม 

 
 
 
 
 
 
 
  

https://ltaxgo.net/
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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 และเพ่ือประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการอบรมฯ ผู้จัดจำกัด
จำนวนผู้เข้าอบรมต่อรุ่น ดังนั้น หากรุ่นใดมีผู้สมัครเข้ารับการอบรมเกินจำนวนที่กำหนดไว้ ผู้จัดขอสงวนสทิธิ์
ในการเปลี่ยนแปลงเวลาเข้ารับการอบรมของผู้สมัครที่เกินจำนวนที่กำหนดได้ตามความเหมาะสม โดยจะแจ้ง
ประสานให้ผู้สมัครทราบก่อนถึงวันอบรม ๓ วัน  

13. การรับรองผล 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีระยะเวลาการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  ของเวลาฝึกอบรมทั้งหมดและ

ผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัตร 

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  

 
 
 
 

  

mailto:Datitaya.uns@gmail.com
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กำหนดการ 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  

“การสำรวจข้อมูลและจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
และแบบรายงานต่างๆ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562” (หลักสูตร 4 วัน)  

รุ่นที่ S3 – S5 (ค่าลงทะเบียน 9,000 บาท) 
โดย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

 
วันแรก 
 13.00 – 16.30 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมและรับเอกสาร 
         
วันทีส่อง 
 08.30 - 09.00 น. พิธีเปิดการอบรม 
 09.00 - 10.30 น. แนะนำประวัติและความเป็นมาของการจัดอบรมฯ 
  10.30 - 10.50 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
 10.50 - 12.00 น. กระบวนการจัดเก็บข้อมูลภาคสนามให้ได้ข้อมูลอย่างสมบูรณ์ 

- การประเมินงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ที่ได้ดำเนินการอยู่ 
- การจำแนกข้อมูลด้านทะเบียนและแผนที่ ที่ได้จากกรมที่ดิน 
- การจัดทำเขต (Zone) และจัดทำเขตย่อย (Block) 

 12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00 - 14.30 น. จัดทำแบบสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างด้วยลงในแบบสำรวจ 

- จัดทำแบบสำรวจข้อมูลที่ดิน 
- จัดทำแบบสำรวจข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง 
- จัดทำแบบสำรวจข้อมูลป้าย 

 14.30 - 14.50 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
 14.50 - 16.00 น. กระบวนการนำเข้าฐานข้อมูลจากกรมที่ดินและธนารักษ์ 

- การนำเข้าราคาประเมินทุนทรัพย์ประเภทที่ดิน เข้าสู่ระบบฐานข้อมูล 
- การนำเข้าราคาประเมินทุนทรัพย์ประเภทสิ่งปลูกสร้าง เข้าสู่ระบบฐานข้อมูล 
- การนำเข้า ค้นหา แก้ไข ลบข้อมูลในแต่ละประเภท 

วันทีส่าม 

 08.30 - 10.30 น. 1. จัดทำบัญชีรายการทรัพย์สินตามแบบ “แบบบัญชีรายการที่ดินและ 
     สิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)” แบบรวม (สำหรับติดประกาศ)  
 .   2. จัดทำบัญชีรายการทรัพย์สินตามแบบ “แบบบัญชีรายการที่ดินและ 
     สิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)” แบบแยกรายบุคคล (สำหรับส่งไปยังผู้เสียภาษี)  
    3. จัดทำบัญชีรายการทรัพย์สินตามแบบ “แบบบัญชีรายการอาคารชุด/ 
     ห้องชุด (ภ.ด.ส.4)” แบบรวมทั้ง อปท. (สำหรับติดประกาศ)  
 10.30 - 10.50 น. พักรับประทานอาหารว่าง     
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 10.50 - 12.00 น. 4. จัดทำบัญชีรายการทรัพย์สินตามแบบ “แบบบัญชีรายการอาคารชุด/ 
     ห้องชุด (ภ.ด.ส.4)” แบบแยกเป็นรายบุคคล (สำหรับส่งไปยังผู้เสียภาษี) 
    5. การออกจดหมายเวียนถึงผู้เสียภาษี เพ่ือจัดส่ง ภ.ด.ส.3 / ภ.ด.ส.4 
 12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00 - 14.30 น. ฝึกปฏิบัติการสำรวจด้วยโปรแกรมสำรวจ  
             - การจัดทำข้อมูลทะเบียนและแผนที่เพ่ือการสำรวจ 

- การสำรวจข้อมูลภาคสนาม 
- การนำเข้าข้อมูลที่ได้จากการสำรวจเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล 

14.30 - 14.50 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
 14.50 - 15.30 น. ฝึกปฏิบัติการงานแผนที่ 1 (อธิบายรูปแบบของหน้าจอ หน้าที่ของ          
  แผนที่ หน้าที่ของเครื่องมือต่างๆ และฝึกการใช้เครื่องต่างๆ) 
  ฝึกปฏิบัติการงานแผนที่ 2 (ฝึกการเขียนแปลงที่ดิน ลงรายละเอียดที่ดิน 
  ประเภทต่างๆ) 
  ฝึกปฏิบัติการงานแผนที่ 3 (ฝึกการสำรวจการใช้ประโยชน์ในที่ดิน) 
   ฝึกปฏิบัติการงานแผนที่ 4 (ฝึกการสำรวจการใช้ประโยชน์ในสิ่งปลูกสร้าง) 
  ฝึกปฏิบัติการงานแผนที่ 5 (ฝึกการจัดการรูปถ่ายการใช้ประโยชน์ที่ดินและ 
  สิ่งปลูกสร้าง) 
    1. การจัดทำ “แบบแสดงรายการคำนวณภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง  
    ภ.ด.ส.7” แบบรวมทั้ง อปท. (สำหรับติดประกาศ) 
   2. การจัดทำ “แบบแสดงรายการคำนวณภาษีท่ีดินและ 
    สิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.7” แบบรวมทั้ง อปท. (แบบแยกเป็นรายบุคคล) 
         15.30 - 16.00 น. 3. การจัดทำ “แบบแสดงรายการบัญชีคำนวณภาษีอาคารชุด/ห้องชุด  
    ภ.ด.ส.8” แบบรวมทั้ง อปท. (สำหรับติดประกาศ) 
   4. จัดทำข้อมูลตาม “แบบแสดงรายการบัญชีคำนวณภาษีอาคารชุด/ 
    ห้องชุด ภ.ด.ส.8” แบบรวมทั้ง อปท. (แบบแยกเป็นรายบุคคล) 
    5. การออกจดหมายเวียนถึงผู้เสียภาษี เพ่ือจัดส่ง ภ.ด.ส.7 / ภ.ด.ส.8 
   
วันทีส่ี่ 
 08.30 - 09.00 น. ฝึกปฏิบัติการการนำเข้าข้อมูล (คีย์) แบบซับซ้อน (อาคารคร่อมแปลงที่ดิน  
  2 แปลงเจ้าของเดียวกัน, ต่างเจ้าของที่ดิน, อาคารใช้ประโยชน์แบบสัดส่วน 
  คร่อมแปลงแปลงที่ดิน 2 แปลง ฯลฯ)  
  ฝึกปฏิบัติการการนำเข้าข้อมูล (คีย์) แบบซับซ้อน (แปลงที่ดินที่มีแนว 
  เสาไฟฟ้าแรงสูงผ่าน, แปลงที่ดินที่บ่อน้ำลึกเกิน 3 เมตร, การนำที่ดินของรัฐ 
  ไปใช้ประโยชน์ประเภทอื่นๆฯลฯ)  
 09.00 - 10.30 น. ฝึกปฏิบัติการการนำเข้าข้อมูล (คีย์) แบบซับซ้อน (การใช้ประโยชน์ในที่ดิน 
  และสิ่งปลูกสร้างของธนารักษ์, การใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
  ประเภทอ่ืนๆ ของหน่วยงานรัฐต่างๆ, การใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
  ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจฯลฯ) 
 10.30 - 10.50 น. พักรับประทานอาหารว่าง  
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 10.50 - 12.00 น. ฝึกปฏิบัติการการนำเข้าข้อมูล (คีย์) แบบซับซ้อน (ฝึกการใช้เครื่องมือ 
  ออก ภ.ด.ส.ต่างๆฯลฯ)  
   ฝึกปฏิบัติการการนำเข้าข้อมูล (คีย์) แบบซับซ้อน (ฝึกการใช้เครื่องมือ 
  คลังเอกสาร, ตอบคำถามการลงการใช้ประโยชน์ในดินและสิ่งปลูกสร้าง 
  ของผู้อบรม) 
 12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00 – 14.00 น. สรุปการใช้งานแผนที่ตอบคำถามการใช้งานของผู้อบรม 
 

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


